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ABSTRAK
TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR FȊ ZHILÂLIL QUR’AN
Oleh
Rahmalia
Penelitian ini mengkaji tentang, “Toleransi Beragama Dalam Perspektif
Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an”. Oleh sebab itu pokok dari permasalahan dari penelitian
ini adalah:1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat tentang
toleransi? 2. Bagaimana cara bertoleransi yang sesuai dengan aturan dan syariat
yang ada dalam al-Qur‟an menurut tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur‟an?. Dalam konteks
toleransi antar umat beragama, Islam berarti memiliki konsep yang jelas. Tidak
ada paksaan dalam agama.

    
“ untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku “ adalah contoh populer dari
toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah
toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing.
Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research) yaitu suatu
kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang
telah ada. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan secara
sistematis, faktual dan akurat sesuai dengan subyek atau obyek yang ada.
Pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu menetapkan
permasalahan yang akan dibahas (topik), menyusun runtutan ayat sesuai dengan
masa turunnya, disertai pengetahuan azbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya) jika
ada, munasabah ayat dalam suratnya masing-masing.
Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif,
metode content analysis, dan metode hermeneutika. Sehingga hasil penelitian ini
diharapkan lebih informative, komprehensif dan praktis.Dari analisis peneliti
tentang toleransi beragama dalam persfektif tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur‟an adalah bahwa
konsep toleransi yang ditawarkan Sayyid Quthb memiliki batasan yang ketat.
Quthb memandang toleransi sebagai karakter agama Islam berdasarkan ayat-ayat
alQur‟an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dengan penganut agama
lain. Walaupun Sayyid Quthb menjadi salah satu rujukan gerakan radikal
keagamaan, ia juga sangat keras terhadap Barat dan orang kafir dalam hal-hal
tertentu. Tetapi, sisi lain yang jarang digali dari sosok Sayyid Quthb adalah
pandangannya terkait toleransi. Menurutnya, siapa saja diantara Yahudi, Nasrani
yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, mereka akan
mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak merasa khawatir dan tidak
bersedih hati. Akidah bukan fanatisme golongan atau bangsa, dan tidak melarang
interaksi sosial dengan penganut agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani, karena
merupakan bagian dari pluralitas agama dan suku manusia.

MOTTO

            
         

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016
Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai
berikut:
1. Konsonan
Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

ا

A

ذ

Dz

ظ

Zh

ن

N

ب

B

ر

R

ع

„

و

W

ت

T

ز

Z

غ

Gh

ه

H

ث

Ts

س

S

ف

F

ء

‟

ج

J

ش

Sy

ق

Q

ي

Y

ح

Ha

ص

Sh

ك

K

خ

Kh

ض

Dh

ل

L

د

D

ط

Th

م

M

2. Vokal
Vokal

Vokal
Contoh

Vokal

Panjang

Contoh

Pendek

Rangkap

A

جدل

ا

Â

سار

ي...

Ai

I

سبل

ي

Î

قيل

و...

Au

U

ذكر

و

Û

يجور

3. Ta’ marbuthah
Ta’ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan
dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta’ marbuthah yang mati
transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im.
4. Syaddah dan Kata Sandang.
Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata:
nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada
kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.1 Contoh :
al- markaz, al Syamsu.

1

M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21

BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR FȊ ZHILÂLIL QUR’AN)”. Untuk memperoleh pengertian yang lebih
jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:
Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi berarti sifat
toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap tenggang
rasa (menghargai, membolehkan) pendirian (pendapat, atau keyakinan) yang
berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri.1 Toleransi merupakan kata serapan
dari bahasa inggris tolerance berarti sabar menghadapi atau melihat dan tahan
terhadap sesuatu, sementara kata sifatnya adalah tolerancy yang bersikap toleran,
sabar terhadap sesuatu.2 Sedangkan menurut Abdul Malik Salman, kata tolerancy
berasal dari bahasa latin yang berarti berusaha tetap bertahan hidup tinggal atau
berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai.3 Dalam bahasa Arab,
istilah yang lazim dipergunakan sebagai kata toleransi adalah samahah atau
tasamuh, maka kata ini berkembang dan mempunyai arti sikap lapang dada atau

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003), Cet. Ke-1, h. 114.
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Selanjutnya ditulis
Depdikbud RI), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. Ke-1, h.
1065.
3
Abdul Malik Salman, al-Tasamuh Tijah al-Aqaliyyat ka Dharuratin li al-Nahdhah,
(Kairo: The International Institute of Islamic Thought, 1993), h. 2.

terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang
mulia.4
Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi
juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna
toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar umat beragama dalam Islam
memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah
masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu
sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian
besar dari Islam.5
Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau perinsip
kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama
lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan
kepercayaan tersebut. Kata “agama” bearasal dari bahasa Sansekerta agama yang
berarti “tradisi”. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi
yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang
berarti “mengikat kembali”.6
Tafsir Fȋ Zhilӑlil al-Qur’an merupakan karya Sayyid Quthb Ibrahim Husain
syadzili. Beliau mengambil masa lebih sepuluh tahun menulisnya dan
menceritakan di dalamnya intisari eksperimen keimanannya dan intipati
pengalamannya di bidang da’wah menegakkan agama Allah swt.
4

Hasil

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 652.
5
Asep Syaefullah, Merukunkan Umat Beragama (Studi Pemikiran Tarmizi Taher Tentang
Kerukunan Umat Beragama), (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 129.
6
Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
Cet. Ke-3, h. 675.

sebenarnya dari pengalaman tersebut lahir dalam bentuk tafsir al-Qur’an yang
komprehensif sekurang-kurangnya dalam satu aspek yang banyak difokus dan
diberi perhatian oleh penyusunnya yaitu cara pertumbuhan generasi Islam pertama
hasil dari pada pengaruh al-Qur’an kitab Allah yang agung itu sehingga mencapai
tahap tertinggi yang tidak pernah dicapai oleh umat-umat lain di dalam sejarah
manusia, agar dengan demikian umat Islam hari ini kembali semula kepada
kitabnya dan seterusnya memperoleh ilham darinya dan hidup di bawah
bayangannya serta tumbuh membesar semula seperti dahulu dan menghapuskan
timbunan-timbunan penyelewengan dan kemundurannya sejak beberapa abad
yang lampau, dan melaksanakan semula tugasnya untuk kepentingan dirinya
sendiri dan kepentingan kemanusiaan sejagat sepertimana yang pernah dilakukan
pada masa dahulu yaitu mengeluarkan manusia dari pada kegelapan kepada
cahaya yang terang benderang dengan izin Allah.7
Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peneliti ingin mengupas
atau melakukan penelitian terhadap penafsiran tentang toleransi beragama
menurut pandangan salah satu tokoh tafsir kontemporer yakni Sayyid Quthb
dalam kitabnya tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an.
B. Alasan Memilih Judul
Peneliti memilih judul tersebut, tentunya mempunyai alasan-alasan mengapa
peneliti mengambil/memilihnya.
Adapun alasan-alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut:

7

Nuim Hidayat, Sayyid Quthb; Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2005), h. 23.

1. Pada dasarnya setiap manusia pasti mempunyai pergaulan. baik itu
pergaulan antar agama, pergaulan antar suku dan budaya sesuai dengan
etika dalam beragama.
2. Ingin memberikan gambaran kepada kaum muslimin cara bertoleransi
antar agama, adanya agama-agama lain selain agama Islam dengan segala
bentuk sistem, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan
untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.
3. Judul ini ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari peneliti,
yaitu Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Selain itu judul ini dapat
dikembangkan dan direalisasikan dengan mengambil sisi positif dari
uraian judul tersebut.
4. Tersedianya data dan literatur penunjang yang memadai sehingga
diharapkan akan mempermudah pelaksanaan penelitian
C. Latar Belakang Masalah
Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan
perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok - kelompok
yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.
Contohnya adalah toleransi beragama di mana penganut mayoritas dalam suatu
masyarakat mengizinkan keberadaan agama lain.8
Agama memuat norma-norma yang mengatur individu, masyarakat dan
hubungannya dengan sang pencipta, pengaruh agama dapat mewarnai tingkah

8

Syaiful Hamali, Eksistensi Beragama Dalam Persfektif Psikologi, (Bandar Lampung:
Ushuluddin Offset Printing, 2000), h. 50.

laku penganutnya.9 Setiap agama dan budaya memiliki aturan dan norma yang
mungkin berbeda sesuai dengan ajaran kitab suci setiap agama dan konsepsi
budaya itu. Agama memiliki nilai mutlak, namun ketika agama itu dipahami oleh
manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan
dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri bersifat duniawi.
Budi pekerti berarti sikap dan prilaku yang baik. Sifat-sifat yang baik akan
mendatangkan kebaikan dan sebaliknya hal yang buruk akan menghasilkan
keburukan pula. Oleh karena itu kita perlu menjunjung tinggi nilai budi pekerti
yang luhur. Ajaran budi pekerti menuntut individu agar selalu berbuat kebaikan,
kebenaran, serta memupuk keharmonisan hubungan manusia dengan tuhan,
manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. 10
Hubungan manusia dengan manusia, sangat perlu dilakukan oleh umat
manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan adanya
hubungan dengan manusia lainnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari situ sangat perlu usaha manusia untuk
mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat manusia. Salah satu caranya
yaitu mengembangkan sikap toleransi, etika pergaulan.11
Al-Qur’an tidak pernah menyebutkan kata tasamuh/toleransi secara tersurat
hingga tidak akan ditemukan kata tersebut termaktub di dalamnya. Namun, secara
eksplisit al-Qur’an menjelaskan konsep toleransi dengan segala batasan9

Ibid., h. 51.
Ibid.,
11
Radjudin Ismail, Akar Islam Kontemporer, (Badan Wakap Al-Qur’an, t. tp, 2005), Cet.
Ke-2, h. 290.
10

batasannya secara jelas dan gamblang.12 Oleh karena itu, ayat-ayat yang
menjelaskan tentang konsep toleransi dapat dijadikan rujukan dalam implementasi
toleransi dalam kehidupan.
Qs. Al-Kӑfirun ayat: 6 Allah berpirman:

    
Artinya: “untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."
Penafsirannya: Aku disini, dan kamu disana tidak ada penyeberangan,
tidak ada jembatan, dan tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Ini adalah
pemisahan yang total dan menyeluruh, perbedaan yang jelas dan cermat.
Pemisahan ini sangat vital, untuk menjelaskan perbedaan yang esensial dan total,
yang tidak mungkin dapat dipertemukan di tengah jalan.13
Perbedaan pada esensi kepercayaan, pokok pandangan, hakikat manhaj,
dan tabiat jalan. Di sana, tidak ada pemecahan bersama, tidak ada pertemuan di
tengah jalan, bukan sekadar merevisi atau memperbaiki yang cacat dan bukan
menambal manhaj yang robek. Tetapi, yang ada ialah menyeru kepada Islam
seperti dakwah pertama kali, dakwah dikalagan masyarakat jahiliah, dan
pemisahan diri secara total dari kejahiliahan, “untukmulah agamamu, dan
untukkulah agamaku.” Inilah agamaku yaitu tauhid yang murni dengan segala
pandangan dan tata nilainya, akidah dan syariahnya. Semuanya diterima dari

12

Ibid., h. 291.
Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Di Bawah Naungan Al-Qur’an), (Jakarta :
Gema Insani Press, 2001), jilid 12, h. 364.
13

Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Diterima secara totalitas
dalam semua aspek kehidupan dan perilaku.14
Tanpa pemisahan yang tegas seperti ini, akan terjadi kekaburan, basa basi,
kesamaran,dan tambal sulam. Dakwah kepada Islam bukanlah ditegakkan di atas
fondasi yang campur aduk, rapuh, dan lemah ini. Ia harus ditegakkan di atas
kepastian, ketegasan, keberanian, dan kejelasan. Inilah jalan dakwah yang
pertama.15
Tokoh tafsir yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini adalah tafsir Fȋ
Zhilӑlil Qur’an sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Sayyid Qutb yang selama
hidupnya beliau menelaah secara komprehensif ideologi materialistik dalam
masyarakat kontemporer, mengemukakan kebohongan mereka dan menawarkan
pemecahannya dengan perspektif al-Qur’an bagi setiap problem yang muncul. Di
dalam tafsir tersebut juga menjelaskan secara spesifik perbedaan antara sistem
kehidupan Islam dan non-Islam.16
Dari berbagai uraian tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian lebih mendalam mengenai metode atau lebih lanjut berkenaan dengan
karakteristik penafsiran Sayyid Quthb dalam ayat-ayat tentang toleransi beragama
sehingga dapat diketahui arti sebenarnya tentang toleransi dalam beragama.

14

Ibid., h. 365.
Ibid.,
16
Thameem Usama, Metodelogis Of The Exegesis, Terj. Hasan Basri Dan Amroeni,
Metodelogis Tafsir Al-Qur’an, (Jakarta: Riora Cipta, 2002), h. 80.
15

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat tentang toleransi?
2. Bagaimana cara bertoleransi yang sesuai dengan aturan dan syariat yang
ada dalam al-Qur’an menurut tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an?
E. Tujuan Penelitian
Dari permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan
sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan latar belakang penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat
toleransi.
2. Untuk menjelaskan bertoleransi yang sesuai dengan aturan dan syariat yang
ada dalam al-Qur’an menurut tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an.
F. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:
1. Dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin khususnya
dan mahasiswa UIN umumnya sebagai wacana pengembangan, wacana
keilmuan, dan terlebih lagi sebagai acuan dan bahan pertimbangan.
2. Agar dapat memberikan gambaran dengan jelas dalam membentuk
generasi yang mempunyai toleransi beragama yang baik.
3. Menambah khasanah keilmuan Fakultas Ushuluddin khususnya Prodi Ilmu
Al- Qur’an Dan Tafsir.

G. Tinjauan Pustaka
Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas
permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, ataupun
dalam bentuk tulisan yang lain. Maka peneliti akan memaparkan beberapa
karya ilmiah yang menjelaskan tentang toleransi beragama.
1. Akhmad Harum, dengan judul Sikap Toleransi Dalam Kehidupan
Beragama, Fakultas Tarbiyah Jurusan BK 2009. Dalam penelitiannya
hanya mengfokuskan pada sikap toleransi dalam kehidupan beragama
dalam masyarakat, serta menghormati dan memelihara hak dan
kewajiban antar umat beragama.
2. Maswati, Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pandangn Islam (studi
tafsir al Misbah) mahasiswi Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits
pada tahun 1432 H / 2011 M. Bedanya ia hanya mengfokuskan
permasalahannya pada Toleransi Antar Umat Beragama Dalam
Pandangan Islam Studi Tafsir al-Mȋsbah saja tidak dikaitkan dengan
salah satu surat al-Qur’an . Sedangkan bedanya peneliti dan penelitian
yang sebelumnya yaitu “Toleransi Beragama Dalam Perspektif Tafsir fȋ
Zhilӑlil Qur’an), peneliti ingin mengaitkan antara ayat yang berhubungan
dengan toleransi dalam tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an .
3. Husnul Hidayah, Kebebasan Agama Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir
al-Maraghi), Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits pada tahun 1435
H / 2014 M. Penelitian ini memfokuskan pada argumentasi al-Qur’an

dalam menyikapi konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan, di antara
teks al-Qur’an yang menjamin konsep tersebut.
H. Metode Penelitian
Setelah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami terhadap
suatu permasalahan itu, dapat dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah, maka
perlu untuk seseorang menggunakan metode yang tepat dalam melakukan
penelitian. Demikian ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat
berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal sebagai mana yang
diharapkan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu menjadikan
bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, karena sumber datanya terdiri dari
buku-buku pembahasan tentang masalah toleransi beragama. Adapun beberapa hal
yang harus diperhatikan dalam penelitian ini, adalah:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk jenis penelitian
kepustakaan (Library Research), sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi
bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara
membaca, mempelajari buku-buku literatur, dengan cara mengutip dari berbagai
teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang
diteliti.17
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Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987), Jilid I, h. 3.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengadakan penelitian terhadap kitab
tafsir Fȋ Zilӑlil Qur’an, buku-buku dan bentuk tulisan yang berhubungan dengan
toleransi beragama.
b. Sifat penelitian
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan).18
Yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai obyek yang ada. Dalam hal ini dilihat dalam tafsirnya Fȋ Zhilӑlil
Qur’an terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi beragama.
2. Pendekatan masalah
Dalam melakukan penelitian di perlukan metode pendekatan yang tepat
dan jelas, penelitian dapat dilakukan dengan baik dan benar. Dalam penelitian hal
ini peneliti menggunakan metode tafsir Maudhu’i.
Adapun pengertian metode tafsir maudhu’i adalah suatu metode yang
ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur’an
yang mempunyai maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik
masalah dengan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayatayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan
serta mengambil kesimpulan.19

18

Ahmadi Muhammad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, Sumbangsih,
(Yokyakarta: 1973), h. 2
19
Abdul Al- Hayy Al- Farmawi, Al- Bidayah Fi Tafsir Al- Maudlu’iy, Terj. Suryan A.
Jamrah, Metode Tafsir Mauddhu’iy Suatu Pengantar, (Jakarta: Pt.Grafindo Persada), h. 36

Adapun langkah-langkah metodologi yang harus ditempuh dalam
menafsirkan secara Tematik adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan pokok masalah.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi
beragama.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa
turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat.
4. Mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing masing ayat
dan surat.
5. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis,
sempurna dan utuh (outline).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits, bila dipandang perlu sehingga
pembahasan menjadi semakin jelas dan sempurna.
7. Mempelajari

ayat-ayat

al-Qur’an

tersebut

secara

tematik

dan

menyeluruh dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai
pengertian yang sama, mengkompromikan antara ayat yang umum
(am) dengan ayat yang khusus (khas), antara yang muthlaq dan
muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif,
menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semuanya bertemu
dalam satu muara dan tidak tampak kontradiksi.20

20

Ibid., h. 36.

