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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat pluralis. Menurut 

Nurcholish Madjid, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di 

dunia (Woorward, 1998: 91). Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, 

agama, dan ras yang secara keseluruhan membentuk tatanan kebudayaan 

nasional bangsa, yaitu kebudayaan Indonesia. Pluralisme dalam masyarakat 

Indonesia merupakan sebuah kekayaan budaya bangsa yang sangat tinggi 

nilainya. Tetapi, ada sebuah ekses yang muncul dalam masyarakat yang 

sifatnya plural, yaitu seringkali tumbuh perbedaan-perbedaan yang 

memunculkan potensi-potensi ke arah konflik.

Seringkali kemudian potensi-potensi konflik menjadi kenyataan, yang 

menjadi sumber dari perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Pada akhirnya 

konflik itu memunculkan perbenturan-perbenturan kepentingan yang 

berdampak negatif dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah 

perbedaan dalam menyikapi latar belakang agama. Perbedaan dalam masalah 

kepercayaan agama di dalam sebuah komunitas, termasuk di Indonesia 

merupakan kenyataan historis yang tidak dapat dibantah keberadaannya, 

sehingga tantangan ke depan agar eksis dan perkembangan agama menjadi 

salah satu wacana umat beragama. Pada dataran inilah tantangan bagaimana 

sosok manusia beragama (Homo Religious) mampu mendefinisikan 
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agamanya di tengah konsep beragama yang pluralistik, dalam bingkai 

pluralisme agama. Meminjam istilah Budhi Munawar-Rahman “konsepsi 

berteologi dalam agama-agama yang majemuk” (Rahman, 2004: ix).

Perlu dipahami bahwa pluralisme adalah hukum sejarah, maka perlu 

dipahami bahwa pluralisme itu bukanlah sebuah keunikan dalam masyarakat 

atau karakteristik yang lain dari sebuah budaya tertentu. Hal ini dibuktikan 

dengan tidak adanya dalam sebuah struktur yang benar-benar tunggal tanpa 

adanya unsur-unsur lain di dalamnya (Sudarto, 1999: 2). Apalagi pada tahun 

1980-an di mana dunia mengalami suatu masa yang belum pernah terjadi 

sebelumnya, yaitu hancurnya batas-batas budaya, rasial, bahasa dan 

geografis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia tidak lagi terkotak-

kotak dalam dua kutub perbedaan Barat dan Timur (Coward, 1989: 5).

Oleh sebab itu pluralisme perlu dipahami bukan hanya sebagai 

kebaikan negatif yang menyingkirkan paham fanatisme golongan, namun 

essensi dari pluralisme adalah dipahami sebagai kekuatan yang bisa 

menyatukan komponen masyarakat dalam ikatan pertalian sejati kebhinekaan 

yang membangun ikatan keadaban (Amidhan, 2000: 29).

Masyarakat Indonesia adalah sketsa masyarakat yang plural, karena di

dalamnya terdapat bermacam suku, agama, budaya dan ras. Pada tradisi 

kehidupan beragam di Indonesia sering terjadi ambiguitas dalam 

perkembangannya. Hal ini terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang 

berujung pada peristiwa-peristiwa konflik yang di luar nalar ataupun ajaran 

agama yang mengajarkan tentang cinta damai.
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Di Indonesia terdapat enam agama besar, yakni Hindu, Budha, Islam, 

Kristen Katholik, Kristen Protestan dan Konghucu yang mempunyai 

mempunyai komposisi penganut terbesar masing-masing agama. Yang mana 

dengan perbedaan-perbedaan itu berpotensi menimbulkan konflik antar 

agama. Oleh sebab itu, dibutuhkan sikap inklusif oleh masing-masing pihak 

agar tecipta suasana yang lebih terbuka, pluralistik dan ingin menciptakan 

bagaimana pluralitas agama ini tidak menjadi pemicu terjadinya konflik 

sosial, tetapi menjadi alat pemersatu bangsa dengan landasan saling 

menghormati satu sama lain dan berlomba-lomba dalam kebaikan (fa istabiqu 

al-khairat) (Setiawan, 2010: 6). 

