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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketokohan Muhammad Rasyîd Ridhâ dengan ide pembaharuan Islam
1
 

sangatlah kuat hingga saat ini, ide pembaharuan yang dikumandangkan 

Muhammad Rasyîd Ridhâ diantaranya adalah bidang agama, pendidikan, dan 

politik.
2
 

Rasyîd Ridhâ menegaskan pemikirannya dalam bidang agama jika umat 

Islam ingin maju mereka harus berpegang kepada Quran dan Sunah. Ia 

membedakan antara masalah ‘ubudiyah dengan mu’amalah, untuk masalah 

ubudiyah, Quran dan hadis harus dilaksanakan dan tidak dirubah, masalah 

mu’amalah dasar dan prinsipnya telah diberikan, seperti keadilan, persamaan, dan 

hal lain, namun pelaksanaan dasar-dasar itu diserahkan kepada manusia sepanjang 

tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.
3
 

Rasyîd Ridhâ pada bidang pendidikan menghimbau dan mendorong umat 

Islam untuk menggunakan kekayaannya bagi pembangunan lembaga-lembaga 

pendidikan, dalam bidang ini, ia berupaya memajukan ide pengembangan 
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kurikulum dengan muatan ilmu agama dan umum. Dan sebagai bentuk 

kepeduliannya, Beliau mendirikan sekolah di Kairo pada tahun 1912 yang diberi 

nama Madrasah Ad-Da'wah wa Al-Irsyad.
4
 

Pemikiran Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam bidang politik, 

mengedepankan ide Ukhuwah Islamiyah, Sebab banyak kemunduran umat Islam 

karena perpecahan yang terjadi di kalangan mereka sendiri, untuk itu, beliau 

menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu bentuk khilafah seperti 

pada masa Al-khulafa ar-Rasyidin, Dia menganjurkan pembentukan organisasi Al-

jami'ah al-Islamiyah di bawah naungan khalifah.
5
 

Karya terbesar dan terpenting dalam kehidupan kaum Muslim sesudah 

beliau wafat adalah Tafsîr Al Mannar yang beliau tulis dengan cara melanjutkan 

tafsîran dari gurunya Muhammad ‘Abduh yang berhenti pada ayat 125 dari surat 

An Nisa’, beliau melanjutkan sampai kepada surat Yusuf ayat 53.
6
 

Dalam perang pemikiran Islam di Indonesia sosok Muhammad Rasyîd 

Ridhâ disebut bereperan dalam agenda liberalisme, dengan karyanya Tafsîr Al 

Qur’an Al Hakim, salah satunya dengan cara memasukkan bukunya ke dalam 

pemikiran pluralisme sebagai penguat argumen. 
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 Wacana untuk menyusupkan pemikiran pluralisme agama mulai muncul 

dengan gagasan modern Nurcholis Majid pada awal tahun 1990, dan pada hari ini 

gagasan-gagasannya dikenalkan oleh Jaringan Islam Liberal,  yang resmi 

menjadikan isu pluralisme agama sebagai sebagai salah satu agenda pentingnya, 

bahkan pluralisme agama dipandang sebagai tulang punggung eksistensi suatu 

negara.
7
 

Contoh perang pemikiran terbaru adalah terbitnya sebuah buku yang 

berjudul:  Argumen Pluralisme Agama; Membagun Toleransi Berbasis Al-Qur'an, 

Penulis:Abd. Moqsith Ghazali, Penerbit: Kata Kita, Jakarta, cetakan: 1, Februari 

2009, tebal: 424 halaman. 

Kaum Pluralis menulis dalam bukunya bahwa: "Islam mengakui eksistensi 

agama-agama yang ada dan menerima beberapa prinsip dasar ajarannya"
8
 

Bahkan mereka berargumen dengan beberapa ayat dari Qur'an sebagai pengakuan 

Islam terhadap agama-agama yang lain: 
9
  

Pertama, pengakuan terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab 

sebelum Islam, misalnya Taurot dan Injil yang oleh al-Qur'an disebut dengan 

petunjuk (hudan) dan penerang (nur):  
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Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di 

dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu 

diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada 

Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan 

mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah 

kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang 

sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, 

maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Al Maidah: 44)
10

 

 

Kedua, pengakuan terhadap para pembawa agama sebelumnya seperti 

Musa dan Isa al-Masih. Sebagaimana perintah mengimani kitab-kitab wahyu dan 

juga para Nabi ataupun Rasul sebelum Nabi Muhammad. 

Ketiga, secara eksplisit al-Qur’an menegaskan bahwa siapa saja (Yahudi, 

Nashrani, Shabi’in dan lain-lain) yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, 

percaya hari akhir, dan melakukan amal shaleh tak akan disia-siakan Allah dan 

mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payah 

mereka, lebih lagi sebenarnya perbedaan agama justru akan menjadi dasar 

pluralisme yang sangat kuat, karena sesungguhnya agama dapat jadi merupakan 

warisan dari orang tua.
11
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, 

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

saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati.” (Al Maidah: 69)
12

 

 

Jika diperhatikan dengan seksama, jelas bahwa dalam ayat itu tak ada 

ungkapan agar orang Yahudi, nashrani, dan orang-orang Shabi’ah untuk beriman 

kepada Nabi Muhammad. Pernyataan eksplisit dari ayat tersebut menyatakan 

bahwa orang-orang beriman yang tetap dengan keimanannya, orang Yahudi, 

Nashrani, dan orang-orang Shabi’ah yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

serta melakukan amal sholeh (sekalipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad) 

maka mereka akan memperoleh balasan dari Allah.
13

 

Kaum Pluralis menambahkan bahwa pernyataan agar orang Yahudi, 

Nashrani, dan Shabi’ah untuk beriman kepada kepada Nabi Muhammad adalah 

pernyataan para mufassir saja dan bukan pernyataan dari Allah dalam al-Qur’an, 

Ia juga menguatkan pendapatnya dengan mengungkapkan pendapat dari 

Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam Tafsîr al-Qur’an al-Hakim jilid 1 halaman 275:
14
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Artinya: “Tidak ada (keraguan), bahwa tidak ada syarat harus beriman 

kepada Nabi Muhammad, karena pembicaraan tentang perlakuan Allah untuk 

setiap umat hanya percaya dengan nabi dan wahyunya secara khusus”     

  

Keempat, al-Qur’an membolehkan umat Islam berteman dengan umat 

agama lain, selama umat agama lain itu tidak memusuhi dan tidak mengusir umat 

Islam dari tempat tinggalnya. Dan sekiranya mereka melakukan pengusiran dan 

permusuhan itu kepada umat Islam maka wajar kalau umat Islam diperintahkan 

melakukan pertahanan dan pembelaan diri, Allah berfirman: 
15

 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 

adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu 

orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari 

negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa 
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menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” 

(Al Mumtahanah: 8-9)
16

 

 

Kaum Pluralis memaparkan bahwa menurut al-Qur’an, umat non Muslim 

pun akan diselamatkan Allah sejauh mereka menjalankan ajaran agamanya secara 

sungguh-sungguh dan melakukan amal shaleh (perbuatan baik), sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam kitab suci masing-masing, sekalipun masih 

diperselisihkan para ulama, masalah furu’iyat berikut kiranya turut memperkuat 

adanya pengakuan ihwal keselamatan umat non Muslim yang konsisten 

menjalankan ajaran agamnya tersebut.
17

 

Kaum Pluralis, selain menyatakan bahwa Islam mengakui eksistensi akan 

agama-agama yang lain, juga berpendapat bahwa orang non Muslim pun masuk 

ke surga atau yang dapata disebut dengan jannat. Ia menyebut dalam al-Qur’an 

terdapat ayat yang menyatakan:
18

  

“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. 

Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, 

dan pakaian mereka adalah sutera”
19

 

“Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan 

barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia 

kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”
20
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Pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ dipaparkan untuk menguatkan asumsi 

dan pendapatnya bahwa siapapun dapat masuk ke dalam surga dengan latar 

belakang agama apapun, menurutnya keberuntungan akhirat akan dicapai dengan 

dua persyaratan pokok yaitu keimanan dan amal shaleh, karena itu surga bukan 

hanya milik sekelompok orang sebagaimana yang diimajinasikan oleh sebagian 

umat Yahudi, Nashrani, dan Islam, dalam hal ini Muhammad Rasyîd Ridhâ 

mendasarkan kepada sebuah ayat:
21

 

“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”
22

 

Kutipan dari Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam Tafsîr al-Qur’an al-Hakim 

juz 1 halaman 275, sebagai berikut:  
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 “Sesungguhya keberuntungan akhirat itu adalah pasti, karena mereka 

seorang Muslim, Yahudi, Nashrani, atau Shabi’ah.Allah berfirman, sesungguhnya 

keberuntungan (akhirat) tak terkait dengan jenis-jenis agama, melainkan dengan 

keimanan yang benar dan perbuatan yang memberikan kemashlahatan buat umat 

manusia. Oleh karenanya, terhapuslah (penyerahan) urusan ketuhanan pada 

angan-angan umat Islam dan Ahli Kitab. Makin kukuhlah (pandangan) bahwa 

urusan kebahagiaan akhirat berdasarkan amal shaleh dan keimanan yang benar” 
23

 

 

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Kaum Pluralis terlihat sangat 

sistematis dan metodologis, terlebih lagi ditambah dengan penguat dari beberapa 

ulama kontemporer, hal ini seakan meyakinkan bagi para pembaca bahwa 

memang orang non Muslim diakui eksistensi mereka oleh agama Islam, bahkan 

mereka juga dianggap layak memasuki surga (jannat). 

Pemikiran Rasyîd Ridhâ tersebut ketika dipahami dengan pemahaman 

kaum Pluralis seakan memberikan pembenaran kepada Pluarisme agama dan 

menjadi argument yang sangat kuat, namun setelah dikaji ulang ternyata 

pernyataan Rasyîd Ridhâ tidak didasarkan pada pemikiran Pluralisme agama, 

maka bila kita rujuk pernyataan diatas akan didapati bahwa masuk surga bukan 

dengan angan-angan kaum muslim atau yahudi tetapi dengan melaksanakan 

syariat agama masing-masing, sebagaimana lanjutan ungkapan Rasyid yang 

sengaja dipotong oleh kaum pluralis dan tidak ditampilkan. 
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Artinya: “Maka dari itu permasalahan masuk surga ini, yang menggunakan 

angan-angan kaum Muslim dan Yahudi dinafikan oleh Allah swt, kemudian Allah 

swt menegaskan bahwa masuk surga itu hanya dapat dengan amalan dan iman 

yang sholih”
24

 

 

Pernyataan Rasyîd Ridhâ ini memberikan gambaran bahwa surga tidak 

dapat diraih dengan angan-angan, kemudian rasyid menyebut perdebatan antara 

orang Yahudi dan Muslim dalam masalah ini hingga turun ayat tersebut. 

Terkait dengan syariat nabi Muhammad saw, beliau saw diperintahkan 

untuk mendakwahi Yahudi agar masuk Islam, sebagaimana ungkapan Rasyid,  

Arinya: “Barang siapa mencari agama selain islam maka ia termasuk 

orang yang merugi, ayat dakwah kepada Ahli Kitab kepada Islam ini ditutup oleh 

Allah swt dengan ayat “Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 

"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” 

Ali ‘Imron: 64.  
25
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Ungkapan Rasyid ini memastikan bahwa syarat masuk surganya umat 

manusia adalah iman pada Allah swt dan Rasulnya dan amal yang sholih, sedang 

seluruh umat dimana Nabi Muhammad saw diturunkan maka syarat itu menjadi 

iman kepada Nabi Muhammad saw. 

Contoh lain adalah pendapat Ibnu Katsir yang sejak lama pemikiran dan 

juga tafsîrannya telah berada dalam benak kaum muslim di Indonesia atau bahkan 

di dunia, dalam bukunya bahwa Islam sejak pertama berdiri memang langsung 

berhadapan dengan komunitas masyarakat yang majemuk, diantara mereka adalah 

orang-orang Musyrik Quroisy, orang Yahudi, orang Majusi, bahkan orang 

Nashrani. Islam tetap mengakui mereka sebagai pemeluk agama mereka namun 

Islam tidak membenarkan mereka dengan agama mereka, hal itu dibuktikan 

dengan toleransi umat Islam kepada mereka untuk tetap beribadah dengan agama 

mereka, namun disamping itu Islam menyatakan bahwa perbuatan mereka dengan 

agama mereka adalah perbuatan yang salah. Dan dengan menyebutkan dua ayat 

berikut:  

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada 

berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab
 
kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. 

Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah 

sangat cepat hisab-Nya” 
26

  

 “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 

orang-orang yang rugi”
27

 

 

Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa setelah turunnya Nabi Muhammad 

maka syariat selain yang dibawa oleh beliau adalah tertolak.
28
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Pendapat kedua yang dipaparkan diatas yang berupa masuknya orang non 

Muslim ke surga (jannat), juga akan membuat dapatnya aqidah kaum muslim di 

Indonesia, yang dalam hal ini permasalahan masuknya orang ke surga merupakan 

masalah yang tauqifiyah (sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat berubah-

ubah hukumnya), permasalahan aqidah dan bukan permasalahan yang furu’iyah 

(cabang yang banyak diperdebatkan dan diperselisihkan) 

Pemaparan pendapat Kaum Pluralis yang kedua juga dapat dikatakan 

memdapatkan aqidah kaum Muslim dikarenakan dalam paparannya tidak dibatasi 

siapakah kaum non Muslim yang berhak mendapatkan surga menurut al-Qur’an. 

Dengan menyebut dua ayat berikut ini:  

“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. 

Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, 

dan pakaian mereka adalah sutera”
29

 

 

“Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan 

barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia 

kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”
30
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Kaum Pluralis mengatakan bahwa setiap orang yang beriman dan beramal 

sholeh akan dapat memasuki surga tanpa harus melihat latar belakang agama 

mereka.  

Dua ayat yang disebutkan diatas apabila dicermati, maka akan didapati 

bahwa telah terjadi konfesi pada pengambilan ayat bahkan juga dari sisi istidlal-

nya, hal ini dikarenakan dalam surat al-Hajj ayat: 23 sebenarnya sedang 

menceritakan keadaan orang-orang yang berada di surga, yaitu keadaan orang 

yang beriman dan beramal sholeh ketika di surga, sehingga keterangan iman dan 

keterangan amal sholeh tidak akan didapati dalam ayat tersebut.
31

 

Konfesi ayat juga didapatkan pada surat al-Nisa ayat: 13-14, ayat tersebut 

sebenarnya sedang berbicara berkenaan dengan hukum warisan, yang barang 

siapa taat kepada Allah dengan tanpa mengurangi-atau menambahi hukum yang 

telah Allah tetapkan maka ia akan dimasukkan ke dalam surga.
32

 

Ada implikasi yang lebih mencengangkan apabila kedua pendapat tersebut 

diikuti oleh kalangan kaum Muslim, yaitu akan terlepasnya aqidah Islam dalam 

benak mereka dan akan terinfiltrasi dengan racun penyamaan semua agama yang 

hampir setiap pemeluk agama dapat selamat di akhirat dan dapat memasuki ke 

dalam surga, inilah yang akhirnya disebut dengan Pluralisme Agama. 

Ketika kaum Muslim berpendapat bahwa semua orang dengan latar 

belakang agama apapun akan masuk surga di akhirat kelak dan semua agama 

dianggap sama eksistensi dan kebenarannya maka akan terjadi sebuah keyakinan 

                                                 
31

 Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Qur’an Al-Adzim, Kairo: Muassasah Qurthubah, cetakan: I, 2000,  

j. 10, hlm. 32 
32

 Ibnu Katsir, Tafsîr Al-Qur’an Al-Adzim, Kairo: Muassasah Qurthubah, cetakan: I, 2000,  

j.  3, hlm. 32. 
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bahwa berpindiah-pindah agama itu suatu yang dapata dan diperbolehkan oleh 

agama dan mendapatkan legalisasi. 

Adanya sebuah desertasi yang menggunakan nama Muhammad Rasyîd 

Ridhâ untuk mendukung pendapatnya "bahwa semua orang yahudi dan juga 

nasrani yang berada di luar Islam akan selamat" yang pendapat tersebut 

berasumsi dengan dalil-dalil dari al qur'an dengan tafsîr-tafsîr dari para ulama 

yang salah satunya adalah Ibnu Katsir. Namun, dengan terjadinya konfesi dalam 

penggunaan ayat dan pendapat dari para ulama tersebut, sehingga terjadi 

kesimpulan yang berbeda dari pendapat ulama tersebut dengan penulis desertasi 

yang kemudian dijadikan sebagai sebuah buku sebagaimana diatas itu, yang hal 

itu dikarenakan metode pengambilan ayat, pendapat dan juga tafsîran dari para 

ulama itu dilakukan dengan cara yang tidak komperhensif. 

Konfesi yang terjadi pada pendapat ulama diatas dapat berimplikasi pada 

reduksi aqidah dan hukum-hukum Islam yang sudah patent, bahkan seakan-akan 

ulama yang disebut diatas mendukung reduksi aqidah dan hukum-hukum Islam 

yang sudah patent tersebut. Sebagai contoh adalah tereduksinya aqidah ‘bahwa 

semua orang non muslim yang meninggal dengan kekafirannya akan mendapat 

siksa api neraka’, juga tereduksinya hukum tentang ‘haramnya seorang muslim 

mengucapkan natal kepada orang kristen’, sedangkan reduksi yang lebih jauh 

adalah reduksi pemikiran Islam,  yang menganggap semua agama itu benar 

menuju Tuhan yang satu walaupun syariatnya saja yang berbeda. 

Tesis ini berisi analisa terhadap ayat, pendapat,  dan tafsîran Muhammad 

Rasyîd Ridhâ dalam kitabnya Tafsîr al-Qur’an al-Hakim, dengan menggunakan 
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metode pengambilan pendapat yang komperhensif, tesis ini diharapkan dapat 

mengungkapkan penafsiran Muhammad Rasyîd Ridhâ yang  benar tentang ayat-

ayat yang diklaim sebagai argumen pluralisme agama, sehingga dengan 

diketahuinya tafsîran dari Muhammad Rasyîd Ridhâ maka akan diketahui pula 

pendapat beliau tentang pluralisme yang sebenarnya. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas menyimpulkan beberapa 

rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam tesis ini, yaitu:  

1. Bagaimanakah tafsîran Muhammad Rasyîd Ridhâ terhadap ayat-ayat 

yang dikalaim sebagai argument pluralisme agama? 

2. Mengapa Muhammad Rasyîd Ridhâ sering dijadikan rujukan oleh 

para pemaham pluralisme agama?  

 

 

 

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tesis ini mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui tafsîran Muhammad Rasyîd Ridhâ terhadap ayat-ayat yang 

diklaim sebagai argument pluralisme agama. 
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Kedua, tesis ini ingin dipaparkan agar diketahui sebab-sebab mengapa 

Rasyîd Ridhâ sering dijadikan rujukan oleh para pemaham Pluralisme Agama. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Tesis ini juga mempunyai dua kegunaan, yaitu: Pertama secara akademis 

penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran 

Islam tentang studi pemikiran Islam, serta secara teoritis dapat memaparkan 

pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ tentang pluralisme agama dan menjawab 

konfesi yang telah dilakukan terhadap pandangan-pandangannya, sehingga 

mampu dipaparkan pendapatnya yang obyektif. 

Kedua secara praktis, tesis ini menjadi sumbangsih pemikiran untuk 

pemerintah NKRI dalam mengambil kebijakan dalam masalah keagamaan, serta 

menjadi salah satu pegangan pemikiran untuk masyarakat secara umum dalam 

mengambil sikap kepada orang yang tidak seiman atau seakidah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Banyak penelitian yang menghususkan pembahasannya dalam pluralisme 

agama dan pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Rasyîd Ridhâ. 

 Tesis khusus yang berbicara tentang pluralisme sebagaimana yang 

ditampilkan dalam Electronic Research Network Departemen Agama RI – 

Direktorat Jendral Pendidikan Islam – Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan 

alamat website:http://ern.pendis.depag.go.id diantaranya adalah, Desertasi karya 

Mujahid Damopolii  di IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang berjudul “Pluralisme 
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Agama (Menelusuri Konflik Muslim Kristen Dalam Perspektif Islam)” Tahun 

2008, desetasi ini berbicara tentang pluralisme agama sebagai sebuah keniscayaan 

di daerah konflik, dengan memapaparkan kebaikan argument pluralisme dan data 

konflik di daerah Maluku, desertasi ini menyimpulkan bahwa pluralisne agama 

dapat dijadikan sebagai sebuah solusi konflik, dari keterangan desertasi ini dapat 

disimpulkan bahawa desertasi tersebut belum mengarah kepada Pemikiran 

Pluralisme agama menurut Rasyîd Ridhâ, sedang tesis ini mengarah kepada 

pemikiran Rasyîd Ridhâ dalam pluralisme agama. 

Tesis dengan judul: Pluralisme Keagamaan: Studi Kasus dalam Kehidupan 

Sosial di Kecamatan Tikala Manado Tahun 2004, karya Sahidin di STAIN 

Manado, juga merupakan tesis tentang Pluralisme Agama, namun juga tidak 

mengarah kepada Pemikiran Rasyîd Ridhâ tentang Pluralisme Agama, hal itu 

dikarenakan tesis tersebut adalah penelitian lapangan yang dilakukan di daerah 

Tikala Manado, adapun perbedaannya adalah tesis ini adalah mengakji literatur 

dan dasar dari pluralisme agama dari pemikiran Rasyîd Ridhâ.  

Desertasi karya Rofhani di Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

judul: Pluralisme Keagamaan di Pedesaan (Studi tentang Pola Interaksi Sosial 

Tiga Kelompok Agama [Islam, Kristen, Budha] di Mojorejo Batu, Tahun 2002, 

juga belum mengarah kepada Pemikiran Rasyîd Ridhâ tentang Pluralisme Agama, 

karena bersifat penelitian lapangan. 

Desertasi karya Asep Saiful Mimbar di UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, yang berjudul: Pluralisme. Pemikiran Pluralisme Agama Noercholish 

Madjid Tahun 2007, adalah desertasi khusus tentang pemikiran pluralisme agama, 
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namun juga tidak mengarah kepada Pemikiran Rasyîd Ridhâ tentang Pluralisme 

Agama, dikarenakan desertasi tersebut mengarah ke pemikiran Nurcholis Majid. 

Tesis karya Casram di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul, 

Pluralisme Agama, Pandangan Dosen UIN SGD Bandung Tentang Pluralisme 

Tahun 2007, adalah tesis tentang pandangan Dosen UIN SGD Bandung tentang 

pluralisme agama, tesis ini tidak berbicara secara spesifik tentang  Pemikiran 

Rasyîd Ridhâ tentang Pluralisme Agama, namun berbicara tentang pandangan 

para dosen UIN SGD Bandung tentang Pluralisme Agama. 

Kajian pustaka tentang penelitian pemikiran Muhammad Râsyid Ridhâ 

juga akan dipaparkan dalam bab ini sebagaimana yang ditampilkan dalam 

Electronic Research Network Departemen Agama RI – Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam – Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan alamat 

website:http://ern.pendis.depag.go.id diantaranya adalah: Desertasi karya 

Muhammad di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: Jihad Menurut 

Penafsiran Muhammad Muhammad Rasyîd Ridhâ,  tahun 1999, tesis ini berbicara 

tentang pandangan Jihad yang diambil dari pemikiran Rasyîd Ridhâ, sehingga 

dapat dipastikan pemikiran Rasyîd Ridhâ yang dibahas adalah tentang Jihadnya 

dan bukan tentang Pluralisme Agama. 

Desertasi karya Mundhir di IAIN Walisongo Semarang tentang: Argumen 

Kesetaraan Gender Menurut Muhammad Abduh: Studi Kitab Tafsîr al-Manar, 

pada tahun 2002, juga merupakan penelitian khusus tentang Rasyîd Ridhâ, 

Muhammad Abduh, dan tafsîr Al Mannarnya, desertasi ini mengupas tentang 

argument kesetaraan gender menurut mereka, sehingga dapat dipastikan juga 
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bahwa penelitian tersebut tidak mengacu kepada pemikiran pluralisme agama 

menurut Rasyîd Ridhâ.  

Melihat data penelitian di atas dapat dipastikan belum ada kajian khusus 

tentang pemikiran pluralisme agama menurut Rasyîd Ridhâ dalam kitabnya Tafsîr 

al-Qur’an al-Hakim. 

 

E. Kerangka Teori 

Penelitian tentang pandangan Muhammad Rasyîd Ridhâ terhadap 

pluralisme agama ini bermula dengan memaparkan batasan dari kata kunci 

“Pandangan” dan “Pluralisme Agama”. 

 

1. Pandangan  

Pandangan yang dimaksud disini adalah pendapat dan pikiran, 

sebagaimana yang ada dalam sebuah contoh kalimat berikut: ”menurut 

pendapat/pikiran/pandangan saya apa yang dikatakannya itu benar” 
33

. Jadi, 

kalimat pandangan Muhammad Rasyîd Ridhâ terhadap pluralisme agama yang 

terdapat dalam judul tesis ini bermakna: “Pikiran dan pendapat Muhammad 

Rasyîd Ridhâ terhadap ayat-ayat yang diklaim sebagai argumen Pluralisme 

Agama”. 

 

2. Pluralisme Agama 

                                                 
33

 Prof. Dr. Js. Badudu Dan Prof. Sutan Muhammad Zain,  Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, cetakan 1, hlm.123 



 

20 

 

Pluralisme agama yang dimaksudkan disini akan dijelaskan dengan 

seedikit memaparkan diskursus tentang penamaannya. 

Sejarah pluralisme bermula dari masa yang disebut dengan Pencerahan 

(Enlightment) Eropa, di abad ke-18 Masehi, yaitu masa yang diwarnai dengan 

wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada 

superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan agama. Di 

tengah pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari 

konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja, muncullah 

suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme”, yang komposisinya adalah 

kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme.
34

  

Sedangkan dari penamaannya, MUI (Majelis Ulama indonesia) 

mengartikan pluralisme agama sebagai sebuah paham yang mengajarkan bahwa 

semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. 

Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya 

agamanyalah yang benar sedangkan yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan 

bahwa semua pemeluk agama akan masuk surga dan akan hidup berdampingan di 

dalam sorga kelak.
35

 

Nurchalish Madjid salah seorang yang sering disebut sebagai pluralis 

mengatakan bahwa Pluralisme agama adalah istilah khas dalam teologi, Dia juga 

menyatakan bahwa  ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil,
36

 yaitu 

                                                 
34

 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, Jakarta: Perspektif Kelompok Gema 

Insani, 2005, cetakan 1, hlm. 16-17. 
35

 Adian Husaini, Pluralisme Agama: Haram, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2005, 

cetakan 1, hlm. 2. 
36

 Nurcholis Madjid, Cendekiawan Dan Religiusitas Masyarakat, Jakarta: Paramadina, 

1999, hlm. 63, lihat juga: Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Laum Beriman, Budhy Munawar 
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pertama, sikap ekslusif dalam melihat agama lain (agama-agama yang lain adalah 

jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya. Kedua, sikap inklusif 

(Agama-agama lain adalah bentuk inplisit agama kita). Ketiga sikap pluralis yang 

dapata terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya "Agama-agama lain 

adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama", 

"Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-

kebenaran yang sama sah", atau dengan kata lain “Setiap agama 

mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran".
37

  

Komarudin Hidayat mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan 

salah satu dari tipe sikap keberagamaan yang secara teologis pluralitas agama 

dipandang sebagai suatu realitas, masing-masing berdiri sejajar sehingga 

semangat missionaris atau dakwah diangap tidak relevan.
38

  

Kaum Pluralis mengatakan bahwa banyak argumen dari ayat-ayat al 

qur’an tentang eksistensi pluralisme agama dalam Islam, argumen tersebut adalah 

tema dari ayat-ayat al qur’an yang berbicara tentang: a. Toleransi dan kebebasan 

beragama, b. Pengakuan dan keselamatan Umat Non Muslim, c. Wawasan Al 

Qur’an tentang Ahli Kitab, Kafir, dan Musyrik, d. Menikah dengan Musyrik, 

Kafir, dan Ahli Kitab, e. Jihad (Perang) dengan Umat Non Muslim. 
39

 

                                                                                                                                      
Rahman, Paramadina, Jakarta, tahun 2001, hlm.: 48. Lihat juga: Sufisme Dan Pluralisme 

Memahami, Hakikat Agama-Agama, Yunasril Ali, Jakarta, Gramedia, 2012, hlm. 74 
37

 Adian Husaini, Majalah Media Dakwah, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 

tahun 2005, edisi no: 358, p.45. Lihat juga: Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Laum Beriman, 

Budhy Munawar Rahman, Jakarta, Paramadina, tahun 2001, hlm. 48.  
38

 Metodologi Studi Islam, Atang Abdul Hakim Dan Jaih Mobarok, Bandung, Pt. Remaja 

Rosdakarya, tahun 2000, cetakan 3, hlm. 6-7.  
39

 Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, Depok: Kata Kita, 2009, hlm. 

215-390.  Lihat juga: Islam, Pluralisme, Dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Al Qur’an, 

Kemanusiaan, Dan Peradaban, diterjemahkan dari edisi Inggris oleh Irfan Abu Bakar, Yayasan 
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Dari berbagai macam pengertian pluralisme diatas maka penulis 

menyimpulkan bahwa pluralisme agama adalah paham tentang kesatuan agama-

agama, yang dapat dimaknai bahwa semua agama itu benar karena hanya Allah 

yang maha Al Haq yang tahu kebenaran, sehingga perbedaan cara ibadah dalam 

agama apapun tidak mempengaruhi kebenaran agama manapun. 

