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ABSTRAK 
 

Tuharso,  O 000090032  Pemikiran Dakwah Adian Husaini, Respon Terhadap 
Tantangan Modernitas. Tesis Program Studi Magister Pemikiran Islam, Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Modernitas yang melanda dunia Islam, dengan segala efek positif dan negatifnya, 
menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi 
keterpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras mengembangkan segala 
potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tajdid sebagai upaya menjaga 
dan melestarikan ajaran Islam menjadi pilihan yang harus dimanfaatkan secara 
maksimal oleh umat Islam. 
 
Tantangan yang sedang kita hadapi dewasa ini sebenarnya bukan dalam bidang 
ekonomi, politik, social, dan budaya saja, akan tetapi tantangan pemikiranlah yang 
sekarang ini sedang dikembangkan oleh musuh-musuh Islam yang berusaha ingin 
menghancurkan Islam.  Sebab persoalan  yang ditimbulkan oleh bidang-bidang 
ekonomi, politik, social, dan budaya ternyata bersumber dari pemikiran. Diantara 
tantangan pemikiran yang paling serius saat ini adalah bidang pemikiran keagamaan. 
Tantangan yang sudah lama kita sadari adalah tantangan internal yang berupa 
kejumudan, fanatisme, taklid buta, bid’ah, khurafat, dan sebagainya. Sedangkan 
tantangan ekstrernal yang sedang kita hadapi saat ini adalah  paham liberalisme, 
sekularisme, relativisme, pluralisme agama dan lain sebagainya, kedalam wacana 
pemikiran keagamaan kita. Hal ini disebabkan oleh melemahnya daya tahan umat 
Islam dalam menghadapi gelombang globalisasi dengan segala macam bawaannya. 
 
Adalah Adian Husaini sebagai salah seorang yang memiliki perhatian khusus 
terhadap tantangan modernitas khususnya yang berkaitan dengan sekularisme, 
liberalisme, dan pluralisme. Adian berusaha membuat terobosan-terobosan dakwah 
dalam merespon sekaligus menangkal paham-paham tersebut. Melalui pemikiran 
dakwahnya yang tertuang dalam  buku-buku karyanya serta artikel-artikel yang 
ditulisnya, diharapkan dapat memberi pencerahan terhadap umat Islam dalam 
memahami tantangan modernitas, sehingga umat Islam akan kembali kepada ajaran 
Islam yang murni yang berlandaskan kepada kitabullah dan sunah rasulNya. 
Menurutnya konsep tajdid dalam Islam, bukanlah membuat hal-hal yang baru dalam 
Islam, tetapi merupakan upaya untuk mengembalikan kemurnian Islam. Ibarat cat 
mobil, warna Islam adalah abadi. Jika sudah mulai tertutup debu, maka tugas tajdid 
adalah mengkilapkan cat itu kembali, sehingga bersinar cerah seperti asal mulanya. 
Bukan mengganti dengan warna baru yang berbeda dengan warna sebelumnya. 
Islamic worldview adalah upaya perumusan ajaran-ajaran pokok Islam, yang 
formulasinya disesuaikan dengan tantangan zaman yang sedang dihadapi kaum 
muslimin. Karena saat ini yang sedang mendominasi umat manusia termasuk umat 
Islam adalah pemikiran Barat yang secular liberal, maka konsep ini dirumuskan agar 
kaum muslimin tidak terjebak atau terperosok dalam pemikiran-pemikiran yang 
dapat merusak keimanannya. 

Kata kunci: Tantangan Modernitas 
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ABSTRACT 

 

Tuharso, O 00090032,  Pemikiran Dakwah Adian Husaini Respon Terhadap 
Tantangan Modernitas. Thesis of Master Program in Islamic Thought, Graduate 
Program in Muhammadiyah University of Surakarta. 

Modernity contaminated Islam world, with its negatife and positive effects has 
becoming a challenge that has to be faced by muslim people in a worse condition. 
Muslim people are pushed to work in extra hard  condition to build ability to solve 
the problem. Tajdid as a method to protect and conserve islam become a choise that 
has to be used as maximumly by muslim people.  

Challenge we have been faced at present, is truly not only in economy, politics, 
social and culture. However the challenge of mind is also become a thing that 
muslim enemies are developing it. They are managing to destroy islam, for its 
problem caused by mind. The most serious mind challenge is the religion itself. We 
have known it as an internal challenges they are  Jumud, fanatism, blind taklid, 
bid’ah, khurafat, etc. While the external challenges we have been faced at present, 
are liberalism, secularism, religic pluralism, etc. into our religious mind. This is 
caused by the weakening of muslim power to face globalization with its effect. 

He is Adian Husaini, some one who leep an eye to the challenge of modernity 
especially if it is connected to secularism, liberalism, and pluralism. Adian  tries to 
make new way of dakwah in responding and also prevent those concepts. By using 
his dakwah concepts that are written in his books and articles, they are supposed to 
be able to give a light to muslim people in understanding the challenge of modernity, 
and then muslim people will come back to the pure Islam conception based on 
Kitabullah and Sunnah Rasul. In the conception of tajdid in Islam, it is not about a 
producing new things, but it is a way to return to the pure of Islam. Like paint of a 
car, the colour of Islam is external, if it is covered with dirt, it is the duty of tajdid to 
polish the point to make it shining like new. Not change with new colour which is so 
different Islamic. Worldview is a way of formulating muslim basic conceptions, in 
which the formula is appropriated to the challenge of the muslim world. Since the 
western mind has been dominated the people in the world, including muslim people 
western mind is often secular and liberal. So that this conception been formulated to 
make muslim people free from the trap of destructive minds that is able to destruct 
their faith. 