Pluralisme secara literal dapat diartikan sebagai paham kemajemukan, 

baik dalam agama, etnis, suku, maupun budaya. Namun, karena di Indonesia 

sering terjadinya konflik sosial yang dipicu oleh isu agama, wacana 

pluralisme juga sering lebih ditekankan pada masalah pluralisme agama. Di 

era demokrasi dan globalisasi, pluralisme kemudian menjadi isu yang sangat 

penting dan gencar disosialisasikan. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika 

semangat pluralisme dalam beragama dipahami dengan baik, ketegangan dan 

konflik yang disebabkan oleh isu agama dapat diredam, atau paling tidak 

makin berkurang. (Setiawan, 2010: 8).

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapan Hans Kung: “Tak ada 

perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama”. Pernyataan ini memiliki 

nuansa yang amat kaya. Di satu pihak, kita melihat bahwa perdamaian antar 

agama menjadi prasyarat bagi perdamaian dunia. Namun, dipihak lain, 
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pernyataan itu juga bisa diartikan bahwa perdamaian dunia tersebut sekaligus 

merupakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian antar agama. Tidak 

bisa disangkal bahwa agama dan aspek-aspek lain dalam kehidupan 

bermasyarakat saling tergantung, satu mempengaruhi yang lain; satu tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa subyek yang lain (Kuschel, 1999: xvii).

Di kalangan Cendikiawan Muslim di Indonesia, paham pluralisme 

agama pertama kali digagas oleh Nurcholish Madjid. Setelah sepeninggal 

beliau, ide-ide pluralisme dikembangkan oleh Abdurahman Wahid, Abdul 

Munir Mulkhan, Alwi Shihab, Kommaruddin Hidayat, Budhy Munawar 

Rahman, Ulil Absor Abdalla serta tokoh-tokoh muslim lain yang tergolong 

dalam JIL (Jamaah Islam Liberal) (Handriyanto, 2007: 3).

Jika kita telusuri melalui perspektif Al-Qurr’an, tampak bahwa Al-

Qur’an sangat apresiatif terhadap pluralisme. Hal ini bisa dilihat dalam 

beberapa ayat berikut ini:

                   

                   

       

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia 
dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobohkan biara-biara 
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan 
masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. 
Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-
Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa. (Q.S. Al-Hajj [22]: 40).
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Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa perbedaan agama sengaja 

dibiarkan oleh Allah untuk menjadi kekuatan penyeimbang dan masing-

masing pihak harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagian mufasir ada 

yang menfsirkan bahwa kata ganti pada kata fiha itu merujuk pada seluruh 

tempat ibadah (sawami’, biya dan masajid), yang penting di dalamnya disebut 

nama Allah (yuzkaru fiha ismu Allah).

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

                         

             

Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka 
satu umat (saja), tetapi dia memasukkan orang-orang yang 
dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. dan orang-orang yang zalim 
tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang 
penolong. (Q.S. Asy-Syura [42]: 8)

Al-Suyuti dalam Tafsir al-jalalayn mengatakan bahwa yang dimaksud 

ummat wahidah adalah satu agama, yakni agama Islam. Jika penafsiran ini 

diterima. Seolah-olah Tuhan berkata, seandainya aku menghendaki hal itu, 

niscaya manusia akan dijadikan semua ber-Islam—namun, Aku tidak 

menghendaki hal itu— sebab frasa wa-lawsya’a (jika Allah menghendaki) 

menunjukkan pengandaian yang tidak terjadi. Hal ini memberikan isyarat 

bahwa Allah sangat menghargai pluralitas (kemajemukan) yang merupakan 

sunnatullah karena kemanunggalan hanya milik Allah SWT. (Setiawan, 

2010: 10-11).
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Dalam ayat lain, Al-Qur’an juga menegaskan tentang pluralitas suku 

dan bangsa sebagaimana dalam firman:

                     

                    

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat [49]:13).