3. Sumber data
Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang diperoleh berasal dari data
primer dan data sekunder.
a. Data primer
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
aslinya.21 Semua data primer dapat di inventarisir sebagai berikut:
1. Al-Qur’an
2. Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an.
b. Data skunder
Sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk
dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada.22 Data skunder adalah data
pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data-data primer. Data skunder
berdasarkan buku-buku, jurnal, atau literatur - literatur yang berhubungan dengan
skripsi ini.
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
Untuk melakukan penelitian terlebih dahulu menetapkan permasalahan apa
yang akan dikaji, dalam tema ini toleransi beragama dalam perspektif tafsir Fȋ
Zhilӑlil Qur’an menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah
Toleransi Beragama Dalam Perspektif Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an.
21

Lois Gootschak, Understanding History A Primer Of Historical Methtod, Terj. Nugroho
Notusanto,(Ui Pres: 1985), h. 32
22
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 3 (Yogyakarta:
Penerbit Rokesorosin, 1996), h. 126.

b. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai
pengetahuan azbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya) jika ada.
Ketika ingin memaparkan penafsiran ayat yang berkaitan dengan toleransi
sosial dalam persfektif tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an terlebih dahulu mengetahui
apakah ayat tersebut termasuk surat makiyah ataupun madaniyah, setelah itu
meletakkan bagian pertama surat makiyah yang akan dikaji, lalu dilanjutkan
dengan surat madaniyah secara berurutan masa turunnya.
c. Munasabah ayat dalam suratnya masing-masing.
Ketika peneliti memaparkan penafsiran ayat-ayat toleransi beragama
dalam perspektif tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an yang menjadi pokok kajian dengan
melihat munasabah dari makna ayat itu sendiri, karena penjelasan satu ayat bisa
dilihat maknanya pada ayat lain, atau mempunyai kesamaan makna pada ayat satu
dengan ayat yang lain.
d. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
Ketika ingin memaparkan penafsiran ayat-ayat toleransi beragama dalam
perspektif tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an dilakukan dengan menafsirkan ayat secara satu
persatu, lalu di buat sub tema berdasarkan kandungan dari makna tafsir tersebut.
e. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan
pokok bahasan.

Ketika memaparkan penafsiran ayat-ayat toleransi beragama dalam
perspektif tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an, mencantumkan hadits Rasul Saw yang
berkaitan dengan tema tersebut.
f. Mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan jalan menghimpun
ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara ayat
yang am (umum) dan yang khas (khusus).
Ketika memaparkan ayat toleransi beragama dalam persfektif tafsir Fȋ
Zhilӑlil Qur’an yang bersifat umum dicantumkan yang bersifat khusus, karena
terkadang terdapat ayat yang bersifat global ditafsirkan secara khusus pada ayat
atau hadis yang lain.
5. Analisa data
Setelah data-data diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah
menganalisa data dengan pendekatan sebagai berikut:
a. Metode Deskriptif
Merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara
lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian.23 Toleransi beragama
dalam al-Qur’an, sehingga dengan menggunakan metode ini dapat diperoleh data
yang lengkap tentang toleransi.
b. Metode deduktif
Metode deduktif yaitu dengan menganalisis suatu objek yang dijadikan
sebuah penelitian yang masih bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang
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Sudarto,Metode Penelitian Filsafat,(Jakarta: Rajawali Perss,1996), h.116.

bersifat khusus. Dari analisis dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.24
c. Metode Content Analysis
Content Analysis yaitu suatu metode yang dipakai untuk mengkaji materi,
teks atau pesan (dalam hal ini al-Qur’an) dalam suatu komunikasi, baik lisan
maupun tulisan. Bisa dikatakan juga adalah sebuah metode yang digunakan untuk
menganalisa keotentikan atau keaslian suatu data yang diperoleh oleh peneliti baik
melalui pustaka ataupun lapangan.25
Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa langkah pokok
analisa data dalam penelitian ini, yakni menginventarisasi teks berupa ayat-ayat
al-Qur’an yang berkenaan dengan toleransi beragama membahas dan mengkaji
teks tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang historis turun ayat,
selanjutnya diinterpretasikan secara objektif lalu dituangkan secara deskriptif.26
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Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),
Cet. I, h. 68.
25
Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), Edisi
iv, h. 68-69.
26
Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008),
h. 34.

BAB II
TOLERANSI BERAGAMA

A.

Pengertian Toleransi Beragama
Pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran berarti

bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, kepercayaan,
kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.
sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan
atau pengurangan yang masih diperbolehkan.1
Toleransi yaitu membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin
terjaminnya pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada
masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka
serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di
lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda
keyakinan atau agama.2
Pengertian toleransi dapat juga diartikan sebagai kelapangan dada, suka
rukun dengan siapa pun, membiarkan orang berpendapat, atau berpendirian lain,
tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang lain.
1

Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2008), h. 1538.
2
Perlu dicatat: Tantangan yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia tidaklah kecil.
Kalau sampai saat ini kita masih berbangsa atas prestasi yang dicapai dalam membina dan
memupuk kerukunan antarumat beragama, namun tugas yang terbentang dihadapan kita masih
jauh dari rampung. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk membudayakan sikap keterbukaan,
menerima perbedaan, dan menghormati kemajemukan agama, dibarengi loyalitas dan komitmen
terhadap agama masing-masing. Dalam buku: Alwi Shihab, Islam Inklusif (Menuju Sikap Tebuka
dalam Beragama), (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), h. 43.

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi pada dasarnya
memberikan kebebasan terhadap sesama manusia, atau kepada sesama warga
masyarakat untuk menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar
dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merusak sendi-sendi perdamaian.
Perbedaan tak dapat dipungkiri di dunia ini, didalam perbedaan akan sangat di
perlukan di dalamnya adanya tentang rasa, pengertian dan toleransi.3
Toleransi dalam bahasa Arab yaitu as-Samahah, adalah konsep modern
untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara
kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya,
politik, maupun agama. Toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang
sepenuhnya menjadi bagian organic dari ajaran agama-agama, termasuk agama
Islam.4
Agama berasal dari bahasa Sansekerta untuk menunjuk kepercayaan Agama
Hindu dan Budha. Dalam perkembangannya kata ini diserap kedalam bahasa
Indonesia dan dipakai untuk menyebut kepercayaan yang ada di Indonesia secara
umum. Menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Ajat Sudrajat, kata Agama
berasal dari kata A dan Gӑm, A diartikan tidak dan Gӑm dirtikan pergi. Jadi
Agama secara harfiah berarti tidak pergi. Agama yang dimaksudkan dalam arti ini
adalah bahwa Agama sebagai sesuatu yang tetap menyertai kehidupan manusia.

3

Tim Fkub Semarang, Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama, ( Semarang: Fkub,
2009), Cet II, h. 381-382.
4
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 652.

Dalam kenyataan hidup manusia Agama senantiasa diwarisi secara turun
temurun.5
Agama berarti teks atau kitab suci. Disebut demikian karena semua ajaran
Agama memiliki kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa Gӑm berarti tuntunan.
Inti Agama adalah adanya seperangkat aturan, oleh karena itu setiap Agama
membawa ajaran-ajaran yang akan menjadi tuntunan hidup para pemeluknya.
Selain definisi diatas ada juga yang membedakan definisi agama, Di
Indonesia, kata Agama merupakan terjemahan dari kata religion (istilah barat) dan
kata al-Dȋn (istilah al-Qur‟an).6 Religion hanyalah mengatur hubungan manusia
dengan penciptanya saja, sedangkan al-Dȋn mengatur hubungan manusia dengan
penciptanya, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, oleh
karena itu mereka berpendapat al-Dȋn hanyalah Islam saja, sedang agama-agama
selain Islam adalah agama atau religion.7
Menurut Ali Asghar Engineer.8 Ia mencoba mendekonstruksi kata kufr
(kafir), sebagai “bukan semata pengingkaran teologis terhadap keesaan Tuhan dan
kerasulan Muhammad Saw. Tetapi juga segala bentuk praktik dehumanisasi yang
lintas religious. “atas dasar ini, sangat relevan mengutip pendapat Ibn Taimiyah
yang menandaskan, “Suatu pemerintahan akan eksis sekalipun dikuasai oleh
5

Ajad Sudrajat, et,.al, Din Al-Islam, Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum,
(Jogyakarta : UNY Press, 2008), h. 6.
6
Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980), Jilid I, h.
105.
7
Ibid.,
8
Ali Asghar Engineer adalah tokoh hermeneutika seorang muslim India. Ia adalah seorang
pemikir, penulis dan aktivis sekaligus. Pemikirannya yang paling dikenal adalah mengenai Islam
dan Teologi Pembebasan. Sebagaimana yang dikutip oleh, Ali Asghar Engineer, Islam dan Teologi
Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 10.

orang-orang kafir (non muslim), tetapi akan runtuh bila di dalamnya terdapat
praktik-praktik yang menghancurkan kemanusiaan, seperti tiranisme dan
“otoritarianisme.” Sayyid Quthb juga melakukan hal yang sama, ketika ia
menandaskan bahwa “jihad tidaklah harus dimaknai dengan perang agama, tetapi
perang terhadap segala bentuk ketidakadilan, dehumanisme, dan otoritarianisme. 9
Dalam konteks ini, menurut Ali Asghar Engineer, dakwah yang tepat
memerlukan pertimbangan sosio-kultural, sehingga nilai-nilai agama yang murni
dan universal dapat dirasakan sebagai ajaran yang akrab dengan problematika
masyarakat, serta moral agama dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
Keterkaitan dengan masalah duniawi, kesanggupan memberi solusi atas berbagai
masalah dan kepekaan dalam merekayasa masa depan manusia tergantung pada
telaah dan pemahaman manusia akan perubahan lingkungan sosial, politik,
ekonomi, tekhnologi dan kecenderungan masyarakat yang semakin berkembang
maju dan modern.10
Menurut Adian Husaini11, toleransi yaitu kita harus pandai memilah
bagaimana kerukunan bisa terjalin tanpa harus mengorbankan akidah. Islam juga
mengakui bahwa fitrah manusia adalah berbeda. Sehingga kewajiban seorang
muslim hanyalah menyampaikan, memberi kabar, Bukan memaksa. Manusia
memang hidup di dunia dimana isinya berbeda satu sama lain sehingga memang
9
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harus berbaur dan menjalin kerukunan dengan tetangga, bukan mengasigkan diri
menjadi eksklusif.12
Salah satu pemikiran dari Adian Husaini adalah pluralisme-sekularisme,
beliau menilai bahwa liberalisme dan pluralisme adalah alat yang digunakan barat
untuk merusak agama dan peradaban Islam, serta menghapus trauma barat
terhadap supremasi peradaban Islam yang sempat mereka saksikan dahulu. ada
kecurigaan bahwa barat sengaja menciptakan konsep-konsep semacam liberalisme
dan pluralisme untuk meruntuhkan moralitas Islam dalam tubuh umat Islam.13
Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam berarti memiliki
konsep yang jelas. “Tidak ada paksaan dalam agama”, “Bagi kalian agama kalian,
dan bagi kami agama kami” adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam.
Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam
bukanlah konsep asing.14
B.

Agama Dan Sikap Keberagamaan
Agama‟ dan „keberagamaan‟ merupakan dua kata yang sering diucapkan

oleh kalangan pemerhati studi agama-agama. Dalam pandangan mereka, agama
dimaknai sebagai seperangkat doktrin, kepercayaan, atau sekumpulan normanorma dan ajaran-ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya.
Adapun Keberagamaan lebih dimaknai sebagai penyikapan atau pemahaman
keagamaan oleh para penganutnya terhadap ajaran, keyakinan dan doktrin, serta
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14
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kepercayaan terhadap Tuhan, yang telah disampaikan oleh para utusan atau para
Nabi dan Rasul yang ketika dipraktekkan oleh pengikutnya tentu saja
penyikapannya bersifat relatif, dan kebenarannya pun menjadi bernilai relatif pula.
Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat pemahaman

masing-masing

penerima ajaran tersebut yang dilatar belakangi oleh kondisi sosio-kultural, hal ini
sangat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang dan yang lainnya tentang
agamanya.15
Hubungan antara manusia dan agama tidak bisa dipisahkan. Kebermaknaan
hidup manusia ditentukan oleh faktor agama. Agama mengandung aspek
keyakinan, tata aturan peribadatan, dan tata nilai moral, yang implikasinya bukan
hanya terbatas pada kehidupan duniawi di dunia tetapi juga pada kehidupan
diakhirat (hidup sesudah mati). Agama telah menjadi kebutuhan dasar bagi
manusia jika mereka ingin menjadikan hidup dan kehidupan ini bermakna
(meaningful).16
Dengan demikian, agama adalah “sesuatu yang diyakini dan dipahami
manusia”. Keyakinan ini bisa nampak manakala diekspresikan oleh manusia atau
sebagai penerapan konkrit nilai-nilai yang dimiliki manusia. Smith mencoba
“mempersoalkan” agama berdasarkan apa yang diyakini dan diperbuat manusia,
karena kebenaran itu muncul berdasarkan yang dipahami oleh manusia.
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Keberagamaan seseorang, bagaimanapun akan dipengaruhi oleh struktur sosial,
politik dan kultural setempat dimana agama itu hidup dan berkembang. 17
Dalam Islam misalnya, al-Qur‟an tidak hanya mewajibkan kepada umatnya
untuk melakukan ibadah-ibadah ritual-seremonial yang bisa memberikan kelegaan
emosional, dan spiritual, tetapi juga membuka ruang penafsiran intelektual guna
membantu manusia dalam mendapatkan makna dari seluruh pengalaman
hidupnya.18
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa memang dalam diri seorang
beragama yang berbeda disuatu Negara, terdapat hak untuk dan dengan cara
apapun mengekspresikannya sikap keberagamaannya dengan rasa aman sesuai
dengan keyakinan yang dianutnya dan dengan adanya kontrak sosial yang dibuat
bersama antara masyarakat akan membangun nurani untuk saling menghargai
keyakinan oleh masyarakat.19
a. Beberapa Sikap Keberagamaan dalam Agama:
1. Agama dan Inklusivisme Agama
Inklusivisme adalah sikap atau pandangan yang melihat bahwa agamaagama lain di luar kekristenan juga dikarunia rahmat dari Allah dan bisa
diselamatkan namun pemenuhan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Kristus hadir dan bekerja juga di kalangan mereka yang mungkin tidak mengenal
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Kristus secara pribadi. Dalam pandangan ini, orang-orang dari agama lain, melalui
anugerah atau rahmat Kristus, diikutsertakan dalam rencana keselamatan Allah.20
Inklusivisme terbagi dalam dua model, yakni model In Spite of dan model
By Means of. Model In Spite of, walaupun melihat institusi agama lain sebagai
hambatan untuk menerima keselamatan, tidak menolak bahwa ada kemungkinan
bahwa orang-orang yang beragama lain dapat diselamatkan oleh anugerah atau
rahmat dari Allah. Sementara itu model By Means of bersikap lebih positif
terhadap agama lain. Model ini melihat bahwa Allah juga memberikan rahmat
melalui Kristus di dalam agama-agama lain, dalam kepercayaan dan ritual-ritual
agama lain tersebut.21 Karena rahmat dan kehadiran Kristus di dalam diri dan
melalui agama-agama lain, maka orang-orang beragama lain itu juga terorientasi
ke dalam gereja Kristen, dan disebut sebagai “Kristen Anonim”. Pandangan ini
dikemukakan oleh Karl Rahner.
2. Agama dan Eksklusivisme Agama
Eksklusivisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran dan
keselamatan hanya ada di dalam agama Kristen, sedangkan tradisi agama lain di
luar kekeristenan dianggap tidak dapat menyelamatkan, karena itu orang
beragama lain harus dikristenkan. Eksklusivisme merupakan karakteristik dari
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kebanyakan kelompok Kristen yang konservatif, terutama kalangan Injili. Salah
satu tokoh yang mewakili pandangan ini adalah Karl Barth.22
3. Agama dan Pluralisme Agama
Pluralisme adalah pandangan bahwa Allah, yang disebut sebagai “Yang
Nyata” (The Real) dapat dikenal melalui bermacam-macam jalan. Semua agama
menuju pada satu “Yang Nyata” (The Real) yaitu Allah. Yesus Kristus dilihat
sebagai salah satu dari jalan keselamatan lain, bukan satu-satunya jalan
keselamatan. John Hick adalah salah satu tokoh yang menggunakan pandangan
ini. Menurut Hick, “Yang Nyata” sebenarnya adalah satu, namun dimaknai dalam
berbagai simbol dan tradisi keagamaan yang berbeda-beda. Pandangan ini dinilai
mengesampingkan