Keywords : Modernity Challenges 
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PEMIKIRAN DAKWAH ADIAN HUSAINI  

RESPON TERHADAP TANTANGAN MODERNITAS 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Modernitas yang melanda dunia Islam, dengan segala efek positif dan 

negatifnya, menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi 

keterpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras mengembangkan segala 

potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tajdid sebagai upaya menjaga 

dan melestarikan ajaran Islam menjadi pilihan yang harus dimanfaatkan secara 

maksimal oleh umat Islam. 

Tantangan yang kita hadapi dewasa ini sebenarnya bukan dalam bidang 

ekonomi, politik, social, dan budaya, akan tetapi tantangan pemikiranlah yang 

sedang kita hadapi saat ini Sebab persoalan yang yang ditimbulkan oleh bidang-

bidang ekonomi, politik, social, dan budaya ternyata bersumber dari pemikiran. 

Diantara tantangan pemikiran yang paling serius saat ini adalah bidang pemikiran 

keagamaan. Tantangan yang sudah lama kita sadari adalah tantangan internal yang 

berupa kejumudan, fanatisme, taklid buta, bid’ah, khurafat, dan sebagainya. 

Sedangkan tantangan ekstrernal yang sedang kita hadapi saat ini adalah  

paham liberalisme, sekularisme, relativisme, pluralisme agama dan lain sebagainya, 

kedalam wacana pemikiran keagamaan kita. Hal ini disebabkan oleh melemahnya 

daya tahan umat Islam dalam menghadapi gelombang globalisasi dengan segala 

macam bawaannya. 

Tantangan dakwah menurut Adian Husaini, yang paling serius dihadapi umat 

Islam sekarang ini terutama masalah deislamisasi, pendangkalan akidah umat, 
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pemurtadan, perusakan moral, dan pemiskinan. Salah satu bentuk dari deislamisasi 

itu adalah gerakan tasykik (memunculkan sikap keraguan dalam umat Islam,), 

sekuralisme, pluralisme, dan sikap hedonisme.  Penghargaan terhadap ilmu sangat 

kecil. Ekspose terhadap anak-anak dan remaja yang berhasil menggondol 

penghargaan di bidang Fisika maupun Biologi, sangat minim. Coba lihat, anak-anak 

dan remaja yang tampil menyanyi dan akting, begitu wah. Tayangan televisi lebih 

banyak mendorong anak-anak kita untuk menyanyi dan akting,  dan sangat kurang 

untuk menghargai ilmu pengetahuan.  

Dakwah menurut Mohammad Natsir sebagaimana dikutip  Adian Husaini 

bahwa dakwah telah dirumuskan dalam dua bentuk kerja dakwah, yakni binaan 

(membangun) dan difaa'an (mempertahankan Islam). Binaan artinya membina umat 

dengan hal-hal yang baik, membentuk pengajian, menanamkan akidah, mengajak 

ngaji dan dakwah. Sedangkan, difaan adalah upaya mempertahankan Islam dari 

serangan faham-faham yang merusak seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme 

dan feminisme.  

Sejak masuknya sekularisme ke dunia Islam, baik melalui kolonialisme 

maupun interaksi budaya, dunia pemikiran Islam hampir tak pernah tenang dan 

tentram. Polemik dan benturan pemikiran senantiasa mewarnai perjalanan peradaban 

Islam. Hampir setiap negeri Muslim menyimpan sekurang-kurangnya dua kubu 

pemikiran: kubu Islam dan kubu sekuler. Di Negara-negara Arab, khususnya Mesir, 

perdebatan dalam bidang pemikiran terkadang sampai ke tingkat yang serius. 

Dahulu, ada Ali Abdur Raziq, penulis kitab Al Islam wa Ushul al Hukum, ia diajukan 

ke sidang Dewan Guru Besar al Azhar gara-gara karyanya yang menafikan peran 

politik Rasulullah saw. Ada yang dihukum murtad seperti Hasan Hanafi karena 
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karya-karyanya (semisal Minal Aqidah ilats Tsaurah) yang melecehkan aqidah dan 

ajaran Islam. Ada pula yang di fasakh dengan istrinya seperti Nasr Abu Zeid, bahkan 

ada yang mati tertembak, seperti Faraq Foudah. Hal ini memberikan betapa sengitnya 

pertarungan pemikiran di negeri sarang ulama itu. 

Bila ditelusuri akar permasalahannya, kita dapat menemukan bahwa ada dua 

kekuatan besar yang bertarung di panggung pemikiran: Islam melawan sekularisme. 