Issu pluralisme agama, terlebih memasuki tahun  2010 yang mana 

Abdurahman Wahid (mantan Presiden Keempat RI) meninggal dunia pada 

tanggal 30 Desember 2009 kembali menjadi topik utama. Ini tak lain menurut 

Musa Asy’ary (dalam Muhlis, 2011: 192) berpendapat bahwa wafatnya A. 

Wahid menyisakan suatu tanda tanya besar bagi masa depan bangsa 

Indonesia yang sarat muatan pluralitas, terutama dalam hal multi agama dan 

multi etnik, adakah wajah pluralitas Indonesia akan semakin meredup atau 

sebaliknya semakin bercahaya. Spontan ide-ide Abdurahman Wahid tentang 

multikulturalisme dan pluralisme agama menjadi perbincangan yang hangat 

dikalangan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.

Sampai saat ini, pluralisme agama masih menjadi polemik di antara 

intelektual muslim di Indonesia. Pada hakikatnya pluralisme agama yang 

muncul merupakan dampak dari adanya pluralitas agama yang diharapkan 

dapat menjadi solusi yang menjanjikan harapan-harapan dan nilai-nilai 

kemanusiaan yang luhur meskipun pada kenyataannya yang terjadi adalah 
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sebaliknya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anis Malik Thoha 

dalam bukunya yang berjudul “Tren Pluralisme Agama” (Thoha, 2005: 187).

Diantara tren-tren pluralisme agama antara lain adalah humanisme,

sinkretisme dan hikmah abadi (sophia perennis) Yang mana tujuan mereka 

bermuara pada kesetaraan kepada semua agama (semua aliran dan ideologi) 

yang ada agar hidup berdampingan secara bersama secara damai, aman, 

penuh tenggang rasa, toleransi dan saling menghargai. Serta dengan tanpa 

adanya perasaan superioritas dari salah satu agama di atas agama yang lain

(Thoha, 2005: 3).

Selanjutnya, dalam ranah pemikiran keislaman dan keindonesiaan, 

sosok Nurcholish Madjid (cendikiawan yang pernah dijuluki “Natsir Muda”)

merupakan salah satu sosok paling fenomenal dan legendaris sepanjang 

sejarah pemikiran keislaman. Dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan 

yang mendalam ia mampu memproduksi ide-ide cemerlang tentang konsep-

konsep keislaman dan berhasil mengkolaborasikan antara pemikiran-

pemikiran konservatif dengan pemikiran-pemikian kontemporer. Namun 

kalau kita membincang tentang sosok Nurcholis Madjid dan beberapa hasil 

pemikirannya banyak mengundang pro dan kontra di kalangan umat islam

khususnya konsep Pluralisme agama yang digagasnya.

Hal yang menarik yang kemudian menjadi alasan kenapa penelitian ini 

dilakukan ialah penulis tedorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama kaitannya dengan 

humanisme, sinkretisme dan hikmah abadi. 
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B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta dapat memudahkan 

dalam memahami penelitian yang berjudul “Pluralisme Agama Menurut 

Nurcholish Madjid “, penulis merasa perlu menyertakan penegasan istilah 

dalam judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pluralisme Agama

Pengertian Pluralisme Agama secara etimologis berasal dari dua 

kata, yaitu pluralisme dan agama. Pluralisme Agama dalam bahasa Arab 

diterjemahkan “al-t’addudiyyah al-diniyyah” dan dalam bahasa Inggris 

“religious pluralism”. Oleh karena istilah pluralisme agama berasal dari 

bahasa Inggris, maka untuk mendefinisikannya secara akurat harus 

merujuk kepada kamus bahasa tersebut. Pluralism berarti jama’ atau lebih 

dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai tiga pengertian. 

Pertama, pengertian kegerejaan; (i) sebutan untuk orang yang memegang 

lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (ii) memegang dua 

jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non 

kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang 

mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. 

Sedangkan ketiga, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang 

mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, 

suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek 

perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok-kelompok tersebut. 

Ketiga pengertian tersebut sebenarnya bisa disederhanakan dalam satu 
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makna, yaitu koeksistensinya berbagai kelompok atau keyakinan di satu 

waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik 

masing-masing (Thoha, 2005: 11-12).

Pengertian lain tentang pluralisme agama disampaikan Alwi Shihab 

dalam bukunya Islam Inklusif  (1998: 40-42). Shihab menjelaskan 

Pluralisme Agama dalam tiga pengertian:

Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang 

adanya kemajemukan, namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif 

terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya 

dapat kita jumpai di mana-mana, namun seseorang baru dapat dikatakan 

menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam 

lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pengertian pluralisme 

agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui 

keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami 

perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam 

kebhinekaan. 

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. 

Kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realita di mana aneka ragam 

agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Sebagai contoh, 

New York. Kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang 

Yahudi, Kristen, Muslim, Hindhu, Budha, bahkan tanpa agama sekalipun. 
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Namun interaksi positif antar penduduk ini khususnya di bidang agama 

sangat minimal, kalaupun ada. 

Ketiga, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. 

Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut 

kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka 

berfikir seseorang atau masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari paham 

relativisme agama, doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau 

tegasnya semua agama adalah sama, karena kebenaran agama-agama 

walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lainnya tetap 

harus diterima. Untuk itu seorang relativis tidak akan mengenal apalagi 

menerima suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan 

sepanjang masa. 

Pada penelitian ini pembahasan pluralisme agama merujuk pada 

pemikiran Nurcholish Madjid.

2. Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid adalah salah satu cendikiawan muslim di 

Indonesia yang sangat berpengaruh. Ia lahir di Jombang, 17 Maret 1939 

(wafat Tahun 2005), dari keluarga kalangan pesantren. Mengajar di IAIN 

Syarif Hidayatullah, 1972-1976; dosen pascasarjana IAIN Syarif 

Hidayatullah, 1985-2005; peneliti pada LIPI, 1978-2005; guru besar tamu 

pada Universitas McGill, Montreal, Canada, 1991-1992 (Roziqin, 2009: 

221). 
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Ia banyak menulis makalah-makalah yang diterbitkan dalam 

berbagai majalah, surat kabar dan buku suntingan, beberapa diantaranya 

berbahasa Inggris. Buku-bukunya yang telah terbit antara lain Islam 

Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan (Jakarta: Paramadina, 1992), 

Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1995), Islam 

Agama Peradaban ( Jakarta: Paramadina, 1995) dan lain sebagainya. Sejak 

1986, bersama kawan-kawan di ibukota, mendirikan dan memimpin 

Yayasan Wakaf Paramadina, dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah 

kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia.

Dari keterangan di atas yang dimaksud judul dalam skripsi ini, 

“Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid“ adalah suatu penelitian 

mengenai hasil berfikir mendalam dari Nurcholish Madjid mengenai 

pluralisme agama. Karena Nurcholis Madjid, yang populer dipanggil Cak 

Nur, itu merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di 

Indonesia. Ia cendekiawan muslim milik bangsa. Gagasan tentang 

pluralismenya telah menempatkannya sebagai intelektual muslim terdepan. 

Terlebih di saat Indonesia sedang terjerumus di dalam berbagai kemorosotan 

dan ancaman disintegrasi bangsa.
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C. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam 

penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya 

perumusan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut: Apakah ada 

kaitan konsep pluralisme agama menurut Nurcholish Madjid dengan 

humanisme, sinkretisme dan hikmah abadi?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adakah kaitan konsep  pluralisme agama menurut Nurcholish 

Madjid dengan humanisme, sinkretisme dan hikmah abadi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Masukan dan sebagai informasi, sehingga dapat bermanfaat 

dikalangan akademisi, sehingga dapat mewarnai wacana di Fakultas 

Agama Islam Jurusan Perbandingan Agama (Ushuludin) dalam hal 

pandangan pluralisme agama.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan 

atau pembanding bagi peneliti lain dengan masalah sejenis.

b. Manfaat Praktis

1. Kontribusi terhadap pemikiran Islam serta menghadirkan Islam 

secara lebih komprehensif.
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2. Memberikan masukan kepada tokoh masyarakat tentang perlunya 

dialog tentang pluralisme agama di dalam masyarakat Indonesia 

yang plural ini guna menciptakan kehidupan masyarakat yang 

harmonis.