keunikan

dalam

agama-agama

karena

semua

agama

disamakan.23
Nurcholis Madjid, menyatakan bahwa konsep kemajemukan umat manusia
ini sangat mendasar dalam Islam. Itu, secara konsisten, dapat diubah ke dalam
bentuk-bentuk pluralisme modern, yang merupakan toleransi. Pluralisme di sini
dipahami sebagai ikatan murni dari berbagai peradaban yang berbeda. Pluralisme
sejati memang jarang terjadi dalam sejarah, tetapi Islam telah menunjukkan
kemungkinan itu. Lebih jauh, Madjid menyatakan bahwa kebebasan agama dalam
konteks Indonesia adalah suatu peningkatan kesadaran agama Islam tradisional
dan perspektif modern. Demi integritas agama, negara tidak ingin memaksa atau
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mendidik kepercayaan seseorang, yang sesungguhnya disaksikan oleh Kitab Suci
al-Qur‟an. Tampaknya,

menurut al-Qur‟an sebagaimana disebutkan dalam

beberapa ayat, bahwa pluralitas adalah tatanan komunitas manusia, semacam
hukum Tuhan (sunnatullah). Oleh karena itu, adalah hak istimewa Tuhan untuk
menjelaskan kehidupan selanjutnya mengapa orang berbeda cara antara satu
dengan yang lain.24
Konteks historis dan ragam pluralisme menurut Jamal al-Bann‟a
sebagaimana yang dikutip oleh Sahiron Syamsuddin, Islam secara dogmatic syarat
dengan nilai pluralisme. Konsep tauhid (keesaan Tuhan) dalam Islam merupakan
hal yang fundamental bagi landasan pluralisme. Dalam konsep tauhid, hanya
Allah yang esa. Konsep ini menegasikan adanya keesaan lain diluar diri-Nya. Hal
tersebut berarti bahwa tidak ada ketunggalan di alam dan masyarakat, yang ada
hanya kemajemukan atau pluralitas.25
Al-Qur‟an merupakan sumber rujukan yang otentik pluralisme dalam
Islam. al-Qur‟an tidak pernah menghendaki manusia menjadi umat yang satu yang
diatur oleh satu konvensi atau satu gagasan. Manusia berbeda, dan akan terus
berbeda baik dalam ras, bahasa, keyakinan, dan lainnya. Di samping redaksi alQur‟an yang pluralis, kandungan ayat al-Qur‟an sendiri mengisyaratkan nilai-nilai
pluralism tersebut, bahkan al-Qur‟an telah menanamkan kaidah-kaidah mendasar
bagi pluralisme agama, di antaranya: kebebasan beragama, setiap manusia oleh
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Islam di berikan kebebasan untuk menentukan agama yang dianut. Di samping
memberikan kebebasan, Islam juga melarang adanya pemaksaan dalam agama.
Prinsip ini merupakan dalil paling jelas bagi pluralisme dan kebebasan beragama.
Dan dalam banyak ayat al-Qur‟an, al-Qur‟an menjelaskan prinsip ini dengan
tegas.

Kemudian

kaidah

lainnya

adalah

al-Qur‟an

menegaskan

sikap

penerimaannya terhadap agama-agama selain Islam untuk hidup berdampingan,
karena eksistensinya sendiri diakui oleh al-Qur‟an.26
Lorens Bagus dalam Kamus Filsafat menjelaskan “pluralisme” sebagai
pandangan yang berupaya membenarkan keberagamaan filsafat, dengan
menegaskan bahwa semua kebenaran bersifat relatif, dan menganggap semua
keyakinan filosofis dan religius dalam pengertian relativisme murni, sebagai
pendapat-pendapat pribadi yang semuanya mempunyai nilai yang sama.27
Tim penulis Tafsir Tematik Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran
Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencatat bahwa pluralisme, dalam kajian
teologi, sedikitnya mempunyai tiga makna terminologis; Pertama, kata
„pluralisme‟ dimaksudkan kenyataan bahwa umat beragama itu majemuk. Dalam
hal ini pluralisme agama berarti aktual plurality atau kebhinekaan seperti
pluralisme masyarakat Indonesia, yang berarti di dalam masyarakat Indonesia
dikenal banyak agama; Kedua, pluralisme mengandung konotasi politik sehingga
maknanya sinonim dengan sekularisme yang berarti: (a) memisahkan agama dari
urusan publik dan sekaligus anti agama, dan (b) Negara tidak mengidentifikasi
26
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diri kepada agama tertentu, tetapi Negara menghormati dan memberikan
kesempatan yang sama untuk berkembang; Ketiga, Pluralisme merujuk kepada
suatu teori agama yang pada perinsipnya, menyatakan bahwa semua agama pada
akhirnya menuju kepada satu kebenaran yang sama. 28
4. Agama dan Perenialisme Agama
Perenialisme adalah sebuah sudut pandang dalam filsafat agama yang
meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal
dan universal yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin
religious. Gagasan perenialisme sudah ada sejak zaman kuno dan dapat ditemui
dalam berbagai agama dan filsafat dunia. Istilah philosophia perennis pertama kali
digunakan oleh Agostino Steuco (1497-1548), yang mendasarkannya dari tradisi
filosofis yang sebelumnya sudah ada, yaitu dari Marsilio Ficino (1433-1499) dan
Giovanni Pico Della Mirandola (1463-1494).29
Pada akhir abad ke-19, gagasan ini dipopulerkan oleh pemimpin
Masyarakat Teosofis seperti H.P. Blavatsky dan Annie Besant dengan nama
“Kebijaksanaan Agama” atau “Kebijaksanaan Kuno”. Pada abad ke-20, gagasan
ini dipopulerkan di Negara-negara berbahasa Inggris oleh Aldous Huxley dengan
bukunya The Perennial Philosophy, dan juga tulisan dari sekelompok pemikir

28

Majelis Tarjih dan Pembangunan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, Tafsir Tematik
al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama, Sebagaimana yang dikutip oleh
Muslimin, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000), Cet. I, h. 19.
29
Charles Schmitt, Perennial Philosophy: From Agostino Steuco to Leibniz, (Journal of the
History of Ideas, No.1, 1966), h. 10.

yang kini dikenal dengan nama Mazhab Tradisionalis. Sudut pandang ini
bertentangan dengan saintisme dalam masyarakat sekuler modern.30
b. Fungsi agama bagi kehidupan manusia:31
Fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek personal
dan sosial. Dari aspek personal agama berfungsi memenuhi kebutuhan yang
bersifat individual, misalnya kebutuhan akan keselamatan, kebermaknaan hidup,
pembebasan dari rasa bersalah, kekhawatiran menghadapi maut dan kehidupan
sesudahnya, dan sebagainya. Sementara dari aspek sosial agama berfungsi
memberi penyadaran tentang peran sosial manusia dalam kehidupan berkeluarga
dan bermasyarakat. Ikatan persaudaraan (al ukhuwwah) yang menimbulkan kohesi
kuat, kesadaran akan keberagaman, hubungan transaksional, dan berbagai macam
penyelesaian masalah-masalah sosial menjadi bidang tugas dari agama dalam
menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. 32
Perspektif teologi Islam tentang kerukunan hidup antar agama, didasarkan
pada esensi ajaran yang memandang manusia dan kemanusiaan secara positif dan
optimistis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama, yakni
keturunan Adam dan Hawa. 33 Meski berasal dari nenek moyang yang sama,
kemudian manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan
karakteristik budaya dan peradaban masing-masing, sehingga mendorong mereka
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untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi antara satu dengan yang lain.
Perbedaan di antara umat manusia, dalam pandangan Islam, bukanlah warna kulit
dan bangsa, tetapi tergantung pada ketakwaan masing-masing. Argumentasiargumentasi inilah yang menjadi dasar normative dalam perspektif Islam tentang
kesatuan umat manusia, yang akan mendorong berkembangnya solidaritas antar
manusia (ukhuwah insaniyah atau ukhuwah bashariyah).34
C.

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Toleransi Antar Umat

Beragama
Toleransi beragama sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara.
Toleransi ini hanya bisa berjalan dengan baik apabila ada saling percaya (mutual
trust). Sayangnya, saling percaya sebagai suatu kekuatan untuk mewujudkan
komunitas humanistik (civic community), mengalami kemerosotan yang terjadi
ketika kekuasaan rezim Orde Baru atas nama keragaman agama membatasi
kebebasan sipil dan kebebasan politik. Kekuasaan otoriter juga membangun apa
yang kemudian disebut ideology “SARA”. Sehingga, bekerjanya pengendalian
politik atas pluralisme itu membuat kemampuan kumunitas warga mewujudkan
kehidupan yang demokratis melalui; kesempatan-kesempatan, kesetaraan secara
politis, solidaritas, kepercayaan (trust), toleransi dan struktur sosial yang
kooperatif antar warga, menjadi memudar dan digantikan oleh peran Negara yang
demikian dominan dalam seluruh sektor kehidupan.35
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Menghadapi perkembangan masyarakat yang terjadi semakin cepat disertai
perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih maka semakin
menambah mudahnya kontak atau hubungan yang tidak terbatas antar wilayah di
dunia. Kondisi inilah yang menyebabkan kehidupan manusia semakin kompleks
karena adanya pengaruh asing yang masuk dengan derasnya menjadi pengaruh
dalam kehidupan individu. Pada wacana kerukunan hidup antar umat beragama,
keberadaan Tri Kerukunan yaitu, kerukunan antar sesama umat beragama,
kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan
pemerintah.36 (selanjutnya disebut Kerukunan Hidup Umat Beragama) menjadi
semakin penting untuk membentengi kerukunan hidup umat beragama di
Indonesia.

Semakin

penting

untuk

dilaksanakan

secara

konsisten

dan

berkelanjutan, hal ini yang timbul di masyarakat, yang dapat mengancam
terjadinya perpecahan dalam kehidupan antar umat beragama. Kiranya
kekhawatiran terjadinya perpecahan dapat diantisipasi dengan menggunakan
konsep integrasi.37
Konsep integrasi dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan
kondisi

umat

mempengaruhi,

beragama
baik

dari

berbagai

menggunakan

aspek

pendekatan

kehidupan
kebudayaan,

yang

saling

pendekatan

kelompok maupun pendekatan kelas. Pendekatan kebudayaan, yaitu proses
penyesuaian antara unsur kebudayaan yang berbeda agar mencapai keserasian
fungsinya dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. Pendekatan kelompok,
yaitu proses di mana tingkah laku warga suatu kelompok yang saling berbeda
36
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mencapai keserasian fungsinya dalam kehidupan kelompok bersangkutan.
Pendekatan kelas, yaitu proses dimana warga suatu kelas karena adanya kesadaran
identitas telah menyebabkan adanya keserasian fungsinya dalam kehidupan kelas
sosial, terutama dalam menghadapi kelas yang telah menguasai sumber produksi
dan kekuasaan di daerah setempat.38
Keberanekaragaman agama di Indonesia harus diakui berpotensi terjadinya
konflik antarumat beragama. Namun demikian, konflik antar umat beragama
tersebut tidak seluruhnya murni bermotifkan agama. Tidak jarang alasan
ekonomis dan politis menjadi pemicu konflik tersebut.39
1. Pemahaman agama yang sempit
Tingkat pemahaman agama orang berhubungan dengan penghayatan
agamanya. Bila para pemeluk agama memahami ajaran agamanya secara sempit,
tidak utuh, dan tidak mendalam, konflik antar umat beragama mudah terjadi.40
2. Kesenjangan sosial ekonomi
Tidak bisa disangkal bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana
dicita-citakan para pendiri bangsa belum sepenuhnya terwujud. Kesejahteraan
baru dinikmati oleh sebagian kecil orang. Sementara, sebagian besar orang masih
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hidup serba pas atau miskin. Tentu saja situasi seperti ini rawan terjadinya konflik
sosial.
Kurangnya

pemerataan

kesejahteraan

sosial

sangat

berpotensi

menimbulkan konflik. Kelompok masyarakat pendatang yang berhasil secara
ekonomis sering menjadi sasaran kemarahan warga setempat yang kurang
berhasil. Kecemburuan sosial antarkelompok masyarakat memicu terjadinya
konflik antar umat beragama mengingat perbedaan kelas ekonomi menunjuk pada
suku dan agama tertentu.41
3. Kepentingan politik
Konflik antar elit politik kerap kali juga melibatkan atau memakai agama
sebagai alat pendukungnya. Kohesivitas dan loyalitas umat beragama sering
dimanfaatkan oleh para elite politik untuk mewujudkan kepentingannya.
4. Pendirian Rumah Ibadah
Pendirian rumah ibadah yang tidak memedulikan peraturan dan kondisi
umat setempat sering kali memicu terjadinya konflik antarumat beragama. Untuk
menghindari konflik tersebut, pendirian tempat ibadah harus mengindahkan
peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Penduduk setempat pun perlu
disadarkan bahwa pendirian tempat ibadah bukan merupakan ancaman bagi
mereka. Dalam hal ini, pendekatan dialogis perlu terus dilaksanakan.42
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5. Penodaan Agama
Penghinaan agama, apa pun bentuknya sangat rawan terjadinya konflik.
Ajaran dan simbol-simbol agama diyakini sebagai hal yang suci oleh para
penganutnya. Oleh Karena itu, penghinaan terhadap ajaran dan simbol-simbol
agama dapat menimbukan kemarahan para pemeluknya. Maka, segala bentuk
penghinaan agama harus dihindari.43
6. Kegiatan Aliran Sempalan
Adanya kelompok umat yang mendirikan aliran keagamaan yang berdasar
pada agama tertentu sering juga menjadi sumber konflik. Ajaran dan kegiatan
aliran (sekte) keagamaan biasanya ditolak oleh agama induk yang mengklaim
sebagai pemilik kebenaran. Konflik pun tidak dapat dihindari.44
D.

Manfaat Toleransi Beragama
Kerukunan hidup beragama merupakan salah satu tujuan toleransi

beragama. Hal ini dilatarbelakangi beberapa kejadian yang memperlihatkan gejala
meruncingnya

hubungan

antar

agama.

