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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Paham pluralisme agama menjadi salah satu tantangan serius 

bagi pemikiran Islam kontemporer. Paham ini pada dasarnya 

menyatakan bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama 

sah menuju Tuhan yang sama. Menurut penganut paham ini, semua 

agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. 

Kebenaran adalah milik bersama semua agama. Dalam setiap 

agama terdapat Kebenaran dan banyak jalan menuju kebenaran. 

Jadi, Kebenaran bukan milik Islam semata atau hanya milik satu 

agama tertentu.1 Dengan paham ini, maka tidak boleh ada “truth 

claim” bahwa hanya satu agama saja yang benar. Dengan paham 

ini pula, maka masing-masing agama tidak dibolehkan mengklaim 

memiliki kebenaran secara mutlak, karena masing-masing mempunyai 

metode, jalan, atau bentuk untuk mencapai “Tuhan”.2 

                                                   
1 Adnin Armas, Pluralisme Agama; Telaah Kritis Cendekiawan Muslim, (Jakarta: 

INSISTS, 2013), hlm. xi.  
2 Adian Husaini, Pluralisme Agama: Haram; Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak 

Kontroversial, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 35.  
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Pada beberapa tahun terakhir, penyebaran paham ini di 

tengah-tengah umat Islam semakin marak. