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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Para musuh Islam selalu berusaha untuk bisa meruntuhkan agama ini. 

Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memerangi dan mencegah agama 

Islam ini sejak pertama kali diturunkan. Selain itu mereka juga berusaha 

menyebarkan keyakinan agama mereka kepada seluruh manusia.  

 Musuh yang terus-menerus beruasaha untuk mengeluarkan umat Islam 

dari agamanya adalah ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani). Hal ini telah Allah  

terangkan kepada kita sejak 14 abad yang lalu melalui firman-Nya: 

                            

                           

        
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah 
petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan 
mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi 
pelindung dan penolong bagimu” (QS. Al-Baqarah: 120).1 
 

 Syaikh As-Sa’di  dalam tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-

orang Yahudi dan Nashrani (Kristen) tidak akan rela terhadap umat Islam, 

melainkan harus mengikuti agama mereka. Mereka adalah para da’i yang 

                                                 
1
 Departemen Agama (Depag), Al-Qur’an dan  Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 32  
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mengajak manusia untuk mengikuti agama yang mereka peluk, sedangkan 

mereka mengklaim bahwa agama merekalah yang menjadi petunjuk.2 

 Permusuhan orang Kristen terhadap Islam telah tampak nyata dalam 

sejarah. Mereka telah mengobarkan perang Salib atas dasar pidato Paus Urbanus 

II. Perang ini telah terjadi beberapa kali seperti pada tahun 1095 – 1099 M dan 

tahun 1147 – 1149 M. Korban yang diakibatkan perang ini juga tidak sedikit, 

sebagai bukti ketidakrelaan Kristen terhadap umat Islam.3  

Kristenisasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan oleh kedatangan bangsa-

bangsa Eropa yang datang untuk menjajah tanah air Indonesia. Pertama kali 

kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis yang masuk ke Maluku 

pada tahun 1512. Mereka kemudian disusul bangsa Spanyol untuk memperluas 

jaringan perdagangan dan menyebarkan agama Kristen ke wilayah Nusantara 

termasuk Jawa.4 Kedua bangsa tersebut berpandangan bahwa musuh utama 

yang harus mereka kalahkan adalah Islam. Mereka berambisi untuk membalas 

umat Islam karena pada kenyataannya, sebelum masa itu mereka telah dikuasai 

oleh kekuatan Islam selama berabad-abad lamanya.5 

 Penyebaran agama Kristen atau krsitenisasi bertujuan untuk 

membendung perkembangan Islam6 dan menjadi motivasi utama yang 

                                                 
2
 Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, 

(Muassasah ar-Risalah: 2010),  hlm. 64. 
3
 Tanzil Tanzania, Stop Kristenisasi. Membongkar Gerakan Pemurtadan & Mencari Solusi 

Menghadapi Program Kristenisasi, (Al-Fajr Media, 2010), hlm. 22 – 24. 
4
 Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumapaan Kristen dan Islam di Indonesia, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2004), hlm. 14. 
5
 Th. Van Den End, Ragi Carita 1: Sejarah Gereja di Indonesia Tahun 1500 – 1860-an, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 24. 
6
 Edmund Woga, Misi, Misiologi dan Evangelisasi di Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 

2009), hlm. 34. 
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mendorong Portugis untuk berlayar menyeberangi lautan yang luas, selain 

motivasi ekonomi dan politik. Mereka merasa bertanggungjawab atas 

penyebaran agama Kristen di negeri yang ada di seberang laut. Oleh karena itu, 

mereka mendapat mendapat dukungan penuh dari pemimpin gereja selama 

abad 15. Bahkan Paus seringkali memberikan rangsangan dengan 

menghadiahkan kepada raja-raja Portugis seluruh daerah yang ditaklukkan. Raja 

memiliki hak penuh termasuk juga dalam urusan penyebaran misi Kristen disana. 

Sistem inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pedroado maknanya raja 

sebagai majikan dan pelindung gereja diwilayahnya.7 

 Belanda dalam memperkokoh kedudukanya di Indonesia membentuk 

kongsi dagang yang bernama Vereenigde Oost-Indishce Compagnie (VOC: Kongsi 

Dagang Hindia Timur). Walaupun lembaga ini bergerak dalam misi dagang, 

mereka juga mendapat manadat dari Gereja Protestan Belanda (waktu itu 

sebagai gereja negara) untuk menyebarkan iman Kristen.8 Dalam gerakannya 

mereka telah menyebarkan agama kristen di Indonesia, terutama pada wilayah-

wilayah yang menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Mereka banyak 

menjadikan umat Kristen Katholik warisan Portugis menjadi Kristen Protestan. 

Mereka juga mengkristenkan suku-suku yang memiliki komoditas yang mereka 

butuhkan. Harapannya adalah dengan masuknya suku-suku tersebut ke dalam 

agama Kristen Protestan akan menjadikan mereka loyal dan setia terhadap VOC, 

sehingga hasil bumi yang menjadi komoditas dagang utama tidak dijual ke pihak 

                                                 
7
 Th. Van Den End, Ragi Carita I, hlm. 28-29 . 

8
 Jan S. Aritonang, Sejarah, hlm. 49-50. 
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lain.9 Pada masa VOC ini kitab injil telah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa 

Jawa oleh Melchior Leydecker (1685-1701) dan pendeta yang telah diutus 

berjumlah sekitar 900 orang.10 

Umat Kristen Indonesia sepeninggal penjajah Belanda, tetap melanjutkan 

misi dengan menyebarkan ajaran agama Kristen kepada masyarakat muslim. 

Tanzil menyebutkan bahwa para penginjil menjadikan daerah pelosok yang tidak 

memiliki mubaligh atau kiai sebagai sasaran menyebarkan injil.11 Hal yang sama 

juga terjadi di wilayah Malang Jawa Timur. Malang dan sekitarnya merupakan 

daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan telah dikunjungi orang-orang kafir 

sejak jaman penjajahan Belanda. Oleh karena itu daerah ini termasuk salah satu 

basis kristenisasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya gereja, 

seminari dan bukit doa yang mereka dirikan.  

Gencarnya arus kristenisasi di Malang dan sekitarnya membuat sebagian 

umat Islam di Malang bergerak untuk melakukan pembentengan aqidah dan 

pengislaman kembali desa-desa yang sudah dikristenkan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk menyelamatkan saudara-saudara muslim yang telah meninggalkan 

agamanya dan berganti dengan agama Kristen. Kegiatan ini dipusatkan pada dua 

buah desa sebagai pilot project yaitu Desa Wonoagung dan Desa Tamansatriyan 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.  