Setelah dibatasainya kata kunci dalam judul tesis ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa tesis ini membahas pemikiran yang berasal dari tafsîran 

Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam kitabnya al Mannar tentang ayat-ayat yang 

diklaim sebagai “argument” dalam ber-pluralisme agama. 

Muhammad Rasyîd Ridhâ tidak mempunyai konsep Pluralisme agama, 

sehingga dalam Tesis ini konsep tersebut diambil dari buku-buku pemikir Pluralis 

yang ada di Indonesia, konsep inilah yang kemudian akan dibandingkan dengan 

hasil pikir Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam ayat-ayat yang ditafsîrkannya. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian dalam tesis ini akan diuraikan sebagaimana berikut:  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian literer 

kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menjadikan teks dan literatur 

perpustakaan menjadi sumber data.
40

 Maka dalam hal ini peneliti 

memusatkan penelitian terhadap dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan 

                                                                                                                                      
Paramadina, Jakarta, 2007, hlm. 2-10. Lihat juga: Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum 

Beriman, Budhy Munawar Rahman, Paramadina, jakarta, 2001, hlm. 48. 
40

 Lexi J Moloeng, Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 14. 
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yang berkaitan dengan pluralisme agama terutama Tafsîr al Mannâr karya 

Muhammad Rasyîd Ridhâ. 

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dimasudkan untuk 

menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari objek 

yang diteliti.
41

 

 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang 

berupa buku ataupun tulisan lain yang memiliki kandungan keilmiahan 

tulisan. Semua literatur tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok 

yaitu: kelompok data primer yang berupa tulisan langsung Muhammad 

Rasyîd Ridhâ yaitu  kitab Tafsîr Al Qur’an Al Hakim
42

 dan buku Abdul 

Moqsith Ghazali yang berjudul: Argumen Pluralisme Agama
43

.  

Data sekunder pada penelitian ini adalah tulisan, makalah, artikel, dan 

buku-buku tafsîr yang bersangkutan dengan pemikiran pluralisme agama. 

 

 

3. Metode Pengumpulan Data  

                                                 
41

 Lexi J Moloeng, Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 15.  
42

 Tafsir Al Qur’an Al Hakim. Muhammad Râsyîd Ridhâ. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 

tahun 1999.  

43
 Argumen Pluralisme Agama. Abdul Moqsith Ghazali. Cetakan Pertama, Jakarta: 

Katakita, tahun 2009.  
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dipusatkan pada literatur 

yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Adapun langkah yang 

ditempuh sebagai berikut:  

a. Mencari literatur yang berkaitan dengan tema. 

b. Mengidentifikasi dan mengkategorisasi data sekunder atau primer.
44

 

c. Melakukan analisis terhadap hasil dan kesimpulan dari tema, dengan 

cara mempelajari data dan menandainya, mempelajari kata kunci, dan 

menuliskan garis besar, serta mengkodifikasikan apa yang telah 

dilakukan.
45

 

d. Menulis data dengan sistematis.
46

 

 

4. Metode Analisa Data  

Peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif dalam menganalisa data 

yang ada, penggunaan metode analisis kualitatif deskriptif ini diharapkan 

dapat mendeskripsikan permasalahan dan data yang berkaitan dengan tema 

penelitian menurut kategori yang telah disusun guna mendapatkan 

kesimpulan tentang pluralisme agama dalam Tafsîr al-Qur’an al-Hakim 

karangan Muhammad Rasyîd Ridhâ.  

 

 

G. Sistematika Penulisan 

                                                 
44

 Lexi J Moloeng, Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 288. 
45
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Untuk mempermudah pembahasan maka penulis menyusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan judul, metode penelitian, studi 

terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan, sedangkan Bab II adalah 

pembahasan tentang Biografi Muhammad Rasyîd Ridhâ dan Metode Tafsîr al 

Mannâr. 

Bab III adalah pembahasan tentang penafsiran yang digunakan Muhammad 

Rasyîd Ridhâ dalam kitab tafsîrnya terhadap ayat-ayat yang diklaim sebagai 

argumen pluralisme agama, adapun Bab IV adalah pembahasan tentang analisis 

penafsiran Muhammad Rasyîd Ridhâ terhadap ayat-ayat argumen pluralisme 

agama dan perbandingan pandangannya dengan kalangan pemikir pluralis. 

Terakhir adalah bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 