Kehadiran

agama-agama

besar

mempengaruhi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan menambah corak
kemajemukan bangsa Indonesia, walaupun kemajemukan itu mengandung potensi
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konflik, namun sikap toleransi diantara pemeluk berbagai agama besar benarbenar merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia.45
Adapun kerukunan yang sebenarnya ialah kerukunan yang dilandasi atas
penghargaan terhadap nilai-nilai rohani yang ada pada agama lain dan mengakui
realitas agama-agama lain.46 Pengakuan tersebut membawa penafsiran adanya
keselamatan pada agama lain merupakan dalam arti bahwa agama lain pun
merupakan jalan yang diberikan Tuhan, berangkat dari pandangan yang demikian
maka di Indonesia timbul sejumlah permasalahan antara lain seperti kebebasan
memilih agama hak ganti agama, propaganda agama, pengajaran agama, di
sekolah mengikuti pelajaran agama di sekolah negeri kesemuanya itu menyangkut
soal kebijaksanaan (cara) menyampaikan agama kepada yang berhak penganut
agama lain.
Seiring dengan arti pentingnya agama dalam kehidupan bangsa, maka
kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat yang
berdasarkan Pancasila. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan
oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama,
kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan
sarana dan fasilitas keagamaan.47

45
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Manfaat toleransi antar umat beragama:
1. Menghindari terjadinya perpecahan
Dengan belajar dan melakukan toleransi beragama maka kita juga belajar
bagaimana agar bangsa besar kita ini Indonesia dapat bertahan lama. Negara kita
terbukti sangat peka terhadap isu keagamaan oleh karena itu jika tidak bisa
menjaga hubungan baik antara agama. Bahaya besar akan menanti bangsa ini.48
Contohnya: tidak mengganggu sudah cukup baik untuk mewujudkan
toleransi beragama di dalam masyarakat dengan cara jika ada upacara agama lain
hendaklah tidak melanggar aturan. Misalnya ada acara nyepi janganlah merusak
dengan menciptakan keributan tanpa peduli acara umat lain.
2. Mempererat silaturahmi dan menerima perbedaan
Dengan toleransi beragama tidak hanya dapat menghindarkan kita dari
sebuah perpecahan tapi juga dapat membuat lebih solid dalam hubungan
kemasyarakatan. Dapat juga bertukar pikiran dan saling menghargai adanya
perbedaan pendapat (bukan berdebat tentang agama yang lebih baik) agar dari hari
kehari kehidupan ala multiagama di Negara ini menjadi sesuatu yang biasa dan
tidak menjadi alasan terjadi pertikaian antara umat beragama.49
Contohnya: saling menhormati antar umat beragama, dengan cara jika ada
yang sedang berpuasa ya setidaknya jangan mengganggu atau merusak puasanya.
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Jika ada yang sedang berdoa tetaplah menjaga ketenangan saat umat lain
beribadah.
3. Memperkokoh keimanan
Semua agama mengajarkan hal yang baik bagaimana mengatur hubungan
dengan masyarakat yang beragama lain. Wujud nyata tingkah laku toleransi akan
menunjukkan perwujudan iman keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.50
Contohnya:

mempunyai

sikap

partisipasi,

disini

perlu

ditekankan

berpartisipasi tidak berarti anda mengikuti acara agama lain, tetapi jika ada
lebaran natal dan acara besar agama lain apa salahnya memberikan selamat
kepada mereka. Ini menunjukkan perwujudan iman yang dewasa dalam
masyarakat.
4. Kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan
Dengan toleransi beragama maka kita akan belajar bagaimana ekonomi,
politik, budaya dan sosial yang sesuai dengan perkembangan di Negara agar tidak
terjadi perpecahan atau keributan. Dapat juga menciptakan kerjasama yang baik
antar umat beragama dalam kemasyarakatan tanpa saling mengganggu satu sama
lainnya.51
Contohnya: sikap tolong menolong, Islam mengajarkan menolong siapapun
baik orang miskin maupun orang yang sakit dan tidak mengenal agama, suku, ras
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51

maupun budaya. Seperti, kerja bakti membangun jembatan, memperbaiki tempattempat umum, membantu orang yang terkena musibah bencana alam dan
membantu korban kecelakaan lalu lintas.
5. Hidup bermasyarakat akan lebih tentram
Dengan

toleransi

beragama

dalam

masyarakat,

maka

kehidupan

bermasyarakat akan rukun dan saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial
untuk mengatasi keterbelakangan bersama, dan saling belajar dari keunggulan dan
kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai
tujuan berasama.52
Contohnya: kerukunan, kehidupan bermasyarakat yang rukun akan
menghasilkan komunikasi yang baik, kehidupan lebih harmonis, keadaan lebih
aman dan tentram.
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BAB III
TAFSIR FȊ ZHILÂLIL QUR’AN DAN AYAT-AYAT TOLERANSI

A.

Sayyid Quthb dan Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an
1. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan, dan Lingkungan Pengarang
Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an
a. Latar Belakang Keluarga Pengarang Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an
Sayyid Quthb dilahirkan pada 9 Oktober 1906 di Musya, kota Asyut,

Mesir. Ia memiliki tiga orang saudara, yaitu Muhammad, Hamidah, dan Aminah.
Ia memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain asy-Syadziliy.1 Asyut
merupakan daerah pertanian, sebagian besar rakyatnya petani upah yang hidup
sederhana dan tidak memiliki tanah pertanian sendiri karena kebijakan pemerintah
saat itu. Ayahnya tidak menginginkan Sayyid Quthb menjadi petani seperti
dirinya.2 Ayahnya membekali Sayyid Quthb dengan ilmu agama, dan ia gemar
membaca dan menelaah buku sejak tinggal dikampung.
Ayah beliau bernama Haji Quthb Ibrahim sebuah nama yang bisa kita
kenal melalui buku tulisan Quthb adik-beradik dengan judul “ Empat Spektrum”
(Al-Athyӑf al-Arba‟ah)3. Ayah Sayyid Quthb adalah anggota partai Nasional (alHizb al-wathany) pimpinan Mutafa Kamil yang juga sebagai pengelola majalah
yang diterbitkan partai tersebut. Ibunya bernama Fatimah, seorang perempuan
1

Muhammad Taufiq Barakat, Sayyid Quthb Khalashah Hayatihi, Manhajuhu fi Harakah
al-Naqd al-Muwajah ilaihi (Beirut: Dar Da’wah, tt), h. 9
2
Musda Mulia, Negara Islam, (Jakarta: Paramadina, 2010), h. 60
3
“Empat Spektrum” atau Al-Athyaf al-Arba‟ah adalah otobiografi atau memoir yang
ditulis oleh Sayyid Quthb bersaudara. (penerj.)

sederhana. Ibunda Sayyid Quthb ini juga rajin beribadah. Ia juga memiliki
kepribadian yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Tidak berkeluh kesah
ketika harta milik keluarganya habis terjual, tetapi tetap bersabar, selalu optimis,
dan yakin dalam menjalani hidup.
Sayyid Quthb hidup di lingkungn yang relegius. Hal itu tergambar dari
dirinya yang sudah hafal al-Qur’an selagi kecil. Karakter itu tidak terlepas dari
dorongan orang tuanya yang menginginkan anak-anaknya dapat menghafal alQur’an.4 Ayahnya meninggal dunia saat Sayyid Quthb belajar di Kairo. Sebab itu
dia mengajak ibunya untuk pindah ke Kairo. Pada tahun 1940 ibunya meninggal
secara mendadak sehingga sangat memukul jiwanya, dan membuat dirinya
kesepian.
Di mata warga sekampung, keluarga Quthb merupakan keluarga
terpandang dan dianggap lebih maju dari pada yang lain. Sang ayah cukup
disegani dan dihormati oleh warga desa yang lain karena dianggap memiliki
kedudukan lebih tinggi. Bahkan, ada warga yang secara suka rela ,menawarkan
diri untuk membantu keluarga ini. Para petani penggarap yang biasa menerima
upah dari bekerja di areal pertanian merasa sangat senang bila mendapat pekerjaan
di areal pertanian milik keluarga Quthb. Bahkan, seorang pegawai pemerintah
yang ditempatkan di desa itu rajin berkunjung ke rumah Quthb. 5
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A. Maulana Yusuf Adenan, “Sayyid Quthb: Pahlawan Islam Sejati” al-Muslimun, (No.
235, Oktober 1989), h. 54
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Shalah al-Khalidiy, Biografi Sayyid Quthb (“Sang Syahid” yang Melegenda),
(Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), h. 44

Tiap kali keluarga ini mengadakan acara, orang-orang kampung pasti
datang. Mereka memang rutin mengadakan acara pada momen-momen tertentu
sepanjang tahun. Dalam acara itu, biasanya dilantunkan ayat-ayat suci al-Qur’an.
b. Latar Belakang Pendidikan Sayyid Quthb
Pendidikan Quthb semasa kecil dihabiskan di tempat kelahirannya. Pada
1918 Quthb menyelesaikan pendidikan dasar. Menyadari bakat Sayyid Quthb
kecil, orang tuanya memindahkan keluarganya ke kota di Mesir bernama Hulwan.
Ia tinggal bersama pamannya yang berprofesi sebagai wartawan.6 Sayyid Quthb
melanjutkan pendidikan ke Teacher Training College dan lulus pada tahun 1928.
Pada usia 23 tahun, Sayyid Quthb menempuh pendidikan di Dar al-Ulum, dan
memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada 1933. Selama mengenyam
pendidikan ia kerap bersinggungan dengan pemikiran Barat yang pada saat itu
mendapat tempat di kampus tersebut.
Setelah memperoleh gelar B.A., Sayyid Quthb bekerja di Kementrian
Pendidikan, tahun 1933-1951. Ia memperoleh kesempatan untuk mempelajari
sistem pendidikan Barat. Sayyid Quthb berangkat ke Amerika untuk belajar pada
tahun 1948,7 dan sempat mengenyam studi di tiga universitas berbeda, yaitu
Wilson Teachers College di Washington, Greely College di Colorado, dan

6

Mahdi Fadhullah, Titik Temu Agama dan Politik (Solo: Ramadani, 1991), h. 29
Perlu dicatat: Cerita Sayyid selama di perjalanan, ada misionaris Kristen yang berusaha
menyebarkan misi di kalangan penumpang kapal yang Muslim. Melihat gelagat ini, iman Sayyid
langsung beraksi. Ia hampiri kapten kapal dan meminta izin darinya untuk mendirikan shalat
Jumat berjamaah bagi semua pria Muslim di kapal itu. Sayyid Quthb yang bertindak menjadi
khatib dan imam serta semua jamaah menunjukkan keislaman mereka di hadapam para
penumpang lain yang baerbaris menonton aksi mereka. Tiba-tiba seorang ibu dari Yugoslavia yang
beragama Kristen menghampiri. Ia mengucapkan rasa kagumnya pada khutbah dari sang khatib
dan lantunan bacaan al-Qur’an Sayyid. Shalah al-Khalidiy, Ibid., h. 145.
7

Stanford University di California. Sayyid Quthb kembali dari Amerika ketika
terjadi krisis politik di Mesir yang menyebabkan terjadi kudeta militer pada juli
1952, ketika kembali ke Mesir, Sayyid Quthb banyak melakukan keritik terhadap
sistem pendidikan yang diterapkan di negaranya, karena sistem pendidikan Barat.
Kritik yang dilontarkan itu ditolak keras, perbedaan pendapat itu membuatnya
semakin keras, sehingga akhirnya Sayyid Quthb melepaskan karirnya di
Kementerian Pendidikan.8
c. Latar Belakang Lingkungan Sayyid Quthb
Kampung Sayyid Quthb, sebagaimana sudah di ceritakan sebelumnya,
Sayyid Quthb lahir di desa Musya (Arab: Musyah), yaitu sebuah desa di provinsi
Asyuth yang terletak di kawasan pedesaan Mesir. Desa ini terkenal dengan
sebutan kampungnya Syeikh Abdul Fattah, yang merupakan salah seorang kepala
desa dan tokoh penting di sana.9 Sebagian besar penduduk desa ini menganut
agama Islam meski sebagian kecil ada pula yang menganut agama Nasrani. Pada
umumnya, keluarga Nasrani ini tinggal di kampung lama yang terletak di
punggung bukit dan berada sekitar lima kilometer dari kantor kepala desa. Mereka
menghuni perkampungan kuno yang usianya sudah sangat tua. Bahkan, AlMuqriziy,10 sejarawan, pernah menyinggung permukiman mereka dalam bukunya
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Shahrough Akhavi, “Sayyid Quthb”, h. 401
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(1442). Nama ini dikenal sebagai tokoh yang mempunyai perhatian besar terhadap sejarah Islam
dengan segala seluk-beluknya. Salah satu bukunya yang terkenal adalah “Jejak-jejak al-Muqriziy”
(Al-Khuthath al-Muqriziyyah) yang sebenarnya berjudul “Pelajaran dan Pengajaran dari Ukiran
Kuno dan Jejak Sejarah” (Al-Mawai zh wa al-I tibar Bidzikr al-Khuthat wa al-Atsar).
Sebagaimana yang dikutip oleh Shalah al-Khalidiy, Ibid., h. 36.
9

“Jejak-Jejak al-Muqriziy” (Al-Khuthath al-Maqriziyyah). Ia menyebut desa itu
dengan nama Musyah. Orang-orang Nasrani yang tinggal di desa ini bahkan
punya gereja sendiri.
Taraf hidup para penduduk desa memiliki taraf hidup yang tidak terlalu
rendah apabila dibandingkan dengan desa lain. Jika dilihat dari jenis pakaian dan
bahan pangan yang mereka konsumsi, seperti kacang-kacangan, daging, sayur,
dan buah-buahan, penduduk desa ini bisa dikatakan masuk kedalam kelas
menengah. Setiap keluarga wajib memiliki rumah, baik besar maupun kecil.
Warga desa ini tidak kenal dengan rumah dari tanah liat. Mereka hanya kenal
dengan rumah yang terbuat dari batu bata merah atau bata tanah. Rumah-rumah
juga dibangun secara bertingkat hingga lantai dua atau tiga, bahkan ada yang
rumahnya sampai bertingkat empat. Sebaliknya, rumah dengan satu lantai sangat
jarang ditemui.11
Rumah Sayyid di kampung di mana rumah tempat Sayyid Quthb
menghabiskan masa kecilnya merupakan rumah keluarga yang besar dan bagus,
seperti cerita Sayyid dan kawan-kawan masa kecilnya. Namun, rumah itu tidak
lagi menjadi milik keluarganya sejak sang ayah terpaksa menjualnya. Hal ini
sebagai buntut dari kesulitan ekonomi yang menghimpit mereka dan beratnya
tuntunan hidup. Salah seorang petinggi desa telah membelinya. Setelah ia
meninggal, rumah itu menjadi lapuk dan ambruk karena tak satu pun ahli
warisnya yang peduli dan mau merawatnya. Sebenarnya, seluruh anggota keluarga
merasa keberatan atas penjualan rumah itu karena rumah tersebut merupakan
11

Ibid., h. 39.

tempat kakek, ayah, ibu, serta anak cucu mereka tumbuh dewasa. Sudah barang
tentu semuanya memiliki kenangan dengan rumah itu.12
Pada perang dunia I (1914-1918) yang melibatkan Inggris dan Turki
mempengaruhi suasana politik di Mesir. Para pemuda dan mahasiswa menuntut
agar dominasi Inggris di Mesir harus segera diakhiri dan Mesir harus merdeka.
Revolusi mulai menunjukkan titik cerah yang ditandai pernyataan Inggris tentang
kemerdekaan Mesir pada 28 Februari 1922. Dengan kemerdekaan tersebut Mesir
resmi menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat dengan Fu’ad I (1917-1936)
sebagai raja pertama.13
Secara umum kondisi sosial penduduk Mesir pada tahun 1906 saat Sayyid
Quthb lahir dan berkembang amat memprihatinkan. Penduduk terutama di
pedesaan hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pendidikan bangsa Mesir
saat itu juga sangat memprihatinkan, tingkat buta huruf di Mesir mencapai angka
99,4% bagi perempuan dan 91,2% bagi laki-laki. Setelah itu Sayyid Quthb banyak
menyibukkan diri dengan dunia tulis-menulis, tulisannya banyak tersebar
diberbagai artikel dan surat kabar Mesir, mulai dari bidang seni dan sastra sampai
politik.14 Saat itu Sayyid Quthb memiliki kedekatan dengan Gamal Abdul Nasser,
namun pada masa selanjutnya hubungan itu semakin memburuk setelah Nasser
mulai menyiksa kelompok Ikhwanul Muslimun (Ikhwan).
Sayyid Quthb akhirnya bergabung dengan Ikhwan pada tahun 1953.
Alasannya, Ikhwan dianggap sebagai organisasi yang bertujuan mewujudkan
12

Ibid.,
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Dzilal Qur‟an”, (Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), h. 42.
13

kembali dan melindungi masyarakat politik Islam. Aktivitas Ikhwan sangat
mengesankan Sayyid Quthb, ia banyak dipengaruhi tulisan-tulisan Muhammad
Asad, Abul Hasan Ali An-Nadawi, Taha Husain, Abbas al-Aqqad, Ahmad azZayyat dan Abdul A’la Al-Maududi. Selama periode ini tulisannya lebih diwarnai
kritik sosial dan polemik politik.

2. Karya-Karyanya

Sayyid Quthb adalah seorang yang sangat produktif dalam mengisi
kazanah keislaman. Banyak sekali karya-karya beliau sebagai sumbangsihnya
dalam membumikan Islam di dunia ini, terlebih di masa kontemporer. Bahkan di
dalam penjara beliau juga tetap menulis dan menghasilkan buku-buku dan tafsir.
Sayyid Quthb menulis buku dalam berbagai judul, baik sastra, sosial, pendidikan,
politik, filsafat maupun agama. Karya-karyanya telah dikenal secara luas di dunia
Arab dan Islam. Jumlah karangannya telah mencapai 24 buku diantaranya, Fȋ
Zhilӑlil al-Qur‟an, dalam 30 juz, selain buku-buku yang tidak kita ketahui sampai
sekarang. Barangkali bersadarkan makalah-makalah yang dimuat di majalah atau
di surat kabar, seperti di Amerika yang kita lihat buku-buku dan biografi-biografi.
Diantara karya-karya beliau sebagai berikut:15
1. Fȋ Zhilӑlil Qur‟an, Merupakan salah satu kitab tafsir yang berpengaruh
kuat di era modern ini. Yang sangat menonjolkan akan pergerakan Islam. Tafsir
ini beliau selesaikan dalam penjara.