Islam adalah pemikiran asli pribumi, sedangkan sekularisme adalah pendatang dan 

sekaligus penjajah karena datang memang bersamaan dengan kolonial. Pemikiran 

yang melandasi pola berpikir kaum muslim seharusnya pemikiran Islam yang 

mengacu pada Al Qur’an dan Sunnah. Akan tetapi, ketika Barat menjajah negeri-

negeri Islam, mereka turut menyebarkan paham sekularisme yang merupakan 

mainstream mereka. Barat mempersiapkan kader-kader yang akan meneruskan pola 

berpikir sekularisasi jika mereka kelak meninggalkan negeri jajahannya. 

Sedangkan gagasan liberalisasi Islam, yang kemudian dikenal dengan sebutan 

Islam Liberal dalam dunia pemikiran Islam akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, 

telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang. Ini karena banyaknya ide 

dan gagasan yang mereka usung sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 

aqidah dan syariat Islam. Diantara ide yang paling menonjol adalah seperti 

mempertanyakan kesucian dan otentisitas Al Qur’an, mengkritik otoritas nabi beserta 

hadits-hadits sahihnya, menghujat serta mendiskreditkan sahabat-sahabat nabi dan 

para ulama. 

Disamping itu kalangan Islam Liberal juga menolak terhadap penerapan 

syariat Islam secara formal oleh negara. Dan untuk tujuan itu mereka mencoba 

berbagai alasan, terkadang penolakan tersebut dibuat atas dasar budaya dengan 

mengatakan bahwa hukum Islam tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dan budaya 
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masyarakat hari ini. Dan kerap kali pernolakan tersebut dibuat atas anggapan bahwa 

syariat Islam bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). 

Adapun pluralisme mengakui bahwa agama-agama itu sama dalam porsinya 

masing-masing. Dengan kata lain, mengakui persamaan dalam perbedaan. Sama-

sama benar dalam posisi dan kedudukannya masing-masing. Semua keyakinan dan 

paham ini jelas-jelas bertentangan dengan konsep agama dalam Islam. Adian Husaini 

dalam hal ini memberikan catatan, pluralisme agama berkembang dan dikembangkan 

di dunia Barat dikarenakan mereka menghadapi problem teologi dalam agama 

mereka (Kristen) sehingga mereka memandang perlu dikembangkannya sebuah 

teologi baru untuk mengatasi kebuntuan teologi. Islam tentu tidak mengalami hal 

serupa, sehingga tidak layak pula untuk kemudian mengekor mengembangkan 

pluralisme agama. 

Adian Husaini telah banyak menuangkan pemikiran-pemikiran dan aktivitas 

dakwahnya melalui buku-buku yang menjelaskan tentang sejarah, pemikiran dan 

peradaban Barat yang cenderung sekuler dan liberal, yang dampaknya sangat luar 

biasa dalam mempengaruhi pemikiran umat Islam. Di samping itu Adian juga 

merupakan seorang pemikir Islam yang banyak menuangkan kritikan-kritikannya 

terhadap paham-paham tersebut di atas. 

Bagi penulis aktivitas Adian Husaini dalam merespon tantangan modernitas 

bukanlah hal sepele, karena kalau dilihat dari jenjang pendidikan awalnya Adian 

tidak focus dalam bidang dakwah. Kuliah pertamanya adalah di Institut Pertanian 

Bogor dengan jurusan Kedokteran Hewan, kemudian melanjutkan ke Universitas 

Jayabaya dengan mengambil jurusan hubungan Internasional. Namun itu semua 

bukanlah penghalang baginya dalam mendalami bidang pemikiran Islam, hal ini 

dibuktikan dengan keberadaanya saat ini. Ternyata Adian mampu 
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mengaktualisasikan kontribusinya dalam bidang dakwah Islam. Telah banyak buku-

buku karya tulisnya disamping organisasi dakwah yang digelutinya, ini membuktikan 

bahwa Adian telah layak sebagai seorang tokoh yang perlu dipertimbangkan. 

Maka latar belakang di ataslah yang menjadi titik awal gagasan penulis untuk 

meneliti Adian Husaini, khususnya dalam merespon sekularisme, liberalisme dan 

pluralisme agama. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimanakah Adian Husaini 

merespon tantangan modernitas khususnya sekularisme, liberalisme dan pluralisme 

agama, maka penelitian ini penulis beri judul: “Pemikiran Dakwah Adian Husaini 

Respon Terhadap Tantangan Modernitas”, hal ini menjadi penting sebagai 

kontribusi terhadap khazanah ke-ilmuan dakwah tentunya akan sangat bermanfaat 

bagi para aktivis dakwah. 

 

B. Perumusan dan Pembatasan masalah 

Dari judul penelitian Pemikiran Dakwah Adian Husaini Respon terhadap 

Tantangan Modernitas, dapat teridentifikasi banyak masalah, yang dari itu semua 

akan ditemukan indikator-indikator yang mengantarkan pada penelitian berikutnya. 

karena luasnya cakupan identifikasi masalah sebagaimana tergambar di atas 

dan karena keterbatasan yang ada pada penulis,  maka penelitian ini akan dibatasi 

masalahnya sehingga jelas. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada pemikiran dakwah Adian Husaini sebagai respon terhadap 

tantangan modernitas yang terkait dengan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme.   