3. Membuka wawasan peneliti mengenai konsep pluralisme agama

menurut Nurcholish Madjid.

4. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu 

jurusan ushuluddin.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Tulisan yang berkaitan dengan Nurcholish Madjid

sangatlah banyak, karena memang tokoh tersebut merupakan tokoh pemikir 

besar Indonesia. Tulisan itu berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan koran.

Berdasarkan judul penelitian yaitu pluralisme agama menurut 

Nurcholish Madjid, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang 

berkaitan tentang pluralisme agama. Beberapa tulisan ataupun penelitian yang 

relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain :

1. Tulisan atau Penelitian Mengenai Nurcholish Madjid

a. Sufiyanto (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2000) yang berjudul Elaborasi 

konsep masyarakat madani Nurcholish Madjid: Tinjauan 

Hermeneutika Sosial. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep 

masyarakat madani Nurcholish Madjid secara signifikan mempunyai 
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relevansi membangun masyaratkat Indonesia baru yang demokratis, 

terbuka dan berkeadilan sosial.

b. Siti Nadroh yang berjudul Wacana Politik dan Keagamaan 

Nurcholish Madjid pada tahun 1999. Tulisan ini sebelumnya 

merupakan Tesis pada progam pasca sarjan IAIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh penerbit Raja 

Grafindo Persada yang mendiskripsikan persepsi keagamaan 

Nurcholish Madjid yang menjadi landasan dalam merespon dinamika 

politik yang berkembang.

c. Taufiq (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2000) dengan judul Pluralisme 

Islam Menurut Nurcholish Madjid. Kesimpulan dari skripsi tersebut 

adalah bagi Nurcholish Madjid, pluralisme tidak dapat dipahami 

hanya dengan mengatakan bahwa realitas masyarakat majemuk, tapi 

harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan itu 

sebagai bernilai positif (kesadaran aktif), sebagai rahmat Tuhan 

kepada manusia, sebab akan memperkaya pertumbuhan budaya 

melalui interaksi dan pertukaran silang budaya yang dinamis.

2. Tulisan atau Penelitian Mengenai Pluralisme Agama

a. Fihif Dhillah (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2003) dengan judul 

Pluralisme Agama dalam Pandangan Nurcholish Madjid.

Kesimpulannya menurut Nurcholish Madjid peran dasar semua agama 

yang benar adalah sama yaitu meng-Esakan Allah (tauhid) dan 

bersikap pasrah terhadap-Nya (Al-Islam). Pluralisme agama adalah 
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sunnatullah yang telah ditetapkan kepada manusia dan hal tersebut 

akan membawa kepada pemahaman kita terhadap konsep ahl al-kitab

di mana yang termasuk ahl al-kitab tidak hanya untuk Yahudi dan 

Nasrani tetapi juga agama-agama lain.

b. Nur Hidayati (UIN Sunan Kalijaga, 2004) dengan judul Penafsiran 

Ayat-ayat tentang Pluralisme Beragama dalam JIL. Penelitian 

tersebut membahas tentang ayat-ayat yang dianggap berkaitan dengan 

masalah pluralisme beragama oleh kalangan Jaringan Islam Liberal 

(JIL). Di antaranya adalah  QS. Al-Baqarah ayat 62 dan QS. Al-

Maidah ayat 69. Kesimpulan mengenai ayat ini menurut JIL yaitu 

intisari ajaran agama adalah meyakini Allah, hari Kiamat dan berbuat 

baik. Dengan pemahaman ini maka setiap agama dan setiap umat 

beragama dianggap memiliki peluang keselamatan yang sama karena 

posisi manusia di hadapan Tuhan hanya diukur dari itu.