15

Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilalil Qur‟an, terj. As’ad Yasin dkk., Jilid 1., h. 407

2. Hadza Din,
3. Al-Mustaqbal Li Hadza Ad-Din,
4. Khasahisut Tashawwuril Islami,
5. Ma’alim Fi Thariq,
6. Al-Taswir Al-Fanni Fil Qur’an,
7. Musyahadatul Qiyamah Fil Qur’an,
8. Al-Islam Wa Musykilatul Hadharah,
9. Al-Adalah Al-Ijtima,
10. Iyah Fil Islam,
11. As-Salam Al-Alami Wal Islam,
12. Kutub Wa Syahshiyat,
13. Asywak,
14. An-Naqdil Adabi Ushuluhu Wa Manahijuhu, dan lain-lain.16
3. Latar Belakang Penulisan Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an

Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus
pemikir dari Mesir. Ia banyak menulis dalam berbagai bidang. Ia lahir di kampung
Musyah, daerah Asyut, Mesir tahun 1906, di sebuah desa dengan tradisi agama
yang kental. Dengan tradisi yang seperti itu, maka tak heran jika Quthb kecil
menjadi seorang anak yang pandai dalam ilmu agama. Tak hanya itu, saat usianya
masih belia, ia sudah hafal al-Qur’an.17 Bakat dan kepandaian menyerap ilmu
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Nuim Hidayat, Sayyid Quthb; Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2005), h. 24.
17

yang besar itu tak disia-siakan terutama oleh kedua orang tua Quthb. Selama
hidupnya selain aktif menulis, ia juga aktif dalam gerakan Islam yang dipimpin
oleh Hasan Al-Banna.
Pada tahun 1920, Sayyid Quthb remaja berangkat ke Kairo dan
menumpang di rumah pamannya, Ahmad Husain Utsman. Melalui sang paman, ia
kemudian mengenal Partai Al- Wafd dan tokoh terkenal yang bernama Abbas
Mahmud al-Aqqad. Setelah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru Tingkat Pertama
dan berhasil mendapatkan Ijazah Kecakapan (Al-Kafa‟ah) untuk pendidikan dasar,
beliau mengikuti kelas persiapan untuk masuk ke Dar al- Ulum (Tajhiziyyah).
Namun, ia baru benar-benar masuk ke Kulliyah Dar al- Ulum pada tahun 1933,
dengan gelar Bachelor.
Bagi Sayyid Quthb kala itu, perhatiannya kepada al-Qur’an merupakan
hal baru, yang justru berhasil menyeretnya lebih jauh masuk ke dalam arus
dakwah, pergerakan, dan dunia aktivis. Ia kemudian menempuh jalan itu dan
meneranginya dengan “rambu-rambu” (ma‟alim) sebagai pedoman bagi para dai
setelah beliau. Selama menempuh perjalanan ini, beliau menekuni al-Qur’an yang
hasilnya beliau paparkan dalam buku tafsirnya “Di Bawah Naungan al-Qur’an”
(Fȋ Zhilӑlil al-Qur‟an).
Bagaimanapun juga, sudah dalam garis Allah bahwa pemikiran tentang
pergerakan Islam yang dicetuskan Sayyid Quthb, justru mendapat sambutan yang
luar biasa setelah ia meninggal. Di mata para ulama, pendakwah dan aktivis Islam,
tokoh ini memiliki tempat tersendiri dan mulia karena mewariskan 26 judul buku
yang tersebar dalam bidang sastra, kritik sastra, dan pemikiran Islam. Mahakarya

(masterpiece) beliau adalah tafsir “ Di Bawah Naungan al-Qur’an” (Fȋ Zhilӑlil alQur‟an) yang membuatnya didaulat menjadi seorang ahli tafsir pembaharu,
pelopor pemikiran Islam yang sejati.
Sayyid Quthb sengaja memilih media keadilan sosial untuk ditulis serta
menjelaskan metode al-Qur’an di dalam menegakkan keadilan dan kaidah-kaidah
dalam mewujudkannya karena Mesir ketika itu sedang melalui fase sosial yang
sulit setelah perang dunia II. Di dalam Negara Mesir muncul fenomena-fenomena
sosial terdistorsi serta kelas-kelas sosial yang saling berlawanan. Sementara itu
mayoritas masyarakat Mesir hidup dalam kemelaratan dan berada di bawah
tekanan kezhaliman sosial yang sengaja dibuat oleh para tokoh istana dan kaum
feodal dari kalangan bangsawan dan para tuan tanah. Tapi kelompok borjuis, para
pengusaha dan keluarga istana dalam keadaan hidup yang berlebihan dan berfoyafoya dalam kemewahan dengan penuh kemaksiatan.
Oleh sebab itu, bagi Sayyid Quthb buku al-„Adalah al-Ijtima‟iyah fi alIslam ditujukan kepada masyarakat Mesir untuk memberi penjelasan bahwa
keadilan sosial yang mereka inginkan itu hanya ada di dalam Islam.18
4. Metode Penulisan Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an
Sayyid Quthb menulis kitab Fȋ Zhilӑlil Qur‟an terdiri atas delapan jilid,
dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan Darusy Syuruq, Beirut, 1412 H/
1992 M, mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Term Dzilal yang berarti
“naungan” sebagai judul utama tafsir Sayyid Quthb, memiliki hubungan langsung
18

Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, Pengantar Memahami Tafsir Fi Dzilalil al-Qur‟an;
Sayyid Quthb, ter. Salafuddin Abu Sayid, cet. I, (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 51-52.

dengan kehidupannya.19 Sebagai catatan mengenai riwayat hidup Sayyid Quthb,
dan juga telah disinggung pada uraian yang lalu bahwa dia sejak kecilnya telah
meghafal al-Qur’an, dan dengan kepakarannya dalam bidang sastra, dia mampu
memahami al-Qur’an secara baik dan benar dengan kepakarannya itu, seta segala
kehidupannya selalu mengacu pada ajaran al-Qur’an oleh karena itu, Sayyid
Quthb menganggap bahwa hidup dalam “naungan” al-Qur’an sebagai suatu
kenikmatan.
Metode dan sumber penafsiran Tafsir Fȋ Zhilӑlil al-Qur‟an, Sayyid
Quthb mengambil metode penafsiran dengan tahlily tartib mushafy. Sedangkan
sumber penafsiran terdiri dari dua tahapan yakni: mengambil sumber penafsiran
bil ma’tsur, kemudian baru menafsirkan dengan pemikiran, pendapat ataupun
kutipan pendapat sebagai penjelas dari argumentasinya. Tafsirnya ini tidak
menggunakan metode tafsir tradisional, yaitu metode yang selalu merujuk
keulasan sebelumnya yang sudah diterima. Sayyid Quthb sering kali
mengemukakan tanggapan pribadi dan spontanitasnya terhadap ayat-ayat alQur’an. tafsir ini lebih menekankan kepada pendekatan iman kepada intuitif,
artinya, secara langsung tanpa perlu dirasionalisasikan atau dijelaskan dengan
merujuk kepada metode filsafat. Iman itu harus diterapkan langsung dalam
tindakan sehari-hari.20 Meskipun secara garis besar

Tafsir beliau termasuk

bersumber pada bil ra’yi karena memuat pemikiran sosial masyarakat dan sastra
yang cenderung lebih banyak. Selain dari kedua sumber tesebut, beliau juga
19

Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, Tafsir Metodologi Pergerakan, ( Jakarta: Yayasan Bunga
Karang, 1995), Cet. Iter, Asmuni Solihan Zamakhsyari, h. 1.
20
Ibid., h. 18.

mengambil referensi dari berbagai disiplin ilmu, yakni sejarah, biografi, fiqh,
bahkan sosial, ekonomi, psikologi, dan filsafat.
5. Karakteristik Penulisan Tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an

Sayyid Qutb merupakan seorang yang aktif dalam dakwah melalui
kelompok Ikhwan al-Muslimun. Ia selalu berdakwah melalui tulisan-tulisan
maupun pidatonya. Tak heran jika ia dipandang sebagai tokoh besar Ikhwan alMuslimun. Hingga pada suatu saat ia bersama rekan rekannya ditangkap oleh
rezim Gamal abdul Nasheer dengan tuduhan rencana pembunuhan terhadap
dirinya saat itu.21

Selama masa tahanan ini, meski dalam keadaan yang menyedihkan
penuh siksa dan derita, Sayyid Quthb justru menemukan kedamaian dan
ketentraman dalam hatinya. Alasan utamanya ialah bahwa memang fisik sedang di
dera cobaan dan sakit, namun dengan hadirnya selalu al-Qur’an dalam jiwanya ia
akan merasakan ketentraman yang tak akan dirasakan oleh siapa pun kecuali
orang yang memang berada dalam naungannya. Maka terinspirasi dari
pengalamannya inilah ia memberi nama tafsir yang ia tulis selama ini dengan
nama “Tafsir fȋ Zhilӑlil al-Qur‟an”.

21

Perlu dicatat: Di dalam kata pengantar Tafsir fi Zhilalil al-Qur‟an. beliau menulis:
“Hidup dibawah naungan al-Qur’an itu adalah suatu nikmat. Nikmat yang bisa diketahui oleh
orang pernah merasakannya. Nikamat mengangkat, memberkahi, dan mensucikan usia.
Alhamdulillah Allah sudah menganugerahi saya sekelumit kehidupan di bawah naungan alQur’an. Di masa-masa itu saya bisa merasakan nikmat yang tidak pernah sya rasakan sebelumnya
seumur hidup. Waktu itulah saya bisa merasakan nikmat yang mampu mengangkat usia,
memeberikannya berkah, dan membersihkannya…”. Dalam buku: Nuim Hidayat, Sayyid Quthb;
Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 252.

a. Salah satu karya Sayyid Quthb Ma‟alim Fi Ath Thariq:
1. Karakteristik penulisan buku Ma‟alim Fi Ath Thariq
Ma’alim Fi Ath Thariq adalah sebuah buku yang di tulis oleh seorang
aktivis pergerakan ikhwanul muslim (IM), mujadid sejati sekaligus mufassir
kenamaan berkebangsaan Mesir yang bernama Sayyid Quthb. Buku ini adalah
buku yang menjadi controversial di Mesir. Di bandingkan dengan Tafsir fi Zhilalil
Qur‟an yang berjilid-jilid, buku ini jauh lebih kecil dan pengaruhnya pun sungguh
luar biasa. Buku ini sangat penting dan bagus untuk di baca dan di pelajari bagi
setiap muslim dimana pun, karena materinya sangat berbobot. Di samping
kapasitas intelektual dan latar belakang perjuangan sang penulis. 22
Buku Ma‟alim Fi Ath Thariq di tulis jauh hari sebelum Tafsir fȋ Zhilӑlil
Qur‟an, karena buku ini lah Sayyid Quthb sang penulis sampai ke dalam jeruji
besi. Hingga berujung mati syahid di ujung tiang gantungan di tengah
pemerintahan Jamal Abdul Naseer. Di dalam gelapnya jeruji besi, di tengah
penderitaannya Sayyid Quthb tetap memanfaatkan waktunya dengan amat baik
untuk menelaah dan menafsirkan ayat demi ayat al-Qur’an sehingga tersusunlah
Tafsir fȋ Zhilӑlil Qur‟an, salah satu karya tafsir yang di perhitungkan dan sering
menjadi rujukan kaum akademisi kontemporer, lebih-lebih para aktivis dakwah.23

22
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Sayyid Quthb, Ma‟alim Fi Ath Thariq, (Mesir: Darul Uswah, 1964), h. 9.
Ibid., h. 10.

B.

Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Toleransi Beragama

Ayat-Ayatnya:

Berdasarkan pengamatan peneliti tidak menemukan kata-kata yang khusus
tentang toleransi dalam mukjam mufahras li al fazh al-Qur‟an, namun peneliti
menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan toleransi. Berikut adalah
beberapa ayat yang berkaitan dengan toleransi:24

1. QS. Al-Kafirun: 1-6

             
               
 
Artinya: Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah,
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu
tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. untukmu
agamamu, dan untukkulah, agamaku."
2. QS. Al-Baqarah: 256

               
           
Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu
24

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Mukjam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur‟an, (Dar alFikr: Beirut, 1997), h. 764.

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.
3. QS. Yunus: 40-41

              
             
 
Artinya: Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al
Quran, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya.
Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika
mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu
pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun
berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".
4. QS. Al-Kahfi: 29

              
            
    
Artinya: dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka
Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang
ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang
orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka
meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang
mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan
tempat istirahat yang paling jelek.

5. QS. Al-An’am: 108

              
           
Artinya: dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap
baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu
Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
6. QS. Al-Hujurat: 10

           
Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

BAB IV
ANALISIS TENTANG TOLERANSI BERAGAMA DALAM TAFSIR FȊ
ZHILÂLIL QUR’AN

A. Pandagan Mufassir Tentang Toleransi Beragama

a. Hamka

Menurut Hamka, Keyakinan itu adalah sebuah pilihan yang ditentukan
oleh diri sendiri tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan fitrah
yang Allah berikan, maka seseorang dapat mengetahui mana jalan yang harus
dipilih dalam mengarungi kehidupan, jalan yang dibenarkah atau sesatkah, yang
mana semuanya akan sama-sama mendapatkan balasan dari Allah. Karena usaha
yang dilakukan seseorang untuk memaksakan seseorang untuk menganut suatu
faham, kepercayaan, keyakinan itu merupakan ajaran yang bertentangan dengan
Islam.1

Surat al-Baqarah ayat: 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.
1

Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1984), Juz 1, h. 262.

Maksud ayat diatas adalah dasar teguh agama Islam, dan merupakan
tantangan kepada manusia, orang tidak akan pernah dipaksa dalam memeluk
agama Islam, tetapi hanya akan diajak untuk berfikir agar tahu mana jalan Allah
dan mana jalan Syaithan. Tugas manusia hanyalah sebagai da’I (penyeru untuk
menuju jalan yang benar). Akan tetapi yang berhak memberi petunjuk yang sudah
menjadi ketentuan-Nya.2

Peneliti menyimpulkan bahwa agama Islam merupakan agama yang amat
bertoleransi antar umat beragama. Hal ini bertepatan dengan pandangan Hamka di
atas bahwa keyakinan seseorang terhadap agamanya merupakan suatu pilihan
yang ditentukan oleh diri sendiri tanpa ada tantangan maupun paksaan dari orang
lain. Karena Islam adalah agama yang benar, orang tidak akan dipaksa untuk
memeluknya, tetapi orang hanya diajak untuk berfikir. Asal dia berfikir sehat, dia
pasti akan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, pastilah timbul
pemaksaan pemikiran, dan mestilah timbul taqlid. Karena sudah dijelaskan dalam
surat al-Baqarah ayat 256, bahwa dalam hal agama tidak ada paksaan.3

b. Al-Maraghi

Menurut Al-Maraghi toleransi beragama yaitu bebasnya seseorang dalam
menentukan pilihan untuk hal keyakinan, dengan tidak ada paksaan dalam
memeluk agama yang ditentukan, karena untuk memeluk suatu keyakinan harus
dibarengi dengan keimanan, iman juga harus diikuti dengan rasa taat, patuh dan

2
3

Ibid., h. 263.
Sebagai mana yang dikutip oleh Hamka, Tafsir Al-Azhar, Ibid., h. 264.

tunduk. Sehingga dapat memebedakan mana jalan yang benar dan mana jalan
yang salah, oleh karena itu hal itu tidak akan pernah bisa terwujud jika ada unsur
paksaan didalamnya. Setelah toleransi itu dirasakan, dan kemudian seseorang
menentukan Islam sebagai akidahnya, itu berarti ia sudah terikat akan aturanaturan yang merupakan kewajiban dan tuntunan Islam yang hal itu bukan lagi
merupakan keterpaksaan. Dan juga tidak memiliki toleransi untuk meninggalkan
keyakinannya, karena itu adalah suatu bentuk kemurtadan.4

Menurut peneliti, pendapat al-Maraghi sependapat dengan apa yang
dijelaskan oleh Hamka bahwa dalam keyakinan toleransi beragama tidak ada
paksaan atau tekanan dari orang lain, karena keyakinan hanya bisa didapatkan
melalui keimanan yang disertai dengan ketaatan. Sehingga tidak ada alasan untuk
tidak mematuhi segala aturan dari keyakinan yang dipilihnya. Baik itu berupa
perintah, larangan, dan anjuran di dalamnya.

c. Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah satu dari sederetan ulama Indonesia yang dengan
tegas menolak pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa semua agama
adalah sama, terlebih dengan mejadikan toleransi beragama sebagai justifikasi
untuk mengorbankan keyakinan keberagamaan para penganutnya. Dia mengakui
bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Keragaman dan perbedaan tidak dapat
dihindari walau dalam saat yang sama manusia dituntut oleh kedudukannya

4

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, ( Semarang: Toha Putra
Semarang, 1986), Juz 30, h. 575.

sebagai makhluk sosial untuk menyatu dalam bentuk bantu membantu dan topang
menopang. Sudah jelas dalah surah al-Kafirun ayat 6:

    
Artinya: untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."
Menurut Quraish Shihab tentang menegaskan beda antara perbedaan dan
perselisihan, yang pertama harus ditoleransi apalagi ia dapat menjadi sumber
kekayaan intelektual serta jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi. Keragaman
dan perbedaan dapat menjadi rahmat selama dialog dan syarat-syaratnya
terpenuhi. Karena itu, perbedaan tidak otomatis menjadi buruk atau bencana,
sebagaimana tidak juga ia selalu baik dan bermanfaat. Dan tentu saja, perbedaan
bukanlah ancaman sehingga menjadi alasan untuk menyatukan pemahaman
keberagamaan yang memang tidak akan pernah bisa disatukan, terutama karena
terkait dengan aspek tauhid, aspek yang menjadi inti dasar keberagamaan.5

Hidup rukun dan damai antar pemeluk agama adalah sesuatu yang mutlak
dan merupakan tuntunan agama, tetapi cara untuk mencapai hal itu bukan dengan
mengorbankan ajaran agama. Caranya adalah hidup damai dan menyerahkan
kepada Allah semata di hari kemudian. Hidup rukun pernah dicontohkan Nabi
Muhammad Saw bersama para sahabat di Madinah. Nabi tidak pernah
menebarkan kebencian selama mendakwahkan Islam.6

5

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an),
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Juz’amma, h. 582.
6
Ibid., Jilid I, h. 259.