Batasan masalah di atas menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang 

timbul adalah bagaimana sebenarnya pemikiran dakwah  Adian Husaini berkaitan 

dengan tantangan modernitas. Dengan demikian dapatlah dirumuskan masalah itu 
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dengan memberikan poin penting berupa pertanyaan guna menemukan jawaban 

terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan pertanyaan berikut : 

 “Bagaimana  sikap Adian Husaini dalam merespon tantangan modernitas 

khususnya yang berkaitan dengan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme?”. 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara akademik hendak menjawab pokok masalah di atas, 

yaitu untuk mengungkap pemikiran Adian Husaini berkenaan dengan strategi yang 

diterapkannya dalam merespon tantangan modernitas yang berkaitan dengan   

liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna: 

a. Untuk menemukan formula yang baik dalam dakwah yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam melakukan aktivitas dakwah di masyarakat modern 

seperti sekarang ini. 

b. Penelitian ini juga diharapkan sebagai kontribusi teoritis dalam bidang 

keilmuan dakwah. 

 

D.  Metodologi Penelitian 

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh 

karena itu diperlukan metode yang dapat digunakan selama penelitian berlangsung, 

sehingga dapat memperoleh data-data yang valid. Metode penelitian adalah langkah-

langkah yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas, diantaranya: 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) sedangkan 

sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif (descriptive analisis), yakni menuturkan 

dan menafsirkan data yang ada. Tidak hanya terfokus pada pengumpulan dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Studi 

tentang pemikiran seseorang berarti penelitian atas data-data yang berbentuk konsep-

konsep yang terformulasikan dalam bentuk tulisan atau pernyataan. Untuk itu tanpa 

mengesampingkan data-data yang lain, studi ini lebih menekankan kepada data-data 

kepustakaan disamping meneliti karya-karya Adian Husaini. 

2. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil 

pengumpulan data yang diperoleh kemudian dikelompokan menjadi dua sumber data 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer 

yang digunakan adalah buku-buku asli karya Adian Husaini, Sedangkan sumber data 

sekunder adalah semua data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. 

3.  Metode Analisis 

Untuk menganalisis data  yang terkumpul, penulis menggunakan analisis data 

yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif. Artinya data yang muncul berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang diamati yaitu wawancara, observasi 

dan dokumentasi yang diproses melalui pancatatan dan lain-lain kemudian disusun 

dalam teks yang diperluas. 

Data yang diperoleh akan di analisis secara berurutan dan interaksionis yang 

terdiri dari tiga tahap yaitu: 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 
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Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan pengorganisasian sehingga data terpilah pilah. Kedua, data yang telah direduksi 

akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan simpulan dari data yang telah 

disajikan pada tahap kedua dengan mangambil simpulan. 

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. 

Metode berfikir deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang di mulai dari 

pernyataan khusus  menuju pada pernyataan yang sifatnya umum. Adapun metode 

induktif adalah cara penarikan kesimpulan yang di mulai dari pernyataan umum 

menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus. 

 

II. PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan secara singkat tentang 

tantangan modernitas yang meliputi sekularisme, liberalisme dan pluralisme serta 

respon Adian Husaini dan umat Islam terhadapnya. 

 

A. Pengertian Sekularisme, Liberalisme, dan pluralisme 

Secara etimologi istilah sekuler berasal dari bahasa latin, saeculum, yang 

bermakna ganda yakni ruang dan waktu. Istilah ruang menunjuk pada pengertian 

dunia atau duniawi, sedangkan waktu pada pengertian sekarang atau kini. Kata 

sekuler berkembang menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai bersifat duniawi 

atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Bahasa Arab untuk 

sekuler adalah ilmaniyah, suatu kata yang berakar dari kata ilm yang berarti ilmu 

pengetahuan atau sains. Dari kata sekuler muncul istilah sekularisasi yang antara lain 

mengandung arti proses melepaskan diri dari ikatan keagamaan. Sekularisasi dapat 
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juga diartikan sebagai pemisahan antara urusan kenegaraan dan urusan keagamaan, 

atau pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi (akherat). Selanjutnya dari kata 

sekuler juga muncul istilah sekularisme yang diperkenalkan pertama kali oleh filsuf 

George Jacob Holyoake pada tahun 1846. 

Sedangkan liberalisme secara etimologi   berasal dari bahasa latin ‘liber’ 

yang artinya ‘bebas’ atau ‘merdeka’. Hingga penghujung  abad ke 18 Masehi, istilah 

ini terkait erat dengan konsep manusia merdeka, bisa merdeka semenjak lahir 

ataupun meredeka setelah dibebaskan, yakni mantan budak (freedman). Pakar  

sejarah Barat biasanya menunjuk moto Revolusi Prancis 1789 – kebebasan, 

kesetaraan, persaudaraan (liberte, egalite, fraternite) sebagai piagam agung (magna 

charta) liberalisme modern. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Gruber, prinsip 

liberalisme yang paling mendasar ialah pernyataan bahwa tunduk kepada otoritas – 

apapun namanya – adalah bertentangan dengan hak asasi, kebebasan, dan harga diri 

manusia - yakni otoritas yang akarnya, aturannya, ukurannya, ketetapannya ada di 

luar dirinya. 