Secara garis besar dalam kajian pustaka di atas dapat disimpulkan 

bahwa Sufianto membahas mengenai konsep masyarakat madani menurut 

Nurcholish Madjid. Siti Nadroh membahas mengenai wacana politik dan 

keagamaan Nurcholish Madjid. Taufiq membahas mengenai inklusifitas dan 

pluralisme Islam menurut Nurcholish Madjid. Fihih Dhillah membahas 

tentang pluralisme agama dalam pandangan Nurcholish Madjid, dan Nur 

Hidayati membahas tentang penafsiran ayat-ayat pluralisme agama  oleh 

kalangan JIL.
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Dengan memperhatikan tinjauan peneliti terhadap penelitian tulisan-

tulisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang 

PLURALISME AGAMA MENURUT NURCHOLISH MADJID yang 

membahas tentang kaitan konsep  pluralisme agama menurut Nurcholish 

Madjid dengan humanisme sekuler, sinkretisme dan hikmah abadi belum 

pernah ada yang meneliti. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk 

dilakukan.

F. Kerangka Teori

1. Humanisme

Humanisme adalah suatu sistem etika (ethical system) yang 

mengukuhkan dan mengagungkan nilai-nilai humanis, seperti toleransi, 

kasih sayang, kehormatan tanpa adanya ketergantungan pada akidah-

akidah dan ajaran-ajaran agama. Ciri dari Humanisme Sekuler ini adalah 

"antroposentris", yakni menganggap manusia sebagai hakikat sentral 

kosmos atau menempatkannya di titik sentral. Pemikiran ini merupakan 

kebangkitan kembali secara sadar pemikiran relativisme Protagoras, yang 

ditafsirkan bahwa setiap manusia standar dari ukuran segala sesuatu. 

Apabila terjadi perbedaan opini di antara mereka dalam suatu masalah, 

maka tidak ada apa yang disebut "kebenaran obyektif,  sehingga tidak 

boleh dikatakan yang satu benar dan yang lain salah". Di antara tokoh 

yang mengusung konsep ini antara lain adalah F.C.S Schiller (1863-1937) 

dan August Comte (1798-1857) (Thoha, 2005: 51).
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2. Sinkretisme

Tren Sinkretisme tampak sebagai fenomena yang begitu 

mengesankan dalam sejarah pemikiran agama, dulu maupun kini. Tren 

sinkretisme adalah suatu kecendrungan pemikiran yang berusaha 

mencampur dan merekonsiliasi berbagai unsur yang berbeda-beda (bahkan 

mungkin bertolak-belakang) yang diseleksi dari berbagai agama dan 

tradisi, dalam suatu wadah tertentu atau dalam salah satu agama yang ada 

(berwujud suatu aliran baru). Model atau kecenderungan semacam ini 

sebetulnya memiliki akar kuat yang memanjang sampai pada masa kuno, 

dan merupakan tren yang jamak terjadi hampir semua agama dan tradisi 

dengan tingkat yang bervariasi. Hanya saja tabiat kajian ini tidak 

memungkinkan untuk menelusuri dan membicarakan lika-liku sejarah tren 

pemikiran yang cukup tua ini beserta pernik-perniknya dan cabang-

cabangnya kecuali ada kaitannya dan relevansinya dengan topik utama 

dalam kajian ini. Oleh karana itu, kajiaan kita disini akan terbatas pada 

ruang lingkup gerakan-gerakan keagamaan modern dengan memfokuskan 

secara lebih khusus pada pemikiran-pemikiran pembaharuan sosio-religius 

modern dalam tradisi Hindu, yang mana tren sinkretisme ini merupakan 

fenomena yang kuat bahkan dominan, serta mendapatkan lahan yang subur 

di dalamnya. Ini di satu sisi, dan di sisi yang lain, tren sinkretistik yang 

beraroma India ini memiliki pengaruh yang tak bisa dipandang sebelah 

mata dalam perkembangan teori atau hipotesis pluralisme agama dan para 

pemikir pluralis secara umum. Eric J. Sharpe, dalam bukunya Comperative

Religion: A History, menjelaskan kepada kita betapa kuat dan dominannya 
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tren ini dalam pemikiran para tokoh ilmu perbandingan agama dan sejarah 

