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ABSTRAK 

 

Ahl al-Kitab merupakan sebuah tema yang sangat menarik untuk diteliti dan 

dikaji lebih mendalam. Salah satu alasannya adalah karena masih jarangnya peneliti 

yang mengkaji konsep tersebut.  Penafsiran cakupan makna tersebut telah dilakukan 

oleh Nurcholish Madjid.  berbeda dengan M. Quraish Shihab,  walaupun dikenal 

sebagai tokoh ahli tafsir yang mederat ia tetap membatasi  cakupan makna Ahl al-

Kitab yang hanya terbatas kepada dua komunitas agama samawi sebelum datangya 

Islam. Menurut Nurcholish Madjid cakupan makna Ahl al-Kitab meliputi Yahudi, 

Nasrani, Shabi’in, Majusi, Zoroaster, Hindhu, Buddha, Kong Hu Cu dan Shinto 

sedangkan menurut M. Quraish Shihab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. 

Nurcholish Madjid menekankan pada prinsip toleransi, kemajemukan (pluralisme), 

keterbukaan, universalisme dan berlomba-lomba dalam kebaikan. M. Quraish Shihab 

lebih menekankan pada prinsip ketegasan dalam beragama, menerima eksistensi 

agama lain, kebebasan beragama (menolak pemaksaan) perdamaian dan keadilan 

serta toleransi.  Dengan melakukan analisa perbandingan (deskriptif  komparatif) di 

antara pemikiran kedua tokoh ini, maka perbedaan dan persamaanya akan dapat 

diketahui. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pemikiran 

Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab mengenai cakupan makna Ahl al-Kitab 

serta prinsip-prinsip hubungan muslim dengan Ahl al-Kitab menurut keduanya. 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan Islam 

kususnya tentang Ahl al-Kitab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

informasi tambahan atau pembanding bagi peneliti lain yang dengan tema yang 

sejenis. Secara praktis penelitian memberikan kontribusi terhadap pemikiran Islam 

dan membuka wawasan peneliti mengenai cakupan makna dan prinsip-prinsip 

hubungan muslim dengan Ahl al-Kitab menurut kedua tokoh. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan yang termasuk jenis penelitian 

library research dimana pendekatannya menggunakan historis dan filosofis. 

Hasil penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan diantara 

pemikiran kedua tokoh. Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab sama-sama 

menyebutkan Yahudi dan Nasrani kedalam cakupan makna Ahl al-Kitab, kedua tokoh 

juga sama-sama menekankan akan pentingnya prinsip toleransi beragama dan 

mengakui eksistensi agama lain. perbedaan antara keduanya terletak pada perluasan 

dan pembatasan cakupan cakupan makna Ahl al-Kitab. Menurut Nurcholish Madjid 

yang disebut dengan Ahl al-Kitab adalah Yahudi, Nasrani, Shabi’in, Majusi, 

Zoroaster, Hindhu, Buddha, Kong Hu Cu dan Shinto. Sedangkan M. Quraish Shihab 

cakupan makna Ahl al-Kitab hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja. Nurcholish 

Madjid lebih menekankan pada prinsip kemajemukan (Pluralisme) dan Universalisme 

sedangkan Quraish Shihab lebih menekankan pada prinsip ketegasan dalam 

beragama, perdamaian dan keadilan dalam berhubungan dengan Ahl al-Kitab.  

 

Kata Kunci: Ahl al-Kitab dan Prinsip  

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 62  

                    

                        

      

 

”Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-

benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan 

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. 

 

Uraian mengenai siapa saja yang disebut Ahl al-Kitab masih menjadi 

sebuah perdebatan yang serius di kalangan para ulama-ulama Islam. Sejak 

perkembangan Islam hingga sekarang apakah umat Yahudi dan Nasrani masa 

kini, masih wajar disebut Ahl al-Kitab dan apakah penganut agama Hindu-

Buddha, Majusi, Zoroaster, Konfusianisme, Taoisme dan Shinto dapat 

dimasukkan kedalam golongan Ahl al-Kitab atau tidak? 