Peneliti menyimpulkan bahwa kerukunan hidup antara pemeluk agama
yang berbeda dalam masyarakat yang majemuk harus diperjuangkan dengan
catatan tidak mengorbankan akidah. Sesuai dalam surat di atas adalah: “Bagimu
agamamu (silahkan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku
yakini dan melaksanakannya)”.

B.

Analisis Penafsiran Sayyid Qutb Tentang Ayat Toleransi
1. Penafsiran
a. QS. Al-Kӑfirun: 1-6
“Katakanlah (hai Muhammad)….” Maka, perintah ini adalah perintah

Ilahi, yang menetapkan dan mengisyaratkan bahwa urusan akidah adalah urusan
Allah sendiri, Nabi Muhammad tidak punya andil sedikit pun. Allahlah yang
memerintahkan dan perintah-Nya tak dapat ditolak. Dialah pemberi keputusan
yang keputusan-Nya tak dapat ditolak.7
“Katakanlah, „Hai orang-orang kafir!‟…..”(al-Kӑfirun: 1)

Mereka dipanggil dengan hakikat yang ada pada diri mereka dan disifati
dengan identitas mereka. Sesungguhnya mereka tidak berpegang pada suatu
agama pun dan mereka bukan orang-orang kafir. Karena itu, tidak mungkin kamu
dapat bertemu dengan mereka di tengah jalan kehidupan. Permulaan surah dan

7

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an (Di Bawah Naungan al-Qur‟an), ( Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), Jilid 12, h. 362.

pembukaan titah ini juga mengisyaratkan hakikat keterpisahan yang tidak dapat
diharapkan dapat bersambung.8
“Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.” (al-Kӑfirun: 2)
Maka, ibadahku bukanlah ibadahmu dan yang aku sembah bukan yang
kamu sembah.
“Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.” (al-Kӑfirun: 3)
Maka, ibadahmu bukan ibadahku dan sembahanku bukan sembahanmu.
“Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.” (alKӑfirun: 4).9
Ayat ini sebagai penegasan terhadap poin pertama dalam pola kalimat
nominal (jumlah ismiyah), yang lebih tegas petunjuknya terhadap kemantapan
sifat tersebut dan konsistensinya.10
“Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku
sembah.” (al-Kӑfirun: 5)
Ayat ini sebagai penegasan terhadap poin kedua, supaya tidak ada lagi
salah sangka dan kesamaran. Juga supaya tidak ada lapangan untuk berprasangka
yang bukan-bukan dan tidak ada syubhat (kesamaran) lagi sesudah penegasan
berulang-ulang dengan segenap pola pengulangan dan penegasan ini.11

Kemudian ditegaskan secara global tentang hakikat keterpisahan yang
tidak mungkin dipertemukan ini, yakni hakikat perbedaan yang tidak ada

8

Ibid., h. 363.
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Ibid., h. 365.
11
Ibid.,
9

kesamaran padanya, keterputusan yang tidak mungkin bersambung, dan
keberbedaan yang tidak mungkin bercampur aduk.12
“Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.” (al-Kӑfirun:6)

b. QS. Al-Baqarah: 256
(Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat). Kebebasan beriktikad
(beragama) adalah hak asasi manusia yang karena iktikadnya itulah dia layak
disebut manusia. Maka, orang yang melucuti manusia dari kebebasan beriktikad,
dijamin pula kebebasan beriktikad, dijamin pula kebebasan mendakwahkan
akidah ini, dan dijamin keamanannya dari gangguan dan fitnah. Kalau tidak
demikian, kebebasan atau kemerdekaan itu hanyalah slogan kosong yang tidak
ada realisasinya dalam kehidupan.13

Islam adalah yang paling tinggi pandangannya terhadap alam dan
kehidupan, dan paling lurus manhaj dan tatanannya bagi masyarakat manusia,
tanpa dapat diperdebatkan lagi. Islamlah yang mengumandangkan bahwa tidak
ada paksaan untuk memeluk agama. Islam jugalah yang menjelaskan kepada para
pemeluk-pemeluknya sebelum yang lainnya bahwa mereka tidak boleh memaksa
orang lain untuk memeluk agama ini. Maka, bagaimana dengan ideologi-ideologi
dan aturan-aturan dunia yang terbatas dan memaksa dengan menggunakan
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kekuasaan Negara, dan tidak menolerir orang lain untuk berbeda pandangan hidup
dengannya.14

(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). Sesungguhnya, pengingkaran itu harus ditujukan kepada
apa yang memang harus diingkari, yaitu “thӑgȗt”. Sedangkan, iman harus
ditujukan kepada siapa yang memang patut diimani, yaitu “Allah”.
“Thӑgȗt” adalah variasi bentuk kata dari “thughyaan”, yang berarti segala
sesuatu yang melampaui batas yang telah ditetapkan Allah bagi hamba-hambaNya, tidak berpedoman pada syariat yang ditetapkan Allah. Dan, yang termasuk
dalam kategori thagut adalah juga setiap manhaj tatanan, sistem yang tidak
berpijak pada peraturan Allah. Begitu juga setiap pandangan, perudang-undangan,
peraturan, kesopanan, atau tradisi yang tidak berpijak pada peraturan dan syariat
Allah. Oleh karena itu, barangsiapa yang mengigkari semua ini dalam segala
bentuk dan modelnya, dan beriman kepada Allah dan berpijak pada peraturan
Allah saja niscaya dia akan selamat. Keselamatannya itu terlukis didalam
“berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan putus”.15
“Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Mendengar apa yang
diucapkan oleh lidah, mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Maka, orang
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mukmin yang senantiasa berhubungan dengan Allah tidak akan menipu,
menganiaya, dan mengecewakan orang lain.16

c. QS. Yunus: 40-41
Apabila

kebanyakan

mereka

hanya

mengikuti

persangkaan,

dan

mendustakan apa yang belum mereka mengerti, maka di antara mereka masih ada
orang yang beriman kepada kitab suci ini. Sehingga, tidak seluruh mereka
mendustakan ayat Allah. (Yunus: 40).17

Orang-orang yang berbuat kerusakan ialah orang-orang yang tidak
beriman. Tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi seperti yang disebabkan oleh
sesatnya manusia dari keimanan kepada Tuhan-nya dan dari beribadah kepadaNya saja. Tidaklah merajalela kerusakan dimuka bumi kecuali disebabkan oleh
ketundukan kepada selain Allah dengan segala akibat buruk yang ditimbulkannya
bagi kehidupan manusia dalam semua segi.18

Akibat buruk mengikuti hawa nafsu menimpa diri sendiri dan menimpa
orang lain. Akibat buruk mempertuhankan tanah air dapat merusak segala sesuatu
demi mempertahankan ketuhanannya yang palsu. Merusak akhlak manusia,
jiwanya, pikirannya, dan ide-idenya. Kemudian dirusaknya kemaslahatan dan
harta benda mereka demi melanggengkan kepalsuannya yang dibuat-buat itu.
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Sejarah jahiliah baik zaman dahulu maupun zaman sekarang penuh dengan
kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang perusak yang tidak beriman ini.19

Kemudian ayat ini diakhiri dengan tetap menunjukkan sikap mereka
terhadap al-Qur’an seraya memberikan pengarahan kepada Rasul agar jangan
terpengaruh oleh kebohongan para pembohong ini. Juga agar berlepas tangan dari
mereka, menyatakan keterbebasannya dari perbuatan mereka, dan berpisah dari
mereka dengan tetap berpegang pada kebenaran yang terang dan jelas serta
meyakinkan. (Yunus: 41).20

d. QS. Al-Kahfi: 29

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun untuk membahas kasus pembesarpembesar Quraisy, ketika mereka memohon kepada Rasulullah agar mengusir
kaum dhuafa dari kaum muslimin sperti Bilal, Shuhaib, Ammar, Khabbab, dan
Ibnu Mas’ud, bila Rasulullah benar-benar menginginkan agar pemimpinpemimpin Quraisy mau beriman. Atau, agar Rasulullah menyediakan majelis lain,
tidak duduk bersama mereka. Karena, di tubuh-tubuh mereka ada jubah-jubah
kotor yang sedikit berbau keringat busuk yang mengganggu para pembesar
Quraisy.21

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah sangat menginginkan agar mereka
beriman. Sehingga, beliau sempat terganggu dengan bisikan-bisikan dalam
jiwanya berkenaan dengan permohonan mereka. Maka, Allah pun menurunkan
19
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ayat 28 surah al-Kahfi tersebut. Allah menurunkan standar nilai-nilai yang hakiki
dan membangun ukuran-ukuran yang tidak akan pernah salah. Setelah itu,
“Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang
ingin (kafir) biarlah kafir.”(al-Kahfi:29).22
e. QS. Al-An’am: 108

Ini adalah perilaku yang cocok bagi orang beriman, yang meyakini
agamanya dan mengimani kebenaran yang ia pegang. Orang yang tidak ikut
campur dengan masalah-masalah yang bukan masalahnya. Karena mencela tuhantuhan kaum musyrikin tidak akan membuat mereka mendapatkan petunjuk.
Namun, justru hanya akan membuat kaum musyrikin makin mengingkarinya.
Maka, orang-orang yang beriman tidak layak untuk menceburkan diri dalam
masalah yang tidak pantas bagi mereka ini. Malah hal itu akan membuat mereka
mendengarkan apa yang mereka tidak senangi. Yaitu, celaan yang dilakukan
orang-orang

musyrikin

terhadap

Rabb

mereka

Yang

Mahamulia

dan

Mahaagung.23

f. QS. Al-Hujurat: 10

Itulah dunia yang memiliki sistem dan mekanisme praktis dalam
menghadapi perselisihan, fitnah, gossip, dan gejolak yang terjadi didunia itu jika
dibiarkan tanpa ditangani. Seorang mukmin hendaklah menghadapinya dengan
mekanisme praktis yang bersumber dari prinsip persaudaraan di antara kamu
22
23

Ibid., h. 316.
Ibid, Jilid 4, h. 182.

mukminin, dari hakikat keadilan dan keselarasan, dan dari ketakwaan kepada
Allah serta harapan untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan-Nya.24

2. Asbabun Nuzul
a. QS. Al-Kafirun: 1-6

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha
mempengaruhi Nabi saw. Dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau
menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Mereka juga menawarkan kepada
beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki. Upaya tersebut
mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata: “Inilah yang kami sediakan
bagimu hai Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki tuhan-tuhan
kami dan menjelek-jelekkannya, atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama
setahun. “ Nabi saw. Menjawab: “ Aku akan menunggu Wahyu dari Rabb-ku.”
Ayat ini (QS. 109 al-Kӑfirun 1-6) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut,
sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir itu.25

b. QS. Al-Baqarah: 256

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa sebelum Islam datang, ada
seorang wanita yang selalu kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya, apabila
mempunyai anak dan hidup, ia berjanji kepada dirinya, apabila mempunyai anak
dan hidup, ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi
Banin Nadlir diusir dari madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak
24
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tersebut dan beberapa lainnya yang sudah termasuk keluarga Ansar, terdapat
bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Ansar: “jangan kita biarkan anakanak kita bersama mereka. “Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS. al-Baqarah:
256) sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam. 26
e. QS. Al-An’am: 108
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Muslimin pada waktu itu
suka mencaci maki berhala kaum kafir, sehingga kaum kafir pun mencaci maki
Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini (QS. al-An’am: 108) sebagai larangan
mencaci maki apa-apa yang disembah oleh kaum kafir.27
3. Munasabah Ayat Al-Qur’an Dengan Ayat Lainnya Tentang Toleransi
Beragama
Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan tentang hidup
bertoleransi antara sesama manusia yang berbeda keyakinan dan berbeda agama,
ayat al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang hidup kerukunan dan damai
dalam berkeyakinan dan beragama.

Munasabah Surah al-Kӑfirun: 1-6 adalah pada akhir Surah al-Kausar
dijelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad akan terputus. Pada
awal surah al-Kӑfirun, Rasulullah saw diperintahkan bersikap tegas kepada orang
yang ingkar kepada Allah. Jadi Tuhan yang disembah oleh orang-orang mukmin
bukan tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, karena sifat keduanya
berbeda. Cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi saw tidak sama dengan cara yang
26
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dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak ada toleransi dalam iman dan ibadah
kepada Allah.28

Munasabah Surah al-Baqarah: 256 adalah pada ayat yang lalu, Allah telah
menjelaskan sifat-sifat-Nya Yang Mulia, yang hanya dimiliki oleh-Nya semata.
Dia mengetahui semua kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh makhluk-Nya.
Dalam ayat ini Dia menegaskan tentang larangan melakukan kekerasan dan
paksaan bagi umat Islam terhadap orang yang bukan muslim untuk memaksa
masuk agama Islam. Jadi agama Islam tidak membolehkan umatnya
menggunakan paksaan terhadap orang yang non Muslim untuk masuk agama
Islam.29

Munasabah surah Yunus: 40-41 pada ayat yang lalu, Allah menjelaskan
sikap orang musyrik terhadap al-Qur’an. mereka menuduh bahwa al-Qur’an itu
buatan Muhammad saw. Mereka juga mendustakan ancaman-ancaman yang akan
ditimpakan kepada mereka akibat dari sikap mereka yang tidak didasarkan kepada
pengetahuan yang benar. Pada ayat-ayat ini juga, Allah menerangkan bahwa
mereka akan terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok menjadi orang yang
benar-bennar beriman dan kelompok yang lain bergelimang dalam keingkaran dan
kekafiran. Jadi diantara orang-orang yang mendustakan kebenaran al-Qur’an, ada
orang-orang yang pada akhirnya beriman karena mereka memahami petunjuk-
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petunjuk yang terkandung di dalamnya, dan ada pula yang tetap mengingkari
kebenarannya karena mereka tidak dapat memahami petunjuk itu.30