Adapun pluralisme agama secara etimologi,  berasal dari dua kata, yaitu 

“pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab diterjemahkan “al ta’addudiyyah al 

diniyyah” dan dalam bahasa Inggris “relegius pluralism”. Pluralisme agama 

(religious pluralism) adalah sebuah paham (isme) tentang “pluralitas”. Paham 

bagaimana melihat keragaman dalam agama-agama, mengapa dan bagaimana 

memandang agama-agama, yang begitu banyak dan beragam. Apakah hanya ada satu 

agama yang benar atau semua agama benar. Meskipun istilah ini lahir dan 

dikembangkan di Barat, tetapi istilah ini mulanya tidak dikenal dalam teologi resmi 

Gereja. Sebagaimana istilah sekualisme, yang semula tidak dikenal bahkan dimusuhi 

oleh kaum Kristen, kemudian diterima dan dicarikan legitimasinya dalam Bible. 
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Dalam fatwa MUI dikatakan bahwa pluralisme agama adalah suatu paham 

yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap 

agama adalah relative. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim 

bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. 

Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup 

berdampingan di surga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di Negara 

atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara 

berdampingan.  

 

B. Respon Adian Husaini terhadap Sekularisme, Liberalisme dan 

Pluralisme. 

Bagi banyak kaum Kristen, sekularisasi tampaknya kini menjadi suatu 

keharusan yang tidak dapat ditolak. Menurut cox sekularisasi adalah pembebasan 

manusia dari asuhan agama dan metafisika, pengalihan perhatiannya dari dunia lain 

menuju dunia kini. Salah satu fenomena yang menarik adalah kasus Turki yang 

dipelopori oleh Mustafa Kemal Ataturk, tanpa segan-segan ia menyatakan, bahwa 

hanya dengan melakukan westernisasi, maka satu Negara akan selamat, ia 

mengatakan bahwa revolusi Turki telah menyebabkan terjadinya perubahan besar, 

yakni menggantikan kesatuan politik lama yang berlandaskan pada agama dengan 

landasan nasionalisme. Bangsa Turki kata Ataturk telah menerima prinsip bahwa 

satu-satunya cara untuk selamat dan eksis dalam percaturan dunia internasional saat 

ini adalah kesediaan untuk menerima peradaban Barat kontemporer. Gagasan 

sekularisme Ataturk dalam bidang kenegaraan pada dasarnya berupa pemisahan 

agama dari Negara. 
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Menurut Adian bahwa kasus sekularisasi di Turki – sebagaimana di dunia 

Islam telah menimbulkan ketegangan tiada henti. Eksperimen Ataturk pada faktanya, 

bukan hanya berupa pemisahan agama dari Negara, tetapi juga merupakan 

penindasan terhadap Islam. Hingga sekarangpun rakyat Turki harus mengungkapkan 

secara hati-hati ikatan mereka dengan Islam. Mengucapkan salam dan shalat lima 

waktu di forum dan tempat resmi menjadi indicator “keislaman seseorang” sebab 

semua itu dijalankan dengan perjuangan yang tidak mudah. Eksperimen sekularisasi 

di Turki gagal membuahkan hasil optimal, meskipun paham ini dipaksakan kepada 

rakyat Turki oleh penguasanya. Sepeninggal Ataturk, penguasa-penguasa Turki 

berangsur-angsur memberikan keleluasaan terbatas kepada kaum muslim untuk 

melakukan  aktivitas ibadahnya. Kaum muslim sendiri selalu berupaya keras 

melawan sekularisasi dan penindasan terhadap hak-hak mereka untuk melakukan 

ibadah. 

Lebih lanjut Adian mengatakan bahwa pemaksaan terhadap kaum muslim 

untuk memeluk paham secular masih terjadi dimana-mana. Kaum muslim tidak 

selayaknya menyalahkan Barat. Namun kaum muslim perlu memahami fenomena 

sekularisasi dengan baik. Sebagai peradaban yang sedang berkuasa, bisa dipahami 

Barat berusaha memaksakan ideologinya. Mereka yakin, pandangan dan jalan 

hidupnya adalah baik untuk umat manusia, sehingga mereka menyebarkan bahkan 

memaksakan kepada umat manusia. “ Sekularisasi” memang tidak sepenuhnya 

buruk. Aspek-aspek “penghilangan tahayul, mistik, khurafat” juga merupakan bagian 

dari upaya sekularisasi. Namun sekularisasi tidak berhenti sampai di situ. Semua hal-

hal yang bersifat metafisika dan ajaran-ajaran agama yang dianggap bertentangan 

dengan pertimbangan rasio juga dibuang. 
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Salah satu problem moral yang terus mengguncang dan memicu kontroversi 

hebat di Barat hingga saat ini adalah problema homoseksualitas. Dunia Barat , 

bahkan kalangan Gereja Kristen kini diguncang hebat dalam soal penentuan batas-

batas moral soal homoseksualitas. Homoseksualitas yang berabad-abad dicap sebagai 

praktik kotor dan maksiat, oleh agama-agama, justru kemudian diakui sebagai 

praktik yang manusiawi dan harus dihormati sebagai bagian dari penghormatan hak 

asasi manusia. Menurut Adian bahwa logika kaum secular di Barat yang enggan 

berpegang kepada agamanya ini sebenarnya sederhana. Karena homoskesual sudah 

menjadi kenyataan yang dipraktikan dalam kehidupan masyarakat Barat, maka untuk 

memberikan legitimasinya, tidak jarang mereka harus merekayasa ajaran agama agar 

sesuai dengan tuntutan zaman, agar Kristen tetap relevan untuk kaum homoseks, agar 

Kristen tidak dicap kuno, dan dapat diterima oleh masyarakat modern, sebab 

homoseksual sudah dipersepsikan oleh para pendukungnya sebagai gaya hidup 

modern. 