agama di Barat. Argumen dan bukti empiris yang mereka gunakan, adalah 

fenomena yang lahir secara mencolok berupa kecenderungan kuat di 

kalangan sebagian tokoh perbandingan agama untuk mewujudkan tujuan-

tujuan disiplin ini, yang selama ini sangat teoritis akademis murni, ke 

dalam tataran nyata, praktis dan sejarah—suatu hal yang secara tak 

terhindarkan telah menyulut kontroversi tajam di kalangan pra spesialis di 

bidang ini.

Dalam sebuah konferensi Asosiasi Sejarah Agama Internasional 

(I.A.H.R—International Association for the History of Religion) di Tokyo 

pada bulan September 1958, telah terjadi perkembangan baru ini, yaitu 

ketika Fredrich Heiler dari Marburg menyampaikan makalahnya yang 

berjudul ‘The History of Religions as a Way to Unity of Religions’ 

melontarkan gagasan bahwa "mewujudkan persatuan seluruh agama" 

merupakan satu tugas penting Ilmu Perbandingan Agama. Selanjutnya

Arnold Toynbee menyatakan dalam salah satu bab bukunya “An 

Historian's Approach to Relegion" misi agama-agama besar tidaklah 

kompetitif, melainkan komplementer atau saling melengkapi. Kita bisa 

meyakini agama kita sendiri tanpa harus menganggapnya  sebagai satu-

satunya wadah kebenaran (truth). Kita bisa mencintainya tanpa harus 

merasakan bahwa ia satu-satunya jalan keselamatan (Thoha, 2005: 102).

3. Hikmah Abadi (Shophia Perennis)

Tema utama Hikmah Abadi adalah “hakikat esoterik” yang 

merupakan asas dan esensi segala sesuatu yang wujud dan yang 
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terekspresikan  dalam bentuk “hakikat-hakikat eksoterik” dengan bahasa 

yang berbeda. Hakikat yang pertama adalah “hakikat transcendent” yang 

tunggal, sementara yang kedua adalah “hakikat religius" yang merupakan 

manifestasi eksternal yang beragam dan saling berlawanan dari hakikat 

transcendent tadi. Cara pandang ini kemudian menjadi pakem Hikmah 

Abadi dalam memandang segala realitas pluralitas agama. Dengan kata 

lain bahwa  agama terdiri dari dua hakikat atau dua realitas, yakni esoterik 

dan eksoterik (esensi dan bentuk). Dua hakikat ini antara keduanya dipisah 

oleh suatu garis horizontal; dan bukan partikal, sehingga memisahkan 

antara yang satu dengan yang lain (Hindu-Budha-Kristen-Islam dan

sebagainya). Yang berada di atas garis adalah hakikat bathiniyah (esoterik) 

dan yang berada di bawah adalah hakikat lahiriyah (eksoterik). Meskipun 

secara lahiriyah agama berbeda-beda tetapi secara bathiniyah semua 

agama menuju pada yang satu yakni Tuhan.  Tokoh yang mengusung tren 

ini adalah Frithjof Schuon dan Sayyed Hosein Nasr. Nasr sebagaimana 

yang dikutip Anis berpendapat : “memeluk atau mengimani agama 

apapun, kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya secara sempurna berarti 

memeluk dan mengimani semua agama” (Thoha, 2005: 120).

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama 

penelitian berlangsung, sehingga dapat memperoleh data yang valid. Metode 
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penelitian adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan apa yang akan 

dibahas. Uraian mengenai pertanggungjawaban akan membahas mengenai:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini termasuk jenis 

penelitian perpustakaan (Library Research) yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lain (Mardalis, 2006: 28). 