Penafsiran pengembangan lebih jauh tentang Ahl al-Kitab banyak 

dilakukan oleh ulama kontemporer seperti Maulana Muhammad Ali yang 

berpendapat, bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, Buddha dan Hindhu 

(termasuk Shink). Walaupun ajaran Nasrani telah terjadi penyimpangan syirik, 

tetapi kaum Kristen tetap diperlakukan Ahl al-Kitab, bukan sebagai musrik. 

Karena itu, semua bangsa yang memeluk agama Allah yang pernah diturunkan 

oleh Allah, harus diperlakukan sebagai Ahl al-Kitab, walaupun agama mereka 



sekarang berbau syirik karena kesalahan mereka (Ghalib, 1998: 34) 

Didalam berbagai tulisanya Nurcholish Madjid mencoba mengelaborasi 

perluasan makna konsep Ahl al-Kitab ini, dengan mengatakan bahwa Ahl al-

Kitab tidak hanya terbatas untuk menyebut orang-orang yang beragama 

Yahudi dan Nasrani saja, namun juga untuk golongan agama lain seperti 

(Majusi, Shabi’in, Hindhu, Buddha, Kong Hu Cu serta memberikan 

kedudukan yang sama seperti agama Yahudi dan Nasrani dan tidak 

menyamakan mereka dengan orang musyrik yang memeluk agama pagan 

seperti yang ada pada zaman Rasulullah di Makkah, tetapi sebagai agama 

yang mempunyai wahyu yang mengandung nilai-nilai ketauhidan yang 

percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kitab-kitabnya pun kata 

Nurcholish Madjid, semuanya samawiyyah (Nurcholish Madjid, 2000: 188-

190). 

Namun hal ini berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh M. 

Quraish Shihab, dia memahami pengertian Ahl al-Kitab hanya untuk semua 

penganut agama Yahudi dan Nasrani saja kapan, di manapun dan keturunan 

siapapun mereka (M. Quraish Shihab, 1996:368). 

Perbedaan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk 

meneliti lebih jauh tentang konsep Ahl al-Kitab menurut Nurcholish Madjid 

dan M.Quraish Shihab. Mengingat konsep ini masih sangat jarang dipahami 

oleh umat Islam sendiri maupun non Islam secara mendalam, termasuk 

pandangan tentang kesinambungan, kesatuan dan persamaan agama-agama 

para nabi dan rasul Allah itu dalam masyarakat kita sekarang ini, baik muslim 

maupun bukan, tidak banyak orang yang menyadari tentang pandangan itu, 

atau tidak banyak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan memikirkan 

berbagai implikasinya (Nurcholish Madjid, 1995: 140).  

2. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan  tujuan penelitian yaitu: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemikiran Nurcholish 

Madjid dan M. Quraish Shihab mengenai konsep dan cakupan makna 



Ahl al-Kitab 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip hubungan  

Muslim dengan Ahl al- Kitab menurut Nurcholish Madjid dan M. 

Quraish Shihab. 

 

B. LANDASAN TEORI  

Konsep Ahl al-Kitab 

Menurut bahasa arab Ahl al-Kitab terdiri dari dua kata yaitu kata ahl dan 

al-kitab. Kata ahl  adalah bentuk kata benda (isim) dari kata kerja (fi’il) yaitu 

kata ahila-ya’halu-ahlan. al-Ahl  yang bermakna famili, keluarga, 

kerabat. Adapun kata Kitab atau al-Kitab sudah masyhur di Indonesia yaitu 

bermakna buku, dalam makna yang lebih khusus yaitu kitab suci. Dari pengertian 

di atas, kata ahl jika disambung dengan al-kitâb, tampaknya yang paling sesuai 

pengertiannya secara bahasa, adalah orang-orang yang beragama sesuai dengan 

al-Kitab.  Dengan ungkapan lain, mereka adalah para penganut atau pengikut al-

Kitab (http://majelispenulis.blogspot.com/2011/12/ahli-kitab-dalam-perspektif-

al-quran.html). 