Desa Wonoagung dan Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten 

Malang menjadi bukti menarik dari gerakan kristenisasi. Kedua desa tersebut 

                                                 
9
 End, Ragi Carita I, hlm. 34-35. 

10
 Gerrit Riemer, Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia: Asal, Sejarah dan Identitasnya, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 11. 
11

 Tanzil, Stop, hlm. 129 
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pada mulanya seluruh warganya muslim. Setelah masuknya gerakan kristenisasi, 

hanya dalam waktu sekitar 20 tahun agama sebagian masyarakat sudah berubah 

menjadi Kristen. Bahkan pada dusun Wonoagung Tengah mayoritas warganya 

sudah beragama Kristen. Akan tetapi ketika gerakan mengislamkan kembali 

warga yang sudah murtad di kedua desa tersebut dilakukan, sebanyak 36 warga 

menyatakan diri untuk kembali kedalam pelukan Islam dan mereka kembali 

mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini menarik peneliti untuk terlibat dan 

meneliti secara langsung usaha telah dilakukan di lapangan dan mengambil 

manfaat berupa strategi pengislaman kembali agar bisa dimanfaatkan untuk 

usaha yang sama di tempat lain.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan 

yang hendak diteliti dan dijawab adalah sebagai berikut: 

1. Apa sebab spesifik yang menjadikan warga lereng Gunung Semeru 

mudah masuk Kristen? 

2. Bagaimanakah strategi yang dilakukan untuk mengislamkan kembali 

warga yang sudah murtad? 

 

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui sebab spesifik yang menyebabkan warga lereng 

Gunung Semeru mudah untuk masuk Kristen. 

b. Mengetahui strategi mengislamkan kembali warga lereng Gunung 

Semeru yang sudah murtad. 

 

2. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa: 

a. Sebab yang rawan menyebabkan umat Islam masuk Kristen 

b. Strategi yang bermanfaat dalam mengembalikan orang yang murtad 

kepada Islam 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Panduan langkah dalam berdakwah mengislamkan kembali orang yang 

telah murtad. 

b. Realitas gerakan kristenisasi yang harus diwaspadai. 

c. Realitas hambatan dakwah yang harus diantisipasi. 

 

D. Kajian Terdahulu 

 Peneliti berusaha untuk mengkaji penelitian-penelitian terkait yang telah 

dilakukan dalam penyusunan tesis ini. Peneliti telah mencoba menggali beberapa 

sumber informasi terkait tema tersebut, namun peneliti belum menemukan 

penelitian yang secara komprehensif mengangkat masalah ini. Hal ini semakin 

mendorong peneliti untuk lebih giat meneliti dan mengungkap tema yang sangat 

penting ini.  
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Penelitian tersebut berjudul "Metode Pendidikan Aqidah ala Wali Sanga 

(Sunan Giri dan Sunan Kalijaga)" karya Sudana yang ditulis untuk mendapatkan 

gelar Master di Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

tahun 2009. Perbandingan cara dakwah Sunan Giri dan Sunan Kalijaga yang 

diungkap dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Sunan Giri dianggap lebih tegas dalam berdakwah, tidak mau 

mencampur-aduk antara Islam dengan animisme dan dinamisme, serta sangat 

menjauhi syirik.  

Caranya : 

1. Membuat permainan jelungan untuk anak-anak, maknanya kalau mau 

selamat harus berpegang pada agama agar selamat dari terkaman iblis 

(QS. 15: 39-42). 

2. Lagu Padang Bulan, maknanya bulan (Islam) telah datang sebagai 

penerang kegelapan, mari segera mengambil ilmu agama agar kebodohan 

segera hilang. 

3. Lagu Ilir-Ilir, maknanya anjuran untuk memelihara ajaran Islam walaupun 

itu berat dan sulit. 

Adapun Sunan Kalijaga dinilai lebih toleran dalam berdakwah karena 

masyarakat masih sangat kental dengan kesyirikan. Rukun Islam banyak 

disimbolkan dengan tokoh wayang. Beliau banyak menghasilkan karya seni 

(seperti berpakaian, suara, gamelan, bedug) dan melakukan akulturasi dalam 

bentuk sekaten dan wayang. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada objek 

dakwah yang dihadapi. Kedua tokoh yang dikaji pada penelitian di atas 

menghadapi objek dakwah masyarakat yang masih kental dengan animisme dan 

dinamisme sebagai agama bumi, sedangkan dalam ini penelitian ini objek 

dakwah yang dihadapi adalah umat Kristen sebagai agama langit yang memiliki 

kitab suci. 

 Kajian lain ditulis oleh Muhammad Isa Anshori dengan judul 

”Kolonialisme dan Misi Kristen di Jawa: Studi Historis Dukungan Pemerintah 

Hindia Belanda terhadap penetrasi misi Kristen 1901 – 1942” untuk 

mendapatkan gelar Master di Magister Pemikiran Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2010. Penelitian ini menguraikan tentang awal 

perjumpaan Islam dan Kristen. Kedatangan penjajah Belanda yang membawa 

serta misi penyebaran agama Kristen di Indonesia membangkitkan semangat 

keberagama umat Islam. Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu memadamkan 

semangat keislaman warga Indonesia, maka dibuatlah kebijakan secara politik 

untuk menekan umat Islam. Kebijakan yang diambil tidak berjalan dengan baik 

karena masih lemahnya pengetahuan tentang Islam dan para pengikutnya. 

Sebagai solusinya pemerintah Hindia Belanda mendatangkan seorang orientalis 

C. Snouck Hourgroje pada tahun 1884. Kedatangan orientalis ini adalah untuk 

membantu pemerintah menentukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi 

dan meredam semangat keagamaan umat Islam di Indonesia yang akhirnya 

mereka dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Indonesia. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada 

penyebaran misi Kristen pada masa penjajahan Belanda sedangkan pada 

penelitian ini yang diteliti adalah penyebaran misi Kristen yang dilakukan setelah 

Belanda meninggalkan negeri Indonesia.  

Kajian terdahulu yang masih terkait pembahasannya dengan yang peneliti 

kaji yaitu “Dakwah Sunan Kalijaga dan Misi Kiai Sadrach: Relevansi Pendekatan 

Budaya Jawa dalam Dakwah Kultural” karya Ahmad Rasyid Ridha untuk 

mendapatkan gelar Master di Magister Pemikiran  Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2010. Ahmad Rasyid Ridha dalam kajiannya 

menguraikan tentang dakwah kultural, karakteristik budaya Jawa serta contoh 

penerapan dari dakwah kultural tersebut yang telah diterapkan dalam dua 

agama berbeda. Agama Islam diwakili oleh Sunan Kalijaga sedangkan dalam 

agama Kristen diwakili oleh Kiai Sadrach. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Rasyid Ridha di atas 

terletak pada jenis dakwah yang diteliti. Penelitian di atas meneliti tentang 

dakwah kultural, sedangkan penelitian ini meneliti tentang dakwah pemurnian 

Islam. 

 Kajian dalam masalah ini juga telah dilakukan oleh Christian Kiem (1993) 

dengan judul Re-lslamization among Muslim Youth in Ternate Town, Eastern 

Indonesia. Dalam kajian ini diulas fenomena kebangkitan Islam yang dimotivasi 

oleh modernitas dan materialisme Barat. Kebangkitan ini banyak terbukti di 

Maluku Utara. Agen utama kebangkitan ini adalah para pemuda muslim yang 

ingin mengembalikan kebangkitan Islam dengan memurnikan ajaran agama ini 
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seperti asalnya. Islam yang murni memiliki kerangka ideologi yang jelas dalam 

menghadapi penyebaran agama Kristen dan penyimpangan ajaran agama Islam. 

Kebangkitan Islam di Maluku Utara harus dipahami baik sebagai reaksi defensif 

untuk perubahan sosial dalam bentuk modernisasi sosial-budaya dan sebagai 

pengembangan intra-agama yang ditujukan pada transformasi budaya 

tradisional. Aspek yang terakhir mengacu pada sebuah gerakan yang luas dalam 

masyarakat Muslim setempat yang berusaha untuk memurnikan kehidupan Islam 

di Ternate dan pulau-pulau sekitarnya dari kepercayaan tradisional dan praktek-

praktek yang dianggap tidak sesuai dengan skripturalis Islam. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Christian Kiem di atas terletak 

pada perkara yang direspon dalam menentukan gerakan dakwah. Penelitian ini 

untuk merespon gerakan  misi gereja yang memurtadkan umat Islam, sedangkan 

penelitian di atas untuk merespon modernitas dan materialisme Barat. 

 Spesifikasi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelian 

sebelumnya ialah strategi dalam gerakan dakwah untuk mengembalikan 

masyarakat yang murtad (masuk Kristen) setelah Indonesia merdeka agar 

kembali kepada Islam yang murni.  
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E. Tinjauan  Teori 

1. Pengertian Strategi  

 Asal kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepemimpinan 

dalam ketentaraan.12 Secara bahasa strategi bermakna sebagai rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.13 Adapun secara 

istilah pengertian strategi sangat beragam dari para ahli dan pada hal-hal 

tertentu, keberagaman tersebut justru menimbulkan kebingungan pada banyak 

kalangan.14 Setelah memaparkan sembilan macam pengertian strategi, maka 

Arianto (2007) menyimpulkan bahwa strategi itu adalah rencana tentang 

serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun 

yang tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan.15 

 Mengislamkan kembali komunitas Kristen termasuk perubahan budaya 

dan nilai-nilai dasar masyarakat. Perubahan ini akan berdampak luas dan 

membutuhkan strategi atau bisa disebut dengan strategi perubahan. Sedangkan 

strategi perubahan seperti ini membutuhkan dukungan semua pihak dan 

memerlukan waktu yang lama.16 Oleh karena itu pada penelitian ini yang akan 

diungkap adalah tentang strategi berupa usaha-usaha nyata yang telah 

dilakukan, hasil yang telah diperoleh beserta segala hambatan yang dihadapi. 

                                                 
12

 Crown Dirgantoro, Manajemen Stratejik Konsep, Kasus, dan Implementasi, (Jakarta: PT. 
Grasindo, Cet. III, 2007), hlm. 5 

13
 Dendy Sugono, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1377. 
14

 Crown Dirgantoro, Manajemen…hlm. 5 
15

 Efendi Arianto, 2007, “Pengertian Strategi”, 
http://strategika.wordpress.com/2007/06/24/pengertian-strategi/ diakses tanggal 12 Januari 
2013. 

16
 Rhenald Kasali, Change!... Tak Peduli Berapa Jauh Jalan Salah yang Anda Jalani, Putar 

Arah Sekarang Juga. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 75. 

http://strategika.wordpress.com/2007/06/24/pengertian-strategi/
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2. Konsep Murtad dalam Islam 

Murtad secara bahasa berasal dari kata ar-raji’ (orang yang kembali). 

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murtad diartikan  berbalik 

belakang; berbalik kafir; membuang iman; berganti menjadi ingkar.17 Sedangkan 

secara istilah murtad adalah orang yang kafir setelah Islamnya dengan tanpa 

paksaan, baik itu dengan ucapan, keyakinan, keraguan (tentang islam), ataupun 

perbuatan. Adapun perkara-perkara yang dapat menyebabkan orang murtad 

sangat banyak macamnya. Diantaranya adalah syirik, mengingkari sebagian nabi 

dan rasul, mengingkari malaikat, mencela Allah  atau mencela Nabi , 

mengaku sebagai nabi, mengingkari syari’at, memperolok-olokan agama, 

mengganti hukum Allah dengan hukum lain, dan lain sebagainya.18 

Hukuman bagi orang yang murtad adalah wajib dibunuh. Ini sebagaimana 

telah diriwayatkan dari Abu Bakar, ’Umar, ’Utsman, ’Aliy, Muadz, Abu Musa, Ibnu 

Abbas, Kholid, dan selain merena  dan tidak yang mengingkarinya, maka jadilah 

hukum tersebut adalah ijma’.19 Dalil yang menunjukkan hukum tersebut adalah 

sabda  Rasulullah  yang berbunyi: 

تُ ُلوُه   ]15/ 9صحيح البخاري [َمْن َبدََّل ِديَنُو فَاق ْ
”Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” (HR. Bukhari).20 

                                                 
17

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, “KBBI Daring”, 
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php 

18
 Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Al-Mulakhkhas Fiqhiy, (Riyadh: Darul ‘Ashimah, 1423 H), 

j.2, hlm. 565-568. 
19

 Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni libni 
Qudamah, (Maktabah Kairo, 1388 H / 1968),  j.9, hlm. 3. 

20
 Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar (Shahih al-Bukhari), 

(Beirut: Dar Ibnu Katsir, Cet. III, 1407 H/ 1987), j. 9, hlm. 15, no. 6922 

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php


13 

 

Penerapan hukum murtad tersebut di atas terhadap pelakukanya dapat 

dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

a. Menawarkan kepada mereka agama yang haq dan syahadat ال اله اال هللا. 

b. Menetapkan jizyah bagi orang murtad yang tidak mengetahui tentang 

syariat Islam. 

c. Menahan orang yang murtad dan memintanya untuk bertaubat dan 

kembali kepada Islam selama tiga hari. 

d. Membunuh dan memerangi kaum yang murtad. 

Tahapan-tahapan ini dapat disimpulkan dari beberapa riwayat dari para salaful 

ummah. Diantaranya adalah riwayat yang dikumpulkan oleh Abu al-Jauzaa’ 

sebagai berikut. 

: َ ْن َمْ َ ٍ   َ ِن اللُّزْى ِيِّي  َ ْن ُ بَ ْيِد اللَِّو ْبِن َ ْبِد اللَِّو ْبِن ُ ْتَبَ   َ ْن  َبِيِو  قَالَ 
َ َخَذ اْبُن َمْسُ وٍد قَ ْوًما اْرَتدُّزوا َ ِن اإِلْسالِم ِمْن  َْىِل اْلِ  َاِق  َفَكَتَب ِفيِهْم ِإََل 

َ ِن اْ ِ ْض َ َلْيِهْم ِديَن اْلَْقِّي  َوَشَهاَدَة َ ْن ال إَِلَو ِإال : " ُ َ َ   َفَكَتَب إِلَْيوِ 
تُ ْلُهْم  فَ َقِبَلَها بَ ْ ُضُهْم  ُهْم  َوِإْن َلَْ يَ ْقبَ ُلوَىا فَاق ْ اللَُّو  فَِإْن قَِبُلوَىا َفَخلِّي َ ن ْ

 " فَ تَ  ََ ُو  وَلَْ يَ ْقبَ ْلَها بَ ْ ُضُهْم فَ َقتَ َلوُ 
Dari Ma’mar, dari Az-Zuhriy, dari ‘Ubaidullah bin ‘Utbah, dari 
ayahnya, ia berkata : Ibnu Mas’uud menawan satu kaum yang murtad 
dari Islam dari kalangan penduduk ‘Iraaq. Ia menulis kepada ‘Umar 
perihal mereka. ‘Umar membalas surat tersebut kepada Ibnu 
Mas’uud yang berkata : “Tawarkan kepada mereka agama yang benar 
(Islam) dan syahadat Laa ilaha illallaa. Apabila mereka menerima, 
bebaskan mereka. Namun bila mereka tidak menerimanya, bunuhlah 
mereka”. Maka sebagian orang-orang murtad itu menerimanya, lalu 
Ibnu Mas’uud pun membiarkannya (membebaskannya); dan sebagian 
tidak menerimanya, dan ia pun membunuhnya [Diriwayatkan oleh 
‘Abdurrazzaaq, 10/168-169 no. 18707; shahih]. 
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َ ْن َمْ َ ٍ   َ ْن ِِسَاِك ْبِن اْلَفْضِل  َ نَّ ُ ْ َوَة  َ َتَب ِإََل ُ َ َ  ْبِن َ ْبِد اْلَ لِيِل ِف 
َ ْن َسْلُو َ ْن َش َاِئِع اإِلْسالِم  فَِإْن : " َرُ ٍل َ ْسَلَم  ُ َّ اْرَتدَّ  َفَكَتَب إِلَْيِو ُ َ  ُ 

َ اَن َقْد َ َ فَ َها  فَاْ ِ ْض َ َلْيِو اإِلْسالَم  فَِإْن َ ََب فَاْضِ ْب ُ نُ َقُو  َوِإْن َ اَن َلَْ 
 " يَ ْ  ِف َْها فَ َ لِّيِ  اْاِْليََ   َوَدْ وُ 

Dari Ma’mar, dari Simaak bin Al-Fadhl : Bahwasannya ‘Urwah menulis 
surat kepada ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz tentang seorang laki-laki yang 
masuk Islam, lalu murtad. Kemudian ‘Umar membalas surat itu 
kepadanya : “Hendaknya engkau tanyakan kepadanya tentang 
syari’at-syari’at Islam. Apabila ia mengetahuinya, maka tawarkan 
kembali kepadanya agar masuk Islam. Jika ia menolak, penggallah 
lehernya. Namun jika ia tidak mengetahuinya, maka tetapkanlah 
jizyah kepadanya, lalu biarkanlah ia” *Diriwayatkan oleh 
‘Abdurrazzaaq 10/171 no. 18713; hasan] 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr, dari Ibnu 
Juraij, ia berkata : Telah berkata ‘Athaa’ (bin Abi Rabbaah) tentang 
orang yang kafir setelah keimanannya : “Diajak kembali kepada Islam. 
Apabila ia menolak, maka dibunuh” *Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
Syaibah, 10/138-139; shahih]. 

َ ْن َمْ َ ٍ   َ ْن ِِسَاِك ْبِن اْلَفْضِل  َ نَّ ُ ْ َوَة  َ َتَب ِإََل ُ َ َ  ْبِن َ ْبِد اْلَ لِيِل ِف 
َ ْن َسْلُو َ ْن َش َاِئِع اإِلْسالِم  فَِإْن : " َرُ ٍل َ ْسَلَم  ُ َّ اْرَتدَّ  َفَكَتَب إِلَْيِو ُ َ  ُ 

َ اَن َقْد َ َ فَ َها  فَاْ ِ ْض َ َلْيِو اإِلْسالَم  فَِإْن َ ََب فَاْضِ ْب ُ نُ َقُو  َوِإْن َ اَن َلَْ 
قَاَل : َ دَّ َ َنا ُ َ َُّد ْبُن َبْكٍ   َ ِن اْبِن ُ َ ْيٍ   قَالَ " يَ ْ  ِف َْها فَ َ لِّيِ  اْاِْليََ   َوَدْ وُ 

ْاَساِن َيْكُفُ  بَ ْ َد إإَااِوِ : َ  َااٌ  ْساَلِم  فَِإْن َ ََب قُِتلَ : " ِف اإْلِ  " يُْدَ   إََل اإْلِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr, dari Ibnu 
Juraij, ia berkata : Telah berkata ‘Athaa’ (bin Abi Rabbaah) tentang 
orang yang kafir setelah keimanannya : “Diajak kembali kepada Islam. 
Apabila ia menolak, maka dibunuh” *Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
Syaibah, 10/138-139; shahih]. 

سألت  با : َ دَّ َ َنا  بو  الب  قَالَ : َ ْخبَ َ اَا  أد بن ُ َ َّد بن م    قَالَ 
 .ا م   ال    يام ؛ فإن تاب وإال قتل:  بد اا  ن اا تد يستتابب قَالَ 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin mathar, 
ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Thaalib, ia berkata : 
Aku pernah bertanya kepada Abu ‘Abdillah (Ahmad bin Hanbal) 
tentang orang murtad, apakah ia diminta untuk bertaubat ?. Ia 
menjawab : “Ya, selama tiga hari. Jika ia bertaubat, taubatnya 
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diterima. Jika tidak, dibunuh” *Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam 
Ahlul-Milal war-Riddah waz-Zanaadiqah, hal. 487 no. 1199; shahih].21 

 
 Pelaksanaan hukum bunuh dan perang terhadap kaum murtad, harus 

dilaksanakan oleh imam kaum muslimin, baik yang murtad itu orang merdeka 

ataupun budak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.22 Hukum bunuh bagi 

orang yang murtad ini untuk menegakkan haq Allah , maka yang 

melakukannya adalah waliyyul amr atau wakilnya.23 

 Jika dalam suatau negara atau wilayah tidak ada waliyyul amr atau 

wakilnya, maka kewajiban untuk menegakkan hukum Allah tidaklah gugur. Akan 

tetapi kewajiban tersebut berada pada level yang lebih rendah sebagaimana 

kaidah dalam mengingkari kemungkaran. Dan tidak diragukan lagi bahwa murtad 

adalah kemungkaran yang terbesar bagi seorang muslim. Dalil yang menjadi 

pijakan dalam mengingkari kemungkaran tersebut adalah hadits Nabi 

Muhammad  yang diriwayatka oleh sahabat Abu Sa’id al-Khudhri  berikut ini. 

َمْن رََ ى ِمْنُكْم ُمْنَك ًا فَ ْليُ َ ي ِّيْ ُه بَِيِدِه  فَِإْن َلَْ َيْسَتِ ْع فَِبِلَسااِِو  فَِإْن َلَْ َيْسَتِ ْع فَِبَقْلِبِو  َوَذِلَك 
إَانِ   ]6924/ 1صحيح مسلم  [َ ْضَ ُ  اإْلِ

 “Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia 
mengubah dengan tangannya; jika ia tidak mampu, ubahlah dengan lisannya; 
dan jika tidak mampu, (ubahlah) dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah 
iman” (HR. Muslim dan Ashhabussunan)25 
 

                                                 
21

 Abu al-Jauzaa’, “Hukum Bunuh bagi Orang Murtad”, http://abul-
jauzaa.blogspot.com/2012/04/hukum-bunuh-bagi-orang-yang-murtad.html diakses tanggal 16 
Mei 2013 

22
 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, j. 9, hlm. 8. 

23
 Al-Fauzan, Al-Mulakhkhash, j.2, hlm. 570. 

24
 Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisabury. Shahih Muslim. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), 

j.1, hlm. 69, no. 32 
25

 Adian Husaini, Penyesatan Opini : Sebuah Rekayasa Mengubah Citra, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2002), hlm 66. 

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/04/hukum-bunuh-bagi-orang-yang-murtad.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/04/hukum-bunuh-bagi-orang-yang-murtad.html
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Mengingkari orang murtad dengan tangan dapat dilakukan oleh penguasa 

terhadap rakyatnya. Demikian juga seorang suami terhadap istri dan anaknya. 

Adapun seorang muslim yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengingkari 

kemurtadan dengan tangannya, maka kewajibannya adalah mengingkati 

kemurtadan tersebut dengan lisannya sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Dan jika tidak mampu juga mengingkari dengan lisan, maka wajib 

mengingkari dengan hati, dan inilah iman yang paling lemah.26  

  

3. Pengislaman kembali pada Masa Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq  

Setelah Rasulullah  wafat, Abu Bakar  diangkat menjadi khalifah Beliau 

. Abu Bakar memerintah selama dua tahun tiga bulan27. Pada masa 

pemerintahannya banyak diantara kaum muslim yang lemah imannya keluar dari 

Islam dan tidak mau membayar zakat. Mereka beranggapan bahwa bai'at dahulu 

mereka lakukan kepada Rasulullah  sehingga setelah beliau wafat bai'at sudah 

tidak berlaku lagi. Hal ini berdasarkan riwayat berikut. 

َواْسُتْخِلَ   َبُو َبْكٍ  بَ ْ َدُه - صل  اا  ليو وسلم-َ ْن َ َِب ُىَ يْ َ َة قَاَل َل َّا تُ ُوِّفَِّي َرُسوُل اللَِّو 
وََ َفَ  َمْن َ َفَ  ِمَن اْلَ َ ِب قَاَل ُ َ ُ  ْبُن اْلَْ َّاِب أَلَِب َبْكٍ  َ ْيَ  تُ َقاِتُل النَّاَس َوَقْد قَاَل 

 ُِمْ ُت َ ْن  ُقَاِتَل النَّاَس َ َّتَّ يَ ُقوُلوا الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو » - صل  اا  ليو وسلم-َرُسوُل اللَِّو 
فَ َقاَل . «َفَ ْن قَاَل الَ إَِلَو ِإالَّ اللَُّو فَ َقْد َ َصَم ِمِّنِّي َماَلُو َواَ ْفَسُو ِإالَّ ِِبَقِّيِو َوِ َسابُُو َ َل  اللَِّو 

 َبُو َبْكٍ  َواللَِّو ألُقَاتَِلنَّ َمْن فَ  ََّق بَ ْْيَ الصَّاَلِة َواللََّ اِة فَِإنَّ اللََّ اَة َ قُّز اْلَ اِل َواللَِّو َلْو َمنَ ُ وِِن 

                                                 
26

 Abdul Muhsin Al-Abbad, Kewajiban Mengubah Kemungkaran, terj. Ari Wahyudi, 
http://muslim.or.id/manhaj/kewajiban-mengubah-kemungkaran.html diakses tanggal 29 Mei 
2013 

27
 Muhammad Sa'id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, terj. K.A. Harahap 

dan A. Faozan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. III, 2007), hlm. 9.  

http://muslim.or.id/manhaj/kewajiban-mengubah-kemungkaran.html
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فَ َقاَل . َلَقاتَ ْلتُ ُهْم َ َل  َمْنِ وِ - صل  اا  ليو وسلم-ِ َقاالً َ ااُوا يُ َؤدُّزواَُو ِإََل َرُسوِل اللَِّو 
ُ َ ُ  ْبُن اْلَْ َّاِب فَ َواللَِّو َما ُىَو ِإالَّ َ ْن رَ َْيُت اللََّو َ لَّ َوَ لَّ َقْد َش ََح َصْدَر َ َِب َبْكٍ  لِْلِقَتاِل 

 28فَ َ َ ْفُت  َاَُّو اْلَْقُّز 
Abu Hurairah r.a. () berkata: Tatkala Rasulullah  wafat dan Abu Bakar  
ditunjuk sebagai pengganti sepeninggal beliau, lalu sebagian orang-orang Arab 
ada yang menjadi kafir kembali. Maka Umar ibnul-Khaththab berkata kepada abu 
Bakar, “Mengapa Anda perangi orang-orang itu sedangkan Rasulullah ( ) 
bersabda, “Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka 
mengucapkan laa ilaaha illallaah. Barangsiapa yang telah mengucapkan laa 
ilaaha illallaah, sungguh ia telah melindungi harta dan dirinya dari seranganku 
kecuali ada pelanggaran. Sedangkan, hisabnya adalah urusan Allah.” 
Abu Bakar r.a. () menjawab, “Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang 
yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi 
Allah, seandainya mereka tidak mau membayar zakat tahunan yang dulu biasa 
mereka bayarkan kepada Rasulullah ( ), sungguh aku akan perangi mereka 
karena keengganan itu.’ Kemudian Umar ibnul-Khaththab r.a. () mengatakan, 
‘Demi Allah, tidaklah demikian itu melainkan telah aku ketahui bahwa Allah telah 
melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, dan aku tahu bahwa yang 
demikian itu benar” (HR. Muslim 1/38)29 
 
 

Menghadapi kenyataan demikian Abu Bakar al-Shiddiq  sebagai 

khalifaturrasul mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka sehingga mereka 

kembali masuk Islam dan membayar zakat atau ditumpas sampai habis. Abu 

Bakar  sendiri sebenarnya telah bersiap berangkat, akan tetapi sahabat Ali bin 

Abi Thalib  bersikeras menahannya demi kemashlahatan kaum muslim. 

Akhirnya Allah memberikan dukungan kepada kaum Muslimin dalam 

pertempuran ini sehingga berhasil menumpas kemurtadan, memantapkan Islam 

di segenap penjuru Jazirah, dan memaksa semua kabilah membayar zakat. 30 

                                                 
28

 Al-Bukhari, Shahih, j.9, hlm. 93, no. 1335 dan Muslim, Shahih, j.1, hlm. 51, no. 20 
29

 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, terj. Elly Lathifah, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 5. 

30
 Muhammad Sa`id Ramadhan Al-Buthy, Sirah Nabawiyah. terj. Aunur Rafiq Shaleh, 

Robbani Press, disalin dalam http://daffodilmuslimah.multiply.com/reviews/item/207 diakses 
tanggal 21 Januari 2013.  

http://daffodilmuslimah.multiply.com/reviews/item/207
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4. Dampak bagi Orang Murtad 

 Murtad bagi seorang muslim memiliki dampak yang luas dalam 

kehidupan seseorang. Hal ini sebagai akibat dari agama Islam yang menjadi 

pedoman pada seluruh segi kehidupan manusia telah diganti dengan ajaran yang 

lain. Diantara dampak kemurtadan seseorang dapat diringkas dari tulisan Imam 

Wahyudi31 adalah sebagai berikut. 

 

a. Amal Ibadahnya Terhapus 

Banyaknya ibadah yang telah dilakukan, tidak akan pernah bermanfaat 

bagi pelakunya, bahkan berguguran tanpa ada hasil yang bisa dipetik, apabila di 

kemudian hari dia kufur kepada Allah  . Dan tempat kembalinya adalah neraka 

kekal abadi di dalamnya, jika mati dalam kekufuran. Allâh Azza wa Jalla 

berfirman: 

                           

                      

217. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati 
dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di 
akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-
Baqarah: 217)32 
 

 

                                                 
31

 Imam Wahyudi, “Resiko Murtad”, Majalah As-Sunnah, Edisi 03/Tahun XIV/1431 H/2010 
M, disalin dalam http://almanhaj.or.id/content/3580/slash/0/resiko-murtad/ diakses tanggal 16 
Mei 2013 

32
 Depag, Al-Qur’an, hlm. 52. 

http://almanhaj.or.id/content/3580/slash/0/resiko-murtad/
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b. Haknya Sebagai Seorang Muslim Sirna 

Seorang Muslim wajib menunaikan orang Muslim lainnya. Hal ini 

berdasarkan sabda Rasulullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam : 

َردُّز السَّاَلِم   َوِ َياَدُة اْلَ  ِْيِض   َوات ِّيَباُع اْاََنِائِل   َوِإَ ابَُ  : َ قُّز اْلُ ْسِلِم َ َل  اْلُ ْسِلِم ََخٌْس 
 33الدَّْ َوِة   َوَتْ ِ ْيُت اْلَ اِ سِ 

”Hak seorang Muslim yang wajib ditunaikan oleh orang Muslim lainnya ada lima: 
menjawab salam, mengunjungi yang sedang sakit, mengiringi jenazahnya, 
memenuhi undangannya, mendoakan yang bersin” (HR. al-Bukhâri dan Muslim)34 
 

Berdasarkan hadits tersebut, maka seorang Muslim tidak wajib menjawab 

lontaran salam dari orang yang murtad dari Islam, tidak perlu menengoknya 

tatkala sakit, tidak perlu menghormati dan mengiringi jenazahnya bila mati, tidak 

boleh mendatangi undangannya, dan tidak boleh mendoakannnya ketika si 

murtad bersin.  

 

c. Haram Menikahi Seorang Muslimah. Apabila Telah Menikah, Maka Otomatis 

Pernikahannya Batal Demi Hukum 

Islam melarang umatnya menikah dengan non-muslim secara umum, 

serta merupakan syarat sah suatu pernikahan Islami adalah kedua mempelai 

beragama Islam – kecuali dengan wanita Ahli Kitab dengan persyaratan yang 

ketat - . Adapun pernikahan seorang Muslim dengan seorang wanita musyrik 

selain Ahli Kitab, pernikahan itu tidak sah. Wanita Muslimah pun tidak boleh 

menikah dengan lelaki kafir, termasuk lelaki yang berstatus murtad. Sebab 

                                                 
33

 Al-Bukhari, Shahih, j.2, hlm. 71, no 1240 dan Muslim, Shahih, j.4, hlm. 1704, no. 2162. 
34

 Imam, “Resiko” http://almanhaj.or.id/content/3580/slash/0/resiko-murtad/ diakses 
tanggal 16 Mei 2013 

http://almanhaj.or.id/content/3580/slash/0/resiko-murtad/
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pernikahan seorang Muslimah (atau lelaki Muslim) dengan orang yang murtad 

pernikahan yang telah terjalin menjadi putus dan batal secara otomatis. Allâh 

Azza wa Jalla berfirman : 

                            

                        

                              

          

221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 
dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-
Baqarah: 221)35 
 

Demikian juga Allah  berfirman: 

                          

       

10.  maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman 
Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-
orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir 
itu tiada halal pula bagi mereka. (QS. Al-Mumtahanah: 10)36 
 

Dengan demikian, dalam Islam tidak halal lagi bagi pasangan yang salah satunya 

telah murtad untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri. 

                                                 
35

 Depag, Al-Qur’an, hlm. 53 
36

 Depag, Al-Qur’an, hlm. 924. 
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d.Tidak Boleh Menjadi Wali Dalam Pernikahan 

Seorang wanita muslimah apabila hendak menikah, maka memerlukan 

seorang wali untuk menikahkannya, baik bapaknya, pamannya dan seterusnya. 