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah karya pemikiran Nurcholish 

Madjid.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah menggunakan 

pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan ini didasarkan pada 

argumen bahwa salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian 

tentang biografi seseorang dengan hubungannya dengan masyarakat, sifat, 

watak, pengaruh pemikiran dan idenya. Kemudian menganalisis karya-

karya intelektual dan ilmiahnya serta biografinya (Ali, 1989: 48).

3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan dokumentasi. 

Dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian dikelompokkan 

menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder.
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Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku atau tulisan 

asli karya Nurcholish Madjid mengenai konsep pluralisme agama. Sumber 

data primer dari hasil karya Nurcholish Madjid adalah Islam Doktrin dan 

Peradaban, Pesan-Pesan Taqwa Nurcholish Madjid dan lain-lain.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. 

Data sekunder merupakan semua sumber data yang data sejarah yang 

bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain yang tidak sezaman dan 

mendukung dalam pembahasan penelitian ini yaitu mengenai pluralisme 

agama. Sumber data tersebut diantaranya adalah buku karangan Anis 

Malik Thoha dengan judul Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis. Fatwa 

MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial, karya Farid Esack dengan judul 

Membebaskan Yang Tertindas: Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme, karya 

Budhi Munawar-Rachman dengan judul Islam Pluralis: Wacana 

Kesetaraan Kaum Beriman dan beberapa sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan 

sebagainya (Arikunto, 2006:200).

5. Metode Analisis Data

Dalam pencarian data, metode yang digunakan adalah metode 

kepustakaan (library research) dengan langkah yang kongkrit: membaca 

dan menelaah secara mendalam buku-buku karya Nurcholish Madjid, 

khususnya yang menyangkut pemikiran tentang konsep pluralisme agama. 
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Kemudian disertakan sumber-sumber sekunder, yaitu komentar-komentar 

para penulis yang mengkaji tentang pemikiran Nurcholish Madjid. Studi 

yang merupakan pustaka ini lebih bersifat deskriptif dan analitis yakni 

analitis dalam pengertian historis, yang dinamakan metode sejarah, ialah 

proses menguji dan menganalisa secara kritis (Gattchalt, 1985: 18). Data 

tentang pemikiran Nurcholish Madjid akan ditelusuri dalam karya-karya 

intelektualnya. Sementara data yang berkaitan dengan sisi analitis akan 

dari studi ini akan ditelusuri dari sumber-sumber primer dan hasil-hasil 

penelitian yang relevan.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara 

deskriptif induktif. Metode deskriptif induktif dipergunakan dalam rangka 

memperoleh gambaran yang utuh pemikiran Nurcholish Madjid 

mengenai pemikiran pluralisme agama.

H. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini tersusun dalam lima 

bagian yang nantinya dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan 

serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti, berikut ini sistematika 

laporan penelitian:

Pada Bab I berupa pendahuluan yang membahas mengenai Latar 

Belakang, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika Laporan Penelitian.



23

Bab II akan dibahas secara fokus mengenai kerangka teori yang berisi 

tentang konsep pluralisme agama dengan sub bab di antaranya sebagai 

berikut: pengertian pluralisme agama, humanisme, sinkretisme dan hikmah 

abadi.

Bab III akan dibahas secara fokus mengenai biografi Nurcholish Madjid

meliputi riwayat keluarga, pendidikan, pekerjaan, organisasi perkembengan 

pemikiran, serta karya-karya yang dihasilkannya.

Bab IV adalah bab yang akan membahas mengenai  analisis terhadap 

pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama kaitannya dengan 

humanisme, sinkretisme dan hikmah abadi. Bab ini berisi pembahasan 

mengenai kaitan pluralisme agama dengan humanisme, kaitan pluralisme 

agama dengan sinkretisme dan kaitan pluralisme agama dengan hikmah abadi.

Bab V merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi 

kesimpulan, saran serta penutup.