Kata Ahl dalam bahasa Arab terserap dalam kebahasa Indonesia 

mengandung dua pengertian yaitu : 1) Orang yang mahir, menguasai, paham 

sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). 2), Kaum, keluarga, anggota sanak saudara, 

dan orang-orang yang termasuk dalam pengikut suatu golongan (Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 19). 

Sedangkan al-Kitab yang terdiri dari atas huruf kaf, ta, dan ba, secara 

bahasa mempunyai makna, yang ditulis “kitab” adalah “masdar” yang 

dimaknakan dengan makna isim maf’ul, yaitu maktub berarti yang ditulis (Hasbi, 

1954: 1).  

Secara literal al-Kitab bermakna menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang 

lain. Term al-Kitab kemudian diartikan tulisan, karena tulisan itu sendiri 

menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf, termasuk pula firman Allah yang 

diturunkan kepada para Rasul-Nya disebut al-Kitab karena ia merupakan 

himpunan dari beberapa lafadz (Ghalib, 1998: 19).  

http://majelispenulis.blogspot.com/2011/12/ahli-kitab-dalam-perspektif-al-quran.html
http://majelispenulis.blogspot.com/2011/12/ahli-kitab-dalam-perspektif-al-quran.html


Sedangkan secara terminologi Ahl al-Kitab adalah kaum yang mempunyai 

kitab suci namun secara khusus istilah  Ahl al-Kitab dipakai untuk menyebut para 

penganut agama sebelum datangnya agama Islam yang mana bagi mereka telah 

diturunkan kitab-kitab suci, seperti Injil, Taurat dan Zabur yang diturunkan 

kepada Nabi dan Rasul. Namun jumhur  ulama sepakat kaum Yahudi dan 

Nasranilah yang dinyatakan sebagai Ahl al-Kitab. Sedangkan yang lain masih 

diperdebatkan penamaannya oleh para ulama maupun ahli tafsir (Ensiklopedia 

Islam, 1994: 77).  

Sedangkan Ahl al-Kitab menurut pandangan ulama ahli tafsir adalah 

sebagai berikut: 

a.  Ibnu Katsir  

Berpendapat bahwa yang di sebut dengan Ahl al-Kitab adalah Kaum 

Yahudi dan Nasrani, pemilik Kitab Taurat dan Injil, maupun pengikut-

pengikut dari kelompok mereka. 

b. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari 

Berpendapat bahwa kata “Ahl al-Kitab”hanya digunakan untuk menyebut 

dua komunitas agama samawi sebelum datangnya Islam yaitu orang-

orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani saja.  

c. Ahmad Musthafa Al-Maraghy 

Berpendapat bahwa yang disebut dengan Ahl al-Kitab hanyalah mereka 

yang menganut agama Yahudi dan Nasrani saja bukan diluar mereka. 

d. Sayyid Qutub 

Berpendapat tidak berbeda dengan ulama tafsir di atas bahwa yang 

disebut Ahl al-Kitab  orang-orang yang menganut agama Yahudi dan 

Nasrani. 

 

C. Metode Penelitian 

Berdasarkan dengan pemasalahan yang penulis angkat maka penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kwalitatif dengan metode pengumpulan datanya 

menggunakan dokumentasi dan kepustakaan (library research)  

Penelitian ini berupaya menyelidiki pemikiran kedua tokoh Cendekiawan 



Muslim Nusantara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah Historis 

Filosofis. Pendekatan Historis berarti penelitian yang digunakan adalah 

penyelidikan kritis terhadap keadaan keunikan, perkembangan serta pengalaman 

di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti 

Validitas sejarah Beserta interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Sedangkan 

pendekatan yang lain adalah pendekatan Filosofis, yakni suatu cara yang 

digunakan untuk menganalisis objek penelitian secara mendalam, kritis, radikal, 

sistematis, dan mendalam sampai kepada landasan dan acuan yang menjadi dasar 

pernikiran. tersbut. Menggunakan pendekatan Filosofis berarti pendekatan yang 

meggunakan Filsafat (Baker, 1994: 15). 

Sumber data primer yang digunakan adalah buku asli karya Nurcholish 

Madjid dan M. Quraish Shihab yang membahas tentang Ahl alKitab. Sumber 

data primer, yaitu hasil karya Nurcholish Madjid yang bejudul Islam Dogtrin dan 

Peradaban, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam 

Indonesia, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi 

Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani, karya M. Quraish Shihab yang 

berjudul Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat, 

Tafsir al Misbah: Pesan dan Keserasian. Al-Qur’an. penelitian ini juga 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang bersumber 

dari hasil rekronstruksi orang lain dan dapat mendukung dalam pembahasan 

penelitian mengenai konsep Ahl al-Kitab. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, 

metode dokumentasi yaitu mancari data mengenai hal-hal atau Variabel yang 

berupa catatan, traskrip, buku, Surat kabar, majalah, dsb ( Arikunto, 2006: 200). 

Data-data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisa 

dengan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif diganakan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid dan 

M. Quraish Shihab tentang Ahl al-Kitab. Sedangkan metode komparatif 

diguanakan untuk membandingkan hasil pemikiran keduanya. 

 

 



D. Hasil Penelitian  

1. Persamaan Pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab 

 Salah satu persamaan dari  pemikiran kedua tokoh tentang Ahl al-

Kitabadalah keduanya sama-sama memasukkan Yahudi dan Nasrani kedalam 

golongan Ahl al-Kitab. Dari berbagai karya yang di tulis oleh Nurcholish 

Madjid tampak jelas bahwa dia juga memasukkan Yahudi dan Nasrani 

kedalam golongan Ahl al-Kitab. 

 Dikenal sebagai penggagas pluralisme pertama di Indonesia, 

Nurcholish Madjid lebih menekankan aspek subtantif dari pada aspek 

formalis dan simbolis dalam memandang  kemajemukan agama di Indonesia. 

Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab sama-sama menjelaskan akan 

pentingnya memahami prinsip-prisip dalam berhubungan dengan Ahl al-

Kitab (non Muslim). 

 Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab sama-sama menjelaskan 

sangat pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama. Karena 

dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati 

terhadap pemeluk agama lain, tidak akan terjadi pemaksaan keyakinan dan 

tidak saling mencampuri urusan agama masing-masing. Disamping itu  

toleransi akan membentuk sikap saling memberi kebebasan dan kesempatan 

bagi setiap orang untuk menjalani kehidupanya menurut keyakinan masing-

masing. 

2. Perbedaan Pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab 

  Nurcholish Madjid berpendapat bahwa yang disebut Ahl al-Kitab 

adalah Yahudi dan Nasrani namun  menurutnya konsep ini tidak harus 

dibatasi hanya untuk kedua pemeluk agama tersebut. Nurcholish Madjid 

berpendapat bahwa yang disebut dengan Ahl al-Kitab itu tidak hanya Yahudi 

dan Nasrani tapi juga orang Majusi, orang Shabi’in, Hindhu, Buddha, Kong 

Hu Cu bahkan juga orang Shinto. Pendapat tersebut didasarkan pada firman 

Allah QS. An-Nisa’ 163-165 dimana ayat tersebut bagi Nurcholish Madjid 

mengindikasikan adanya peluang penafsiran dan pandangan lebih jauh 

tentang konsep Ahl al-Kitab. 



 Sedangkan M. Quraish Shihab memahami Ahl al-Kitab hanya 

digunakan untuk menyebut semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, 

kapan, di mana pun dan dari keturunan siapapun mereka. Menurut Quraish 

Shihab pendapat tersebut di dasarkan bahwa penggunaan kata Ahl  al-Kitab 

di dalam Al-Qur’an hanya terbatas kepada agama Yahudi dan Nasrani saja, 

seperti kutipan dibawah ini:  

“Kami turunkan Al-Qur’an ini agar kamu tidak mengatakan bahwa, 

Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, 

dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca” 

(QS. Al-An’an: 156).  