Munasabah surah al-Kahfi: 29 adalah pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan
bahwa kisah Ashabul Kahf yang tercantum dalam ayat al-Qur’an merupakan
wahyu yang disampaikan Allah Yang Maha Mengetahui kepada Nabi. Dengan
demikian, kisah Ashabul Kahf menjadi salah satu mukjizat Rasulullah. Pada ayatayat berikut ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw agar tetap
mempelajari al-Qur’an dan bersikap sabar. Kemudian diterangkan pula hukuman
yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat dan kenikmatan
yang dilimpahkan kepada orang-orang mukmin. Jadi akibat kekafiran maupun
keimanan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. namun, kekafiran iu
adalah suatu kezaliman, oleh karena itu nerakalah bagi orang yang zalim.31
Munasabah surah al-An’am: 108 dalam ayat-ayat yang lalu diterangkan
kepada kaum Muslimin macam-macam syirik yang dilakukan oleh orang-orang
musyrik. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, juga mereka
beranggapan bahwa Allah mempunyai anak. Dalam ayat-ayat ini Allah
memerintahkan kepada Nabi Muhammad serta para pengikut-pengikutnya agar
mereka menggiatkan dakwah Islamiyah, mengajak orang-orang musyrik kepada
agama tauhid serta menyelamatkan mereka dari kemusyrikan. Jadi kaum
Muslimin dalam menjalankan dakwah Islamiyah hendaknya tetap berpegang pada
wahyu serta menolak pandangan-pandangan orang-orang musyrik. Kekuasaan
30
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memberikan hidayah adalah di tangan Allah. Kaum Muslimin hanya berkewajiban
menyampaikan dakwah Islamiyah. Kaum Muslimin dalam melaksanakan dakwah
hendaklah berlaku lemah lembut, tidak berlaku kasar dan tidak menyinggung
perasaan orang lain.32

Munasabah surah al-Hujurat: 10 pada ayat-ayat yang lalu Allah memberikan
peringatan agar jangan mudah menerima berita dari orang fasik tanpa mengecek
kebenarannya lebih dahulu karena hal ini bisa menimbulkan korban dan
penyesalan. Pada ayat-ayat berikut, Allah kembali menerangkan bahwa beritaberita itu mungkin membawa akibat yang buruk atau menyebabkan perpecahan
dan permusuhan di antara dua golongan kaum Muslimin, bahkan dapat pula
berakibat sampai menimbulkan peperangan. Jadi dalam ayat ini, Allah
menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara
seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena sama-sama menganut unsur
keimanan yang sama dan kekal dalam surga. 33

Toleransi sendiri dalam pembahasannya terbagi dalam dua hal; toleransi
terhadap sesama agama dan toleransi terhadap non-muslim.34 Maksut dari
toleransi sesama agama adalah toleransi yang mencangkup masalah-masalah
keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang
berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Di sisi lain, agama telah
menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh
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pemeluknya, yaitu; hubungan secara vertikal35 dan hubungan secara horizontal36.
Sementara, maksut toleransi terhadap non-muslim adalah pergaulan hidup
antarumat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing.
Persaudaraan atau toleransi yang diperintahkan al-Qur’an tidak hanya
tertuju kepada umat muslim, namun juga sesama warga masyarakat yang nonmuslim. Istilah yang digunakan al-Qur’an untuk menyebut persaudaraan dengan
yang berlainan akidah berbeda dengan istilah yang digunakan untuk menunjuk
persaudaraan

yang seakidah. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti

menggunakan istilah yang telah populer digunakan masyarakat untuk menunjuk
persaudaraan dengan yang berbeda akidah yaitu toleransi. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia kata ini diartikan dengan bersikap atau bersifat menenggang
(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan,
kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau
bertentangan dengan pendirian sendiri.37
Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, penafsiran
yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan
adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik
yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat
35
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positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap
keberadaan orang lain atau kelompok lain.
Berdasarkan data di atas Sayyid Quthb menjelaskan dalam surat alKӑfirun adalah sebagai perintah untuk menolak tawaran dari kaum kafir dan tidak
diijinkannya kompromi dalam bentuk mencampuradukkan ajaran agama. Sikap
toleransi antar sesama umat beragama telah lama dilaksanakan, sebagaimana
terekam dalam surah al-Kӑfirun ayat 6:

    
“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”, ungkapan ayat ini merupakan
pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga semua pihak dapat
melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan
pendapat kepada orang lain, sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masingmasing.38
Tetapi, dalam ayat tersebut tidak ada bentuk toleransi dalam persoalan
akidah, bahkan menurut Sayyid Quthb, perlu dilakukan perpisahan secara total,
lakukan pemutusan dengan tegas. Terutama bagi juru dakwah Islam, yang harus
menempuh jalan pemisahan diri dan perasaannya secara total dari kejahiliahan
dalam pola pikir, manhaj dan amalan. Perpisahan yang tidak mentolerir untuk
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bertemu di pertengahan jalan. Tidak lagi ada kerja sama kecuali ahli jahiliah
meninggalkan kejahiliahan secara total kepada Islam. 39
Maka dalam ayat tersebut jelaslah bahwa agama tidak pernah berhenti
dalam mengatur tata kehidupan manusia. Di dalam kehidupan masyarakat
Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara
pemeluk agama dan antara penganut kepercayaan yang berbeda sehingga toleransi
beragama dapat diterapkan dan kerukunan umat beragama dapat terwujud dengan
baik.
Dalam surah al-Baqarah ayat 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.
Dijelaskan bahwasanya di dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam
menganut agama Islam, terlihat dari penjelasan tentang turunnya ayat tersebut
bahwa Allah menurunkan ayat tersebut dari adanya suatu peristiwa bahwa ada
seorang ayah yang memaksa anaknya untuk masuk kedalam agama Islam.
Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya agama Islam sudah jelas tentang
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ajarannya sehingga tidak perlu dipaksa seseorang untuk memasuki agama
Islam.40
Dalam ayat di atas juga menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam
menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan
kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan
menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut
akidah agama Islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah
jelas jalan yang lurus.41

              
            
    
Artinya: dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka
Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang
ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang
orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka
meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang
mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan
tempat istirahat yang paling jelek.(QS. al-Kahfi:29)
Dalam surah al-Kahfi ayat 29, sudah jelas bahwa prinsip kebebasan, siapa
saja yang ingin kafir dipersilahkan karena kebenaran hanyalah datang dari Tuhan
saja. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa neraka sudah disediakan bagi orang
yang zalim, termasuk juga siksaan yang sangat pedih. Karena dalam sebuah
tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai al-Quran, prinsip bahwa
40
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seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan agamanya adalah
pilar yang utama. Praktek tersebut dengan sangat baik telah dilaksanakan oleh
Rasulullah Saw. Sepanjang dakwah Nabi Saw, tidak pernah terdengar bahwa Nabi
Saw pernah memaksa seseorang agar masuk Islam.42

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan
kebenaran satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, alQur’an dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islam lah yang haq. Maka
perinsip tersebut bukan berarti al-Qur’an mengakui semua agama adalah benar,
tetapi poin utamanya adalah bahwa keberagamaan seseorang haruslah didasarkan
kepada kerelaan dan ketulusan hati tanpa ada paksaan, karena di sisi Allah Swt
ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterima oleh manusia.43

Oleh sebab itu, tidak ada paksaan bagi seseorang muslim untuk membenci
orang lain karena bukan penganut Islam karena semua manusia di mata Islam
adalah sama. Tetap membiarkan orang lain memeluk agama non muslim dalam
bagian dari perintah Islam itu sendiri, bahkan toleransi yang ditunjukkan Islam
demikian kuat sehigga umat Islam dilarang untuk membenci, memaki
sesembahan-sesembahan

orang-orang

musyrik.

Sebagaimana

dinyatakan secara jelas dan gamblang dalam surat al-An’am ayat 108:
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juga

yang

              
           
Artinya: dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka
sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap
baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu
Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
Yang menjelaskan bahwa sikap saling menghargai terhadap masingmasing kepercayaan itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya seseorang boleh dan
sah-sah saja berbuat baik kepada orang yang non muslim selagi tidak merusak,
memerangi dan menghancurkan keyakinan agamanya.44

Ayat tersebut ingin mengajarkan kepada kaum muslimin untuk dapat
memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan
harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila
agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun
kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam
hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan
pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah
seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah
kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada di
hadapannya.45
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Umat beragama pada saat ini menghadapi problematika baru bahwa
konflik agama sebagai fenomena nyata. Karena hal tersebut umat beragama harus
menemukan titik persamaan, bukan mencari perbedaan yang pada akhirnya jatuh
pada konflik sosial. Namun pada kenyataannya, sejarah sudah membuktikan
bahwa konflik agama menjadi sangat rentan, bahkan sampai menyulut pada rasa
dendam oleh umat-umat sesudahnya. Inti masalah sesungguhnya bahwa
perselisihan atau konflik antar agama adalah terletak pada ketidak percayaan dan
adanya saling curiga. Masyarakat agama saling menuduh satu sama lain sebagai
yang tidak toleran, dan keduanya menghadapi tantangan konsep-konsep toleransi
agama. Tanpa harus mempunyai kemauan untuk saling mendengarkan satu sama
lain. Inilah salah satu sebab terjadinya ketidakharmonisan umat beragama di
Indonesia.46
Agama Islam menunjukkan tujuan-tujuan kehidupan manusia yang di
dalamnya terdapat hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Dan
menyediakan didalamnya gambaran realitas yang ada pada kehidupan manusia
yaitu pengajaran tata

cara (kehidupan), sumbernya, posisinya, sumber

kemampuannya, dan metode ekonomi, filsafatnya, tatanannya, serta metode
kehidupan antar negara dalam hubungan dan kerjasama.47
Penafsiran hermeneutika dalam hal ini, Muhammad Arkoun sebagaimana
yang dikutip oleh Sahiron Syamsuddin memaparkan bahwa harus selalu ada
keterkaitan antara bahasa, pemikiran, dan sejarah. Umat Islam dan umat beragama
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pada umumnya, perlu menyadari sepenuhnya adanya hubungan dialektis di antara
ketiganya. Tidak ada pemikiran keagamaan apa pun yang terlepas sama sekali dari
bahsa dan sejarah. Dalam kaitan dengan al-Qur’an, Arkoun menegaskan bahwa
kitab suci kaum muslimin itu merupan perkataan, fenomena bahasa, kebudayaan,
dan keagamaan yang lahir dalam suasananya sendiri sehingga tidak akan
melahirkan berbagai makna kecuali jika di masukkan dalam konteksnya, dan pada
gilirannya melahirkan satu penstrukturan kesadaran. Terlebih pada kenyataannya
al-Qur’an merupakan teks keagamaan yang di maksudkan untuk di baca dan di
hayati.48
Krisis lembaga agama mengindikasikan secara kuat bahwa sampai sejauh
ini agama cenderung hadir sebagai sosok yang otoriter. Pesan agama yang pada
awal kehadirannya dalam sejarah lebih cendrung pada upaya pembebasan. Krisis
itu timbul karena agama berubah menjadi sebuah “hierarki” kelembagaan, yang
berkuasa adalah “wewenang” tertentu yang berhak berkata mengenai kebenaran,
mengatasnamakan “otoritas mutlak”, apakah itu atas nama Tuhan, atau pihak yang
berkuasa.49
Peneliti menyimpulkan bahwa, hikmah yang dapat diambil dari ayat-ayat
tentang toleransi dalam penafsiran Sayyid Quthb tersebut adalah menjadi
kekuatan untuk membangun kekuatan Islam, khususnya bagi kehidupan di masa
modern seperti sekarang. Kekuatan Islam mengalami kelemahan dalam segi
menjaga kesatuan antar sesama muslim, dimana antar umat Islam saja saling
48
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terjadi konflik. Maka, kondisi semisal ini perlu untuk diperbaiki, mengingat Islam
sebagai agama Rahmatan lil „Alamin. Selain itu, di samping menjaga kesatuan
sesama muslim, terlebih juga menjaga jalinan hubungan baik kepada non-muslim
selama hubungan itu tidak berkaitan dengan hal-hal akidah, dan demikian ini tidak
dibenarkan. Sebab, absolusitas ajaran agama yang dianut masing-masing orang
adalah memiliki kadar keyakinan masing-masing, tidak bisa untuk dipaksapaksakan, apalagi disamakan.50
Islam adalah Islam, dan non-Islam adalah sesuatu yang berbeda dengan
Islam. Jangan paksakan pertemuannya. Yang terpenting saling menjaga
kerukunan antar sesama umat. Tidak masalah dengan pengakuan eksistensi itu
secara de facto, masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya
benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain, tetapi sekaligus
tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing.51
Maka dari itu seorang muslim tidak dibebani kewajiban untuk melakukan
perhitungan terhadap orang-orang kafir atas kekafiran mereka atau menghukum
orang-orang sesat atas kesesatan mereka. Itu bukan urusannya dan itu tidak akan
diselesaikan di dunia ini, tetapi perhitungan dengan mereka adalah wewenang
Allah Swt, pada hari akhirat nanti. Demikian pula ganjaran bagi mereka
ditangguhkan sampai hari itu. Dengan demikian tenanglah hati nurani seorang
muslim dan tidak sedikit pun timbul pertentangan dalam jiwanya, antara
keyakinannya akan kekafiran si kafir dengan tuntutan yang dibebankan kepadanya
50
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agar memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta membiarkan
mereka bebas dalam agama dan keyakinan yang dianutnya.52
C.

Konsep Bertoleransi Yang Sesuai Dengan Aturan Dan Syariat Yang

Ada Dalam Al-Qur’an Menurut Fȋ Zhilӑlil Qur’an
Untuk mewujudkan toleransi agama yang harmonis tidaklah semudah yang
diucapkan, tetapi suatu proses yang intens, didukung keterlibatan tokoh dari
masing-masing agama. Mendalami ajaran suatu agama tidak berarti harus
konversi agama, tetapi dengan studi secara menyeluruh akan memahami
persamaan dan perbedaan. Pemahaman akan persamaan mengantar pada
keharmonisan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat beragama. Adapun
pemahaman tentang perbedaan memberikan toleransi di antara mereka.53
Pedoman kerukunan antar umat beragama yang digunakan untuk menjalin
kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
1. Saling Menghormati, setiap umat beragama harus atau wajib memupuk,
melestarikan dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal
keyakinan maka setiap umat beragama akan lebih saling menghormati
sehingga perasaan takut dan curiga semakin hari bersamaan dengan
meningkatkan taqwa, perasaan curiga dapat dihilangkan.54
2. Kebebasan beragama, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk
menganut agama yang disukai serta situasi dan kondisi memberikan
52
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kesempatan yang sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan
kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa secara
kenyataan proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan
pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang. 55
3. Menerima orang lain apa adanya, setiap umat beragama harus mampu
menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan
kekurangannya. Melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi
agama yang dianut. Seorang agama Kristen menerima kehadiran orang
Islam apa adanya begitu pula sebaliknya. Jika menerima orang Islam
dengan persepsi orang Kristen maka jadinya tidak kerukunan tapi justru
mempertajam konflik.
4. Berfikir

positif,

dalam

pergaulan antar

umat

beragama

harus

dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan
menemui kesulitan dan kaku dalam bergaul apa lagi jika bergaul dengan
orang yang berbeda agama. Dasar berbaik sangka adalah saling percaya.
Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama
masih ada saling tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan.56
Toleransi Islam terhadap ahli Kitab adalah satu hal, sedang Quthb tidak
menghendaki kaum muslim dipimpin oleh non- muslim (ahl kitab), sebagaimana
makna tersirat dalam ayat tersebut. Kendati demikian, Quthb memandang bahwa
larangan kepemimpinan non-muslim tidak berarti dilarangnya hubungan sosial
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yang baik antara umat Islam dengan ahl kitab (Nasrani dan Yahudi) atau penganut
agama lainnya.57
Islam adalah agama yang mudah dan penuh toleransi. Allah mengutus
Muhammad saw dengan membawa agama yang lurus dan yang mudah. Hukumhukum Islam dibangun di atas kemudahan dan tidak menyulitkan, norma-norma
agama ini seluruhnya dicintai (oleh Allah) namun yang mudah dari itu semualah
yang paling dicintai oleh Allah. Maka dari itu sangat perlu usaha manusia untuk
mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat manusia. Salah satu caranya
yaitu mengembangkan sikap toleransi, etika pergaulan.58
Secara umum, peranan agama dalam kehidupan manusia dapat dilihat dari
dua aspek. Pertama adalah aspek konatif (conative aspects). Aspek ini berkaitan
dengan kemampuan agama dalam menyediakan sarana kepada masyarakat dan
anggota-anggotanya untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai persoalan
kehidupan. Kedua, aspek yang bersifat kognitif (cognitive aspects). Aspek ini
terkait dengan peranan agama dalam menetapkan kerangka makna yang dipakai
oleh manusia dalam menafsirkan secara moral berbagai kesukaran dan
keberhasilan pribadi mereka, juga sejarah masyarakat mereka di masa yang silam
dan keadaannya di masa kini, pemahaman terhadap peranan agama semacam itu
dapat ditemukan batu pijakannya dalam berbagai sumber suci agama-agama
smith.59
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Al-Qur’an pun telah mengukuhkan toleransi antar umat beragama dalam
menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan yang selalu dipegang teguh oleh
agama Islam, yang bisa dijadikan argumentasi bahwa ternyata Islam tidak
mengajarkan umatnya untuk menentukan akidahnya atau memeluk suatu agama
yang diyakininya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Paksaan akan membuat
jiwa tidak damai, dan hal ini sangat bertentangan keras dengan perinsip Islam
yang selalu mengajarkan kedamaian. Oleh karena itu, tetap tidak boleh untuk
memaksakan kehendak terhadap siapapun sekalipun dia murtad, kecuali
murtadnya dengan alasan untuk menghancurkan dan memecah belah umat
Islam.60
Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan
hidup Tauhid kepada Allah, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah, dan
menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih ridha serta karunia Allah
SWT. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan
di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh
seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah dan penuh
ketundukan atau penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati
dan sungguh-sungguh itu maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifatsifat utama: kepribadian muslim kepribadian mukmin, kepribadian muhsin dalam
arti berakhlak mulia, dan kepribadian muttaqin.61
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Perspektif teologi Islam tentang kerukunan hidup antar agama, didasarkan
pada esensi ajaran yang memandang manusia dan kemanusiaan secara positif dan
optimistis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama, yakni
keturunan Adam dan Hawa. Meski berasal dari nenek moyang yang sama,
kemudian manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan
karakteristik budaya dan peradaban masing-masing, sehingga mendorong mereka
untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi antara satu dengan yang lain.
Perbedaan di antara umat manusia, dalam pandangan Islam, bukanlah warna kulit
dan bangsa, tetapi tergantung pada ketakwaan masing-masing. Argumentasiargumentasi inilah yang menjadi dasar normative dalam perspektif Islam tentang
kesatuan umat manusia, yang akan mendorong berkembangnya solidaritas antar
manusia (ukhuwah insaniyah atau ukhuwah bashariyah).62
Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul, sebagai
hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin
kesejahteraan hidup materil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam,
yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman,
ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam al-Qur’an dan sunnah
Nabi yang shahih (maqbul) berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan
petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran
Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak dipisah-pisahkan
meliputi bidang-bidang aqidah, akhlak, ibadah, dan mu’amalah duniawiyah. 63

62
63

Ibid.,
Umi Sumbulah dkk, Op.Cit, h. 318.