Akan tetapi, misalnya bapak atau walinya murtad, maka tidak berhak 

menikahkan anak atau kemenakannya yang Muslimah. Allah  berfirman:  

                 

71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. (QS. At-Taubah: 71)37 
 

Allah  juga berfirman: 

                               

                       

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka 
adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu 
mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk 
golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 51)38 
 

Hal ini dipertegas oleh sabda Nabi Muhammad  yang menyatakan bahwa, tidak 

ada pernikahan yang sah kecuali atas izin seorang wali dan disaksikan oleh dua 

orang lelaki yang adil sebagai saksi pernikahan. Rasulullah  bersabda: 

 اَل ِاكاََح ِإالَّ ِبَوِ   َوَشاِىَدْي َ ْدلٍ 
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”Tidaklah suatu pernikahan itu (sah) kecuali dengan seorang wali dan dua orang 
saksi yang adil (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Hibbân dengan sanad yang shahih, Al-
Albani: Hasan Shahih)39 
 

Pengertian orang adil di sini ialah orang yang jauh dari dosa besar dan tidak 

terus-menerus melakukan dosa kecil. Atas dasar itu, seorang yang telah murtad 

dari Islam lebih tidak berhak lagi untuk menjadi wali dan saksi dalam pernikahan. 

 

e. Tidak Mewarisi Dan Tidak Diwarisi Hartanya 

Apabila seorang bapak meninggal dunia dalam keadaan kafir (termasuk 

orang yang mati dalam keadaan murtad), maka anak dan ahli warisnnya yang 

beragama Islam tidak boleh mewarisi harta peninggalan bapaknya tersebut. 

Sebagian ulama menyatakan bahwa harta orang seperti ini menjadi fai’ dan 

masuk ke Baitul Mal kaum Muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan kaum 

Muslimin. Rasulullah  bersabda: 

 اَل يَِ ُث اْلُ ْسِلُم اْلَكاِفَ   َواَل اْلَكاِفُ  اْلُ ْسِلمَ 
”Tidaklah seorang Muslim boleh mewarisi (harta) orang kafir, demikian juga 
orang kafir tidak mewarisi (harta) seorang Muslim”. (Muttafaqun’alaih)40 
 

Pada kasus yang lain, apabila seorang bapak yang beragama Islam meninggal 

dunia, kemudian di antara anaknya atau ahli warisnya ada yang non-Muslim 

(termasuk murtad) maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta 

ayahnya. 
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f. Jika Mati, Tidak Dishalati, Tidak Dikafani Serta Tidak Boleh Didoakan 

Apabila seseorang mati dalam keadaan murtad dari Islam, maka dia tidak 

boleh dishalati, dikafani maupun didoakan. Allah  berfirman: 

                             

           

84. dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang 
mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. 
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati 
dalam Keadaan fasik. (QS. At-Taubah: 84)41 
 

 
g. Jika Mati, Tida Boleh Dimakamkan Di Pemakaman Muslimin 

Sejak zaman Nabi, kaum Muslimin berinteraksi dan hidup berdampingan 

dengan orang-orang non-Muslim. Namun dalam masalah pemakaman, beliau 

memisahkan lokasi pemakaman kaum Muslimin dengan orang-orang kafir, 

sebagaimana dalam sebuah riwayat sahabat Ibnul Khashâshiyah menceritakan: 

Suatu ketika Rasulullah  mendatangi pemakaman kaum Muslimin seraya 

mengatakan, "Mereka telah memperoleh kebaikan yang banyak". Beliau 

mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau mendatangi pemakaman kaum 

musyrikin seraya mengatakan, "Mereka telah melewatkan kebaikan yang 

banyak". Beliau mengatakannya tiga kali. (HR. Abu Dâwud, an-Nasâ’i dan Ibnu 

Mâjah dengan sanad yang shahih. Dishahihkan al-Albâni dalam Ahkâmul al-

Janâ’iz)42 
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h. Jika Mati Dalam Keadaan Murtad, Tidak Boleh Dimintakan Ampunan Baginya 

Betapapun cinta kita terhadap orang lain, tapi apabila dia meninggal 

dalam keadaan tidak memeluk Islam, maka kita tidak diperkenankan 

memintakan ampunan atas dosa-dosanya, sebagaimana teguran Allah  pada 

Nabi-Nya dalam firman-Nya: 

                   

                    

113. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan 
ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik 
itu adalah kaum Kerabat (Nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-
orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. (QS. At-Taubah: 113)43 
 

i. Kaum Muslimin Memberikan Berita Buruk Ketika Melewati Kuburnya 

Islam mengajarkan kepada untuk tidak memberi salam dan tidak 

mendoakan kebaikan ketika melewati makam orang kafir. Bahkan kita 

diperintahkan untuk mengabarkan kepadanya tentang neraka. Rasulullah  

bersabda: 

 َ ْيُ َ ا َمَ ْرَت ِبَقْ ِ َ اِفٍ  فَ َب ِّيْ ُه بِالنَّارِ 
”Dimanapun anda melewati makam orang kafir, maka beritakanlah kepadanya 
tentang neraka.” (HR. Ibnu Mâjah, at-Thabrâni dalam al-Mu’jam al-Kabiir)44 
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j. Sembelihannya Haram Bagi Kaum Muslimin 

Islam melarang segala sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah  di 

dalamnya, termasuk sembelihan kaum musyrikin maupun seorang ateis, 

terkecuali Ahli Kitab. Allah  berfirman: 

                          

      

5. pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-
orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi 
mereka. (QS. Al-Maidah: 5)45 
 

k. Persaksiannya Ditolak 

Telah kita ketahui bahwa sifat adil yang dimaksud adalah jauhnya 

seseorang dari perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa 

kecil. Dari sini, orang yang murtad lebih tidak berhak lagi orang murtad, sehingga 

dia tidak boleh menjadi saksi dalam peradilan Islam, dan juga dalam pernikahan 

seorang Muslim, sebagaimana perintah Allah  : 

                        

             

2. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi 
pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. (QS. 
At-Thalaq: 2)46 
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l. Tidak Boleh Memasuki Tanah Suci (Tanah Haram) 

Tanah suci atau tanah haram memiliki kehormatan yang tidak boleh 

direndahkan dan dilanggar, di antara tidak boleh seorang kafir pun 

memasukinya, sebagaimana sabda Nabi  : 

 الَ َيْدُخُل َمكََّ  ُمْ  ٌِك بَ ْ َد َ اِمَنا َىَذا  ََبًدا
”Tidak boleh seorang musyrik pun memasuki kota Mekah setelah tahun ini 
selamanya” (HR. Bukhari) 47 
 
 Demikianlah beberapa dampak yang harus diterima oleh seorang muslim 

yang meninggalkan agamanya.  

 

5. Komunitas Kristen 

 Kata komunitas diambil dari bahasa latin communitas yang berasal dari 

kata communis, artinya masyarakat, publik, milik bersama atau banyak orang. 

Sedangkan dalam ilmu sosiologi, komunitas dapat diartikan sebagai kelompok 

orang yang saling berinteraksi yang ada di lokasi tertentu.48 Orang yang 

tergabung dalam komunitas akan saling memberi perhatian satu sama lain.49 

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunitas. 50 

 Selain makna di atas kata communitas juga bisa berasal dari kata cum dan 

unire yang maknanya adalah kehidupan bersama yang bersatu dan 

mempersatukan. Sehingga terbentuknya sebuah komunitas didasari oleh 
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keberadaan satu roh yang mampu mempersatukan para anggotanya.51 

Komunitas (communio) telah menjadi gagasan sentral dalam eklesiologi Konsili 

Vatikan II.  Pembentukan komunitas kristen sendiri dianggap sebagai cara 

menggereja baru yang melibatkan semua anggota untuk tampil sebagai mitra 

sejati. 52 

 Pihak gereja dalam memperkuat kegiatan dalam masyarakat membentuk 

komunitas gerejawi yang biasa disebut komunitas basis. Maka sebagai salah satu 

cara baru hidup menggereja komunitas basis menurut gereja dapat dipahami 

sebagai berikut: 

”satuan umat yang relatif kecil dan yang mudah berkumpul secara berkala 
untuk mendengarkan firman Allah, berbagi masalah sehari-hari, baik 
masalah pribadi, kelompok,maupun masalah sosial, dan mencari 
pemecahannya dalam terang Kitab Suci. Komunitas basis seperti itu 
terbuka untuk membangun suatu komunitas yang juga merangkul saudara-
saudara beriman lain ... . Dengan demikian, komunitas basis bukan sekedar 
tampak sebagai bentuk atau wadah, dan bukan pula sekedar istilah atau 
nama, melainkan Gereja yang hidup bergerak dinamis dalam pergumulan 
iman”53 

  

F. Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini bersifat kualitatif-eksploratif dengan pendekatan historis 

(historical aproach), yakni peneliti berusaha memahami kejadian atau suatu 

keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan hubungannya dengan keadaan 

masa sekarang, atau memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam 

hubungannya dengan masa lalu. Bahwa masa sekarang ini adalah hasil dari suatu 
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yang masing-masing memuat kondisi atau kausalitas dari fase berikutnya. 

Melalui pendekatan ini dapat dikemukakan penjelasan sejarah (historical 

explanation) yang meliputi: asal usul, pertumbuhan dan perkembangannya dari 

waktu ke waktu.54  

Pendekatan sejarah yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Islami, yang memandang produk manusia (pemikiran, karya dan 

sebagainya) dengan manhaj Robbani (neraca ilahi), yaitu dengan ukuran sejauh 

mana seorang manusia merealisasikan tujuan eksistensinya di muka bumi ini 

yang karenanya Allah menciptakannya: yaitu mengabdi (beribadah) kepada Allah 

 semata tanpa ada sekutu bagi-Nya55. 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

telaah literatur, studi dokumentasi, dan wawancara. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data dokumenter meliputi dokumen resmi maupun 

dokumen pribadi yang terkait dengan penelitian. Untuk menghindari adanya 

keterbatasan sebuah dokumen merekam konteks sosial yang 

melatarbelakanginya dan subyektivitas penulis dokumen maka dilakukan kritik 

sumber terhadap kredibilitas sumber dengan cara membandingkan dokumen 

satu dengan dokumen lain dan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak 

yang mengetahui.  

Wawancara diajukan kepada tokoh agama, pemerintah, dan tokoh 

masyarakat yang mengetahui peta hubungan antara Islam dan Kristen di suatu 
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daerah. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif, wawancara 

dilakukan dengan beberapa langkah dan pendekatan: identifikasi, persuasi, dan 

partisipasi, khususnya dalam mengambil data kepada tokoh-tokoh yang sudah 

terkenal yang umumnya agak sulit ditemui. Adapun terhadap tokoh agama lain, 

peneliti menggunakan teknik bantuan orang yang sudah dikenal untuk 

mewancarai mereka.  

Pencatatan, baik terhadap hasil studi dokumentasi, wawancara 

mendalam maupun hasil observasi dilakukan dalam dua bentuk: kronologis, 

yakni pencatatan yang dilakukan menurut urutan kejadian, dan sistematis yakni 

pencatatan yang dilakukan dengan memasukkan tiap-tiap gejala yang ada ke 

dalam kategori tertentu, tanpa memperhatikan urutan kejadiannya. Data-data 

tersebut kemudian diproses dalam bentuk deskripsi data yang berisi uraian data 

dan pernyataan-pernyataan reflektif.  

Setelah data terkumpul dibuatlah abstraksi untuk menyusun draft hasil 

penelitian. Cross check tetap juga dilakukan sebagai langkah memperkuat 

kredibilitas hasil, dan untuk menyempurnakan kualitas analisis. Dengan demikian 

fakta yang telah terseleksi melalui proses verifikasi data itu, selanjutnya 

dideskripsikan secara interpretatif, yakni pemaparan maupun konseptualisasi 

terhadap data oleh peneliti, dengan berusaha memberikan pemaknaan obyektif 

berdasarkan sumber-sumber tertulis maupun pengetahuan informan. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Penulisan tesis ini akan diuraikan dengan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

 Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, 

pendekatan dan metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. 

 Bab II, Dakwah, Kristenisasi dan Pengembangan Masyarakat. Bab ini 

menjelaskan teori yang mendasari analisa dalam strategi mengislamkan kembali 

masyarakat lereng Semeru. 

 Bab III, Perpindahan (Konversi) Agama Masyarakat di Lereng Gunung 

Semeru. Bab ini menguraikan temuan-temuan di lapangan terkait dengan 

perpindahan agama masyarakat di lereng Gunung Semeru, baik yang dari muslim 

menjadi Kristen, demikian juga yang kembali lagi masuk Islam. 

 Bab IV, Analisis Terhadap Sebab Murtad dan Strategi Mengislamkan 

Kembali Komunitas Kristen di Lereng Gunung Semeru. Bab ini secara lebih khusus 

mengungkapkan analisis terhadap sebab spesifik masyarakat mudah masuk 

Kristen dan juga strategi yang dilakukan untuk mengembalikan mereka kepada 

agama Islam. 

 Bab V, Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan akhir dari 

penelitian dan saran-saran. 

  