Menurut Adian kerancuan terminologis antara inklusif dan pluralis dalam 

teologi berdampak pada pengembangan konsep-konsep pemikiran Islam. Pluralism 

Agama yang dikembangkan sejumlah dosen IAIN telah berdampak langsung pada 

perombakan besar-besaran terhadap konsep syariat Islam. Kampanye besar-besaran 

tentang dekontruksi konsep syariat Islam dan hokum- hokum Islam yang oleh umat 

Islam telah dipandang “mapan”- dengan pijakan inklusivisme dan pluralisme Agama 

menambah posisi dikotomis antara IAIN dengan berbagai ormas Islam di Indonesia. 

Sebagai contoh, kampanye dan gerakan legalisasi perkawinan antara muslimah 

dengan pria non Muslim yang dilakukan oleh Paramadina dan sejumlah dosen UIN 

Jakarta, misalnya, telah menambah wajah buruk IAIN di mata banyak kaum Muslim 

Indonesia. Seolah-olah para dosen itu adalah representasi institusi pendidikan Islam 



16 
 

ini. Bagaimana mungkin, sebuah hokum yang telah begitu jelas nash-nya, yang 

qath’iy, dan tidak pernah menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama Islam, 

tiba-tiba dirombak dengan satu jurus yang asal-asalan, bernama “kontekstualisasi” 

yang ekstrim dengan meninggalkan makna literal teks sama sekali. Ironisnya, para 

perombak hokum Islam dikampayekan sebagai pemikir Islam terkemuka – bahkan 

ada yang menyebutnya mujtahid. Padahal, dari tangannya belum pernah lahir satu 

kitab ushul fiqih pun. 

Menurut Adian, jika perbedaan konsepsi dan sejarah antara teologi Kristen 

dengan Islam benar-benar dikaji secara cermat, seyogyanya tidak perlu ada kalangan 

Muslim yang latah menyebarkan paham pluralism agama. Dengan konsepsi 

teologinya, kaum Muslim terbukti tidak pernah memusnahkan agama lain. Islam 

lahir dalam pluralitas dan mengajarkan untuk menerima yang plural. Biarlah Barat, 

dengan pengalaman traumatisnya terhadap konsep dan praktik keagamaan mereka, 

memeluk berbagai paham yang menghancurkan sendi-sendi agamanya sendiri. 

Paham pluralism agama sejatinya adalah sebuah agama baru, dengan konsep teologi 

baru. Penganut paham ini bersikap “emoh agama” yang ada, meskipun secara formal 

masih bertahan dalam agama masing-masing. Karena itu, paham ini memang 

hakikatnya membunuh dan membubarkan agama-agama yang ada. 

Karena itu menurutnya, sungguh sulit dipahami dengan akal sehat, jika 

banyak cendikiawan Muslim yang latah dan ikut-ikutan perilaku Barat dalam 

‘membunuh agama’ mereka sendiri. Paham pluralisme agama - yang mengakui 

kebenaran semua agama – adalah paham yang jelas-jelas membunuh konsep teologi 

Islam. Sebab Islam datang memang untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan 

yang dilakukan oleh pengikut agama sebelumnya dan agama lain. Karena itu, banyak 

ayat al Qur’an yang menyebutkan, bahwa kaum Yahudi dan Kristen telah 
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menyelewengkan konsep kebenaran dan mengubah-ubah Kitab Suci mereka. 

Diutusnya Nabi Muhammad saw adalah untuk meluruskan penyimpangan yang 

terjadi atas ajaran Nabi Isa as oleh kaum Kristen. 

 

C. Tanggapan  Umat Islam terhadap Sekularisme, Liberalisme dan 

Pluralisme. 

Ada beberapa pendapat tokoh muslim terkait dengan isme-isme diatas 

diantaranya adalah: 

Menurut Syamsuddin Arif, bahwa sekularisasi bukanlah prasyarat mutlak 

kemodernan dan kemajuan. Masyarakat tidak mesti menjadi secular untuk menjadi 

modern. Seperti dikemukakan di atas, banyak juga masyarakat modern yang tetap 

religious, baik secara individual maupun konstitusional (Islam sebagai agama resmi 

Negara), seperti Libya dan Malaysia. Sebaliknya, tidak sedikit Negara yang telah 

menyatakan secular namun hingga kini masih saja belum tergolong sebagai Negara 

maju, contohnya Maroko dan Turki. 