Oleh karena itu Islam merupakan jalan kehidupan (way of live) yaitu jalan
kehidupan peradaban dengan seluruh komponen-komponennya. Sayyid Quthb
mengatakan, sesungguhnya Islam adalah jalan kehidupan yang terdiri dari aqidah
yang lengkap yang menafsirkan hakikat alam semesta dan menetapkan kedudukan
manusia di dalamnya. Serta Islam mencakup prinsip-prinsip kehidupan sosial
yang berpegang pada ikatan hukum syariah dan ketentuan dasar dari al-Qur’an
dan sunnah Nabi Saw.64

Toleransi adalah keimanan yang paling utama. Toleransi adalah amalan
yang paling ringan dan paling utama. Termasuk toleransi dalam Islam adalah
bahwa Islam merupakan agama Allah untuk seluruh umat manusia. Agama Islam
adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt untuk menyelamatkan manusia.
Islam diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh
umat, bukan hanya kepada umatnya saja, seperti agama-agama sebelumnya. Itulah
misi dan tujuan Islam diturunkan, karena itu Islam tidak diturunkan untuk
memelihara permusuhan, cukup jalin hubungan baik selama itu tidak mengusik
agama. Maka dari itu Islam sangat menghargai adanya toleransi antar umat
beragama. Jadi toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk
tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah
penganut agama-agama lain.65
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Pada konteks operasional perlu diajukan beberapa upaya agar hubungan
antar umat beragama menjadi lebih serasi, harmonis, dan rukun. Hal penting yang
perlu diperhatikan:66

1. Hendaknya semua pemuka agama dan cendekiawannya harus berani
membongkar tembok-tembok yang memisahkan antara umat beragama,
diantaranya meliputi, perasangka, kecurigaan, dan penyebab terjadinya
keresahan, dengan cara terbuka mengungkapkan kebenaran secara jujur
dan adil.67

2. Perlu meningkatkan frekuensi pertemuan antar pemimpin umat yang
berbeda agama di tingkat bawah (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan,
Desa) untuk membahas berbagai masalah yang menjadi kepentingan
bersama dalam kaitan pembangunan di daerah. Sehingga peristiwaperistiwa eksplosif yang sering muncul secara mendadak dapat diantisipasi
secara dini.

3. Semua pihak umat beragama harus mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku demi kerukunan dan menyesuaikan perkataan
dengan perbuatan, walaupun mungkin perlu pengorbanan.

4. Jika terjadi isu atau pokok persoalan tentang pertentangan antar umat
beragama,

maka

hendaknya

pemerintah

segera

mengusut

dan

mengatasinya dengan arif, cepat, tepat, adil, dan propesional, sehingga
66
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semua pihak merasa terayomi. Bahkan yang lebih penting dari itu, para
pimpinan umat beragama juga harus mampu meredam isu yang
diperkirakan akan mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di
wilayahnya.68

Seiring dengan arti pentingnya agama dalam kehidupan bangsa, maka
kehidupan beragama mendapat tempat khusus dalam masyarakat yang
berdasarkan Pancasila. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan
oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama,
kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan
sarana dan fasilitas keagamaan.69

Dengan menerapkan sikap toleransi dalam konsep penafsiran Sayyid
Quthb bertujuan untuk mewujudkan sebuah persatuan diantara sesama manusia
dan warga Negara Indonesia khususnya tanpa mempermasalahkan latar belakang
agamanya, persatuan yang dilandasi oleh toleransi yang benar maka persatuan itu
sudah mewujudkan sebenarnya dari persatuan itu sendiri. tujuan dari toleransi
beragama seperti persatuan seperti yang digambarkan dalam semboyan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya
walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dari semboyan tersebut
adalah meskipun Indonesia dihadapkan dengan berbagai perbedaan dalam
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berbagai hal, salah satunya yaitu agama, tetapi tetap bersatu padu adalah tujuan
utama toleransi banga Indonesia.70

Berdasarkan teori tentang toleransi menurut Adian Husaini bahwa
toleransi sebagai kemampuan dan kerelaan untuk menerima segala bentuk
perbedaan identitas pihak lain secara penuh. Atas dasar itu, kegagalan untuk dapat
menerima perbedaan identitas secara utuh sama maknanya dengan sikap intoleran.
Islam liberal merupakan fenomena mutakhir gerakan kontemporer pemikiran
Islam yang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kalangan muda Islam yang
banyak menimbulkan tanggapan kontroversial dari kalangan umat Islam itu
sendiri.71

Sedangkan analisis toleransi menurut Ali Asghar Engineer, agama Islam
memang dibuat begitu rupa oleh Tuhan sehingga memiliki daya tahan dan daya
suai yang tinggi dalam menghadapi perkembangan kehidupan umat manusia, baik
kehidupan individu maupun kehidupan kolektifnya. Yang menyulitkan umat
Islam adalah mempertemukan kenyataan yang dialami atau yang dihadapi dengan
pemahamannya terhadap nash-nash agamanya. Dia tetap ingin konsisten dengan
keyakinannya, tetapi bagaimana harus bersikap dan bertingkah laku dalam
kehidupan sosial yang mengalami perubahan.72

Berdasarkan kajian pluralisme menurut Jamal al-Bann’a sebagaimana
yang dikutip oleh Sahiron Syamsuddin, penerimaan al-Qur’an terhadap pluralitas
70
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agama ini, di dasarkan pada dua alasan, yakni alasan historis dan objektif. Secara
historis tidak dapat dimungkiri bahwa lahirnya tiga agama besar; Islam, Kristen,
dan Yahudi berasal dari satu bapak, yakni Ibrahim AS. Sedangkan alasan
objektifnya lebih di dasarkan pada cara pandang Islam sendiri terhadap konsep
“Tuhan sebagai pencipta dan pengatur pergerakan alam raya”, termasuk mengatur
sistem pergerakan sejarah manusia. Tuhan lah yang menurunkan semua agama,
sejak dari Adam AS hingga Muhammad SAW, sehingga masing-masing agama
tidak perlu di pertentangkan.73

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari
penghayatan ajaran agama masing-masing. Demi memelihara kerukunan
beragama, sikap toleransi perlu dikembangkan guna menghindari konflik. Dan
biasanya konflik antar umat beragama muncul disebabkan oleh sikap merasa
paling benar (truth claim) dengan cara mengeliminasi kebenaran dari orang lain.
Toleransi dalam beragama bukan berarti hari ini boleh bebas menganut agama
tertentu kemudian esok hari menganut agama yang lain, atau dengan bebasnya
mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang
mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk
pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama Islam dengan segala
bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan untuk
menjalankan keyakinan agama masing-masing.74
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Sahiron Syamsuddin, Op.Cit, h. 341.
Syaiful Hamali, Eksistensi Beragama Dalam Persfektif Psikologi, (Bandar Lampung:
Ushuluddin Offset Printing, 2000), h. 52.
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Berdasarkan data dari salah satu karya Sayyid Quthb, Ma‟alim Fi Ath
Thariq

tentang

toleransi

bahwa

perkembangan

masyarakat

Islam

dan

karakteristiknya manhaj Islam akan menuai hasil nyata yang luar biasa di dalam
menegakkan masyarakat Islam yang terdiri di atas akidah bukan atas dasar
kesukuan, tanah air, warna kulit, bahasa, dan kepentingan yang bersifat keduniaan
yang terbatas pada sekat-sekat teritorial yang sempit, serta menonjolkan,
mengembangkan dan meninggikan karakteristik manusia di luar ciri-cirinya yang
sama dengan makhluk hidup lain dalam komunitasnya. Masyarakat Islam adalah
masyarakat terbuka (open society) untuk semua suku, bangsa, dan warna kulit
tanpa terkendala oleh sekat-sekat fisik yang sempit.75

Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling menghormati
antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan akidah. Persoalan
akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga bukan
menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu.
Dalam kaitan inilah al-Qur’an mengimbau untuk tidak mencampuradukkan akidah
masing-masing.76

Menurut Sayyid Quthb kepemimpinan Islam tidak menghendaki terjadinya
peperangan. Kepemimpinan dalam Islam adalah yang bersumber pada tujuan
diciptakannya manusia dan alam semesta ini. Apabila ada golongan manusia
yang tidak mau memeluk Islam setelah mendapatkan keterangan ini, maka mereka
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Sayyid Quthb, Ma‟alim Fi Ath Thariq, (Mesir: Darul Uswah, 1964), h. 9.
Departemen Agama RI (Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf alQur’an), Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir al-Qur‟an Tematik), (Jakarta: Departemen
Agama RI, 2008), h. 40.
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tidak

boleh

menghalang-halangi

jalannya

dakwah.

Hendaklah

mereka

memberikan kebebasan dan keamanan bagi kaum muslimin untuk melakukan
tablig dengan tanpa dimusuhi. Dia tidak memaksakan seseorang harus masuk
dalam agama Islam.77

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode Content Analysis
yang di dapat dari penjelasan teori dan data dapat peneliti simpulkan bahwa
toleransi dalam penafsiran Sayyid Quthb dalam penafsirannya adalah bahwasanya
konsep toleransi yang ditawarkan Sayyid Quthb memiliki batasan yang ketat.
Quthb memandang toleransi sebagai karakter agama Islam berdasarkan ayat-ayat
al-Qur’an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dengan penganut
agama lain. Walaupun Sayyid Quthb menjadi salah satu rujukan gerakan radikal
keagamaan, ia juga sangat keras terhadap Barat dan orang kafir dalam hal-hal
tertentu.78
Tetapi, sisi lain yang jarang digali dari sosok Sayyid Quthb adalah
pandangannya terkait toleransi. Menurutnya, siapa saja diantara Yahudi, Nasrani
yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, mereka akan
mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak merasa khawatir dan tidak
bersedih hati. Akidah bukan fanatisme golongan atau bangsa, dan tidak melarang
interaksi sosial dengan penganut agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani, karena
merupakan bagian dari pluralitas agama dan suku manusia.79
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Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur‟an di Bawah Naungan Al-Qur‟an, ( Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), h. 365.
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Berdasarkan analisis teori dan data peneliti menyimpulan bahwa konsep
kemajemukan umat manusia ini menurut Sayyid Quthb sangat mendasar dalam
Islam. Itu, secara konsisten, dapat diubah ke dalam bentuk-bentuk pluralisme
modern, yang merupakan toleransi. Pluralisme disini dipahami sebagai ikatan
murni dari berbagai peradaban yang berbeda. Pluralisme sejati memang jarang
terjadi dalam sejarah, tetapi Islam telah menunjukkan kemungkinan itu.
Kebebasan agama dalam konteks Indonesia adalah suatu peningkatan kesadaran
agama Islam tradisional dan perspektif modern .80
Intinya adalah ajaran Islam tidak pernah melarang umatnya untuk
mu’amalah bi al-hasanah kepada mereka yang non-muslim, selama mereka tidak
mengusik atau memeranginya. Akan tetapi, al-wala’ (kesetiaan dan loyalitas) itu
hanyalah kepada Allah Swt semata. Maka pantaslah azab yang pedih sebagai
hukuman bagi orang yang menjual kesetiaannya kepada selain Allah Swt. 81
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Umi Sumbulah dkk, Op.Cit, h. 323.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan pada skripsi ini yang di cari jawabannya adalah Bagaimana
penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat tentang toleransi. dan Bagaimana cara
bertoleransi yang sesuai dengan aturan dan syariat yang ada dalam al-Qur’an
menurut tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an. Dari uraian diatas, peneliti menggunakan
metode Content Analysis yaitu mengkaji teori dan data tentang toleransi maka
peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat tentang toleransi adalah prinsip
kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran satu
agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, al-Qur’an dengan
jelas menyatakan bahwa hanya agama Islam lah yang haq. Maka perinsip tersebut
bukan berarti al-Qur’an mengakui semua agama adalah benar, tetapi poin
utamanya adalah bahwa keberagamaan seseorang haruslah didasarkan kepada
kerelaan dan ketulusan hati tanpa ada paksaan, karena di sisi Allah Swt ada
mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterima oleh manusia.

2. Bertoleransi yang sesuai dengan aturan dan syariat yang ada dalam alQur’an menurut tafsir Fȋ Zhilӑlil Qur’an adalah bahwa perinsip menganut agama
tunggal merupakan suatu keniscayaan. Tidak mungkin manusia menganut
beberapa agama dalam waktu yang sama atau mengamalkan ajaran dari berbagai

agama secara simultan, walaupun dalam penafsiran Sayyid Quthb memiliki
batasan yang ketat. Quthb memandang toleransi sebagai karakter agama Islam
berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan hubungan antara umat Islam
dengan penganut agama lain.
Oleh sebab itu al-Qur’an menegaskan bahwa umat Islam tetap berpegang
teguh pada system ke-Esaan Allah secara mutlak, sedangkan orang kafir pada
ajaran ketuhanan yang ditetapkannya sendiri. Dalam ayat lain Allah juga
menjelaskan tentang prinsip dimana setiap pemeluk agama mempunyai system
dan ajaran masing-masing sehingga tidak perlu saling hujat menghujat.
Al-Qur’an juga menganjurkan agar mencari titik temu dan titik singgung
antar pemeluk agama. Al-Qur’an menganjurkan agar dalam interaksi sosial, bila
tidak ditemukan persamaan, hendaknya masing-masing mengakui keberadaan
pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Dengan bahasa lain, saat turunnya
surat al-Kӑfirun, Nabi Saw. Mengatakan, kalian (kaum musyrik Quraisy) tidak
usah mengatakan bahwa agama non Islam benar dan agama Islam benar, karena
secara perinsip memang sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu
mempersoalkan kepercayaan yang berbeda, apakah itu Islam, Kristen, atau
Yahudi. Yang penting, bagaimana masing-masing mempercayainya sendiri.

B. Penutup
Alhamdulillah Hirabil Â’llamȋn, puji syukur Allah SWT atas pertolongan,
rahmat, dan karunia yang telah di limpahkan kepada hamba-Nya, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi
ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dengan berlapang dada peneliti
sangat mengharapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun guna untuk
lebih sempurnanya skripsi ini.

Peneliti juga berharap pada para pembaca agar dapat mengambil manfaat dari
skripsi ini untuk menambah wawasan bagi para pembaca yang betul-betul
membutuhkan. Selanjutnya, peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini, kepada mereka,
semoga di beri imbalan yang banyak, di beri kesehatan, umur barokah, selalu
dirahmati Allah, di beri ilmu yang manfaat dan atas jernih payahnya semoga
dibalas Allah dengan kebaikan. Amiin Ya Rabb…
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