 Ada perbedaaan  tapi juga terdapat sebagian prinsip-prinsip yang 

sama. Perbebedaan yang paling mendasar dari pemikiran keduanya tentang 

prinsip hubungan muslim dengan Ahl al-Kitab, Nurcholish Madjid terletak 

pada prinsip universalisme-nya dimana pemikiranya lebih diarahkan pada 

nilai spirit dan subtansinya, bukan pada nilai-nilai formal maupun simbol. 

Maka pendapat tersebut. Sedangkan M. Quraish Shihab perbedaan prinsip 

yang paling mendasar terletak pada ketegasan dalam beragama.  

 

E. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan analisa data diperoleh kesimpulan, yaitu: 

Menurut Nurcholish Madjid Ahl al-Kitab adalah mereka yang memiliki 

kitab suci yang jelas. Maka Nurcholish Madjid memperluas cakupannya tidak 

hanya meliputi orang-orang Yahudi dan Kristen saja, tetapi juga orang-orang 

Zoroaster, Hindu, Buddha, Konghu Cu, Shabi’in dan Shinto. Sedangkan menurut 

Quraish Shihab yang disebut Ahl al- Kitab adalah komunitas agama samawi 

sebelum datanya Islam yaitu orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan 

Nasrani saja. 

Nurcholish Madjid memberikan beberapa prinsip mengenai hubungan 

dengan Ahl al-kitab antara lain prinsip toleransi, prinsip kemajemukan 

(Pluralisme), prinsip universalisme, prinsip keterbukaan, prinsip berlomba-lomba 

dalam kebaikan. Prinsip-prinsip hubungan muslim dengan Ahl al-Kitab menurut 



Quraish Shihab adalah prinsip toleransi, prinsip menerima eksistensi agama lain, 

prinsip kebebasan (menolak pemaksaan), prinsip perdamaian dan keadilan dan 

prinsip ketegasan dalam beragama. 

Nurcholis Madjid dan M. Quraish Shihab Sama-sama menyebutkan 

Yahudi dan Nasrani kedalam cakupan makna Ahl al-Kitab hal ini dikarenakan 

memang secara jelas bahwa sebutan “Ahl al-Kitab” 

Perbedaan pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Quraish Shihab terletak 

pada perluasan dan pembatasan cakupan makna Ahl al-Kitab, bagi Nurcholish 

Madjid yang disebut Ahl al-Kitab adalah Yahudi, Nasrani, Shabi’in, Majusi, 

Zoroaster, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu dan Shinto. Sedangkan menurut M. 

Quraish Shihab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja. Dalam prinsip 

hubungan muslim dengan Ahl al-Kitab Nurcholish lebih menekankan prinsip 

universalisme, pluralisme (kemajemukan), dan berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Sedangkan M. Quraish Shihab lebih menitik beratkan pada prinsip ketegasan 

dalam beragama, prinsip perdamaian dan prinsip keadilan. 

 

F. Saran 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menyampaikan saran kepada: 

1. Peneliti selanjutnya, terutama penelitian yang memiliki kaitan dengan tema 

penelitian ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau informasi 

awal mengenai perbandingan konsep Ahl al-Kitab menurut Nurcholish Madjid 

dan M. Quraish Shihab.  

2. Bagi seluruh mahasiswa agar lebih mendalami konsep dan prinsip yang 

berkaitan dengan Ahl al-Kitab, karena konsep ini bila dipahami dengan betul-

betul akan membawa suasana hidup rukun dan damai serta saling 

menghormati antar pemeluk umat beragama.  

3. Bagi lembaga pendidikan tinggi Islam agar memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai Ahl al-Kitab Karena mengingat begitu pentingya 

prinsip ini.  
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