Sekularisme bukanlah monopoli masyarakat zaman sekarang. Sebagai 

falsafah hidup yang mementingkan kekinian dan kedisinian, sekularisme pernah, 

masih dan akan terus ada penganutnya. Sekularisme disini tentu bukan sekedar 

ideology politik yang memisahkan urusan agama dari urusan Negara, tapi juga 

berarti rumusan keyakinan yang mengingkari adanya kehidupan akherat, 

menganggap bahwa dunia inilah kehidupan hakiki, tidak ada hidup sesudah mati dan 

tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. 

Menurutnya dari perspektif al Qur’an sendiri, sikap manusia kepada Allah 

sebenarnya berkisar tiga saja, pertama, yang mengimani kebenarannya dan berusaha 

mengamalkannya secara utuh (kaffah), kedua, yang mengingkari dan menolaknya 
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secara keseluruhan dan ketiga, yang tidak termasuk keduanya, karena hanya 

menyakini dan melaksanakan sebagiannya saja seraya mengingkari sebagian yang 

lain dan menolak implementasi keseluruhannya. Masing-masing dalam terminology 

al Qur’an disebut mu’minun sadiqun, kafirun dan munafiqun. 

Lebih lanjut Nashruddin Syarief dalam bukunya Menangkal Virus Islam 

Liberal mengatakan bahwa konsep pemikiran Islam Liberal sangat bertentangan 

sekali dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lebih jelasnya berikut ini diuraikan kritik 

atas pemahaman menyimpang mereka tersebut: pertama, mengenai ijtihad yang 

bebas tanpa batas, kedua, mengutamakan semangat religio etik, ketiga, mempercayai 

kebenaran yang relative, terbuka dan plural, keempat, memihak pada yang minoritas 

dan tertindas, kelima, menyakini kebebasan beragama, keenam,  memisahkan otoritas 

duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.  

Lebih tegas Muhammad Nurdin Salim menyatakan bahwa pluralisme agama 

tidak dapat diterima oleh Islam. Bukan saja tidak memiliki dasar yang jelas, tetapi 

juga dapat merusak tatanan konsep tauhid. Konsep tauhid dalam Islam merupakan 

konsep genuine dalam melihat Allah, manusia dan alam. Mencari legimitasi 

pluralisme agama  dalam Islam (al Qur’an, as Sunah dan syari’at Islam) sama artinya 

meruntuhkan konstruksi Islam yang sudah mapan. Selain itu, pluralisme agama  akan 

membongkar konsep yang sudah al ma’lum min al din bi al dharurah, seperti konsep 

Ahli Kitab dan kawin beda agama. Dengan begitu, pluralisme agama adalah paham 

yang “merusak” agama, khususnya Islam. Maka ia adalah makhluk “haram” dalam 

Islam. 

Berkenaan dengan pendapat-pendapat di atas, dapatlah penulis simpulkan 

sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bahwa paham sekularisme,   

liberalisme dan pluralisme agama  adalah paham yang bertentangan dengan ajaran 
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Islam, kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan 

liberalisme agama, ketiga,  dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib 

bersifat ekslusif, dalam arti haram mencampur adukan aqidah dan ibadah umat Islam 

dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain, keempat, bagi masyarakat muslim 

yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama) dalam masalah social 

yang tidak berkaitan dengan ibadah, umat Islam bersikap inklusif dalam artian tetap 

melakukan pergaulan social dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak merugikan. 

 

III. KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, setelah dilakukan pembahasan dan penelitian terhadap 

pokok permasalahan di atas, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa tantangan yang 

kita hadapi dewasa ini sebenarnya bukan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan 

budaya, akan tetapi tantangan pemikiranlah yang sedang kita hadapi saat ini. Sebab 

persoalan yang ditimbulkan oleh bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya 

ternyata bersumber dari pemikiran. Di antara tantangan pemikiran yang paling serius 

saat ini adalah dibidang pemikiran keagamaan. Tantangan yang sudah lama kita 

sadari adalah tantangan internal yang berupa kejumudan, kemusyrikan, fanatisme, 

taklid buta, bid'ah, kurafat, dan sebagainya. 

Sedangkan tantangan eksternal yang sedang kita hadapi saat ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Adian Husaini adalah masuknya paham liberalisme, sekulerisme, 

relativisme, pluralisme agama dan lain sebagainya, kedalam wacana pemikiran 

keagamaan kita. Hal ini disebabkan oleh melemahnya daya tahan umat islam dalam 

menghadapi glombang globalisasi dengan segala macam bawaannya. 

Kesimpulan  di atas menunjukan kepada kita bahwa betapa dahsyatnya 

tantangan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini, terutama adalah paham 
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sekularisme, liberalisme dan pluralisme sebagaimana yang telah penulis uraikan. 

Dimana para pengusungnya adalah segelintir orang yang mengatasnamakan Islam. 

Padahal ide Liberalisme, Sekularisme, dan Pluralisme  yang mereka usung 

sesungguhnya adalah bentuk fitnah yang besar terhadap Islam. 

Pemikiran dakwah Adian Husaini diartikan sebagai al amru bilma’ruf dan an 

nahyu anil munkar (memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran). Secara 

umum, kaum Muslim wajib mendukung tegaknya kebaikan dan melawan 

kemungkaran. Tugas ini wajib dilakukan oleh seluruh kaum Muslimin, sesuai dengan 

kapasitasnya masing-masing, sebab Rasulullah saw, sudah mengingatkan, agar 

siapapun jika melihat kemungkaran, maka ia harus mengubah dengan tangan, dengan 

lisan atau dengan hati, sesuai kapasitasnya. 

Menurut Adian  virus liberalisme dan sekularisme telah lama menjangkiti 

umat Islam Indonesia. Sudah ratusan tahun bangsa penjajah tidak menginginkan 

kaum Muslimin hidup sesuai dengan agama yang dipeluknya. Dari mulai penjajah 

Belanda, Jepang, Inggris, bahkan yang terbaru Amerika Serikat (AS) sepakat agar 

umat Islam jauh dari ajaran Islam. Caranya, umat Islam harus bodoh dan jauh Al-

Qur'an dan Al-Sunah. 

Setelah merdeka sampai hari ini, penjajahan itu terus berlangsung. Kendati, 

para penjajah itu tak hadir secara fisik seperti ketika zaman Imam Bonjol, Teuku 

Umar, Cut Nyak Dien, Sultan Hasanuddin, Diponegoro, Pattimura dan sebagainya, 

mereka telah 'mendidik' dan membiayai para pendukung dan penikmat kegiatan 

liberalisme dan sekularisme. 

Menurutnya  umat Islam Indonesia ini paling parah mengalami liberalisasi 

dan sekularisasi. Hal ini mudah terjadi lantaran sebagian umat Islam mengalami 
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krisis keilmuan. Misalnya, pembelajaran ilmu agama (ushuluddin) dan ilmu-ilmu 

umum dipisahkan. Sebagiannya lagi, umat ini tidak begitu serius mengkaji Barat 

(Kristen-Yahudi) yang selama ini menjadikan Islam sebagai ancaman. 

Dari para orientalis itu, ide-ide sekuler ini disebarluaskan oleh Jaringan Islam 

Liberal (JIL) dan para pendukung pemikiran model cak Nur (Nurcholis Madjid). 

Masalah ini, lanjut Adian, jika dibiarkan maka bangunan Islam yang paling dasar 

(Al-Qur'an dan Al-Sunah) akan rusak, sehingga umat Islam tak yakin lagi dengan 

kebenaran Islam. karena itu, umat Islam perlu mendapatkan penjelasan ihwal ini. 

Upaya meng-counter ide-ide sekuler ini, ia lakukan dengan memberikan training-

training kepada mahasiswa/i dan kalangan ormas-ormas Islam tentang bahaya paham 

liberal dan sekuler. 

Untuk mengkritik dan meluruskan gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran 

yang kini sedang dikembangkan serta dalam rangka membendungnya Adian 

menggunakan strategi dakwahnya secara efektif diantaranya adalah dalam bentuk 

dakwah bil lisan dan dakwah bil hikmah, hal ini dapat dibuktikan dengan aktivitas 

dakwahnya yang sangat produktif dan karya-karyanya yang sangat banyak, baik yang 

berupa tulisan artikel-artikelnya di media massa, media internet maupun buku-buku 

karangannya. Adian juga mengadakan workshop-workshop, seminar, diskusi-diskusi 

keislaman,  dan juga menulis kolom secara rutin bernama “Catatan Akhir Pekan 

Adian Husaini” untuk Radio Fakta 107 FM dan www.hidayatullah.com. Terakhir, 

kumpulan catatan ini telah dibukukan dalam sebuah buku berjudul Membendung 

Arus Liberalisme di Indonesia. 
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IV. SARAN-SARAN 

Ada beberapa saran dan pertimbangan terkait dengan kajian ini, sehingga ke 

depan diharapkan pemahaman masyarakat terhadap tantangan modernitas dan 

kewajiban terhadap dakwah Islam akan lebih serius dan maksimal, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman terhadap konsep dakwah Islam harus di segarkan kembali, 

sehingga dakwah tidak melulu bil lisan, tapi bisa dengan bilhikmah atau 

bilkitabah, bi hal dan sebagainya, dengan melihat kondisi riil masyarakat 

yang ada, sehingga dakwah dapat terarah dan tepat  pada sasaran.  

2. Pemahaman terhadap konsep Amar ma’ruf dan nahi munkar harus 

dikembangkan dan dimaksimalkan lagi, sehingga umat dapat 

memahaminya dan dapat melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar sesuai 

tuntunan al Qur’an dan al hadist secara maksimal. 

3. Kajia-kajian ilmu keIslaman perlu ditingkatkan, sehingga umat tidak 

terjebak dan salah memahami isme-isme sebagaimana penulis uraikan, 

dan pada akhirnya umat Islam yang mayoritas ini akan kembali pada 

pemahaman al Qur’an dan al Hadist secara murni. 

4. Respon Adian Husaini terhadap tantangan modernitas harus kita dukung, 

dan sebagai wujud dari dukungan tersebut, maka umat Islam harus mau 

belajar, mencari ilmu, membedah tafsir, dan hadist, meneladani 

Rasulullah dan para sahabatnya, di samping berusaha secara konsisten 

dan istiqomah dalam beramal dan beribadah kepada Allah sang pencipta 

kita. 
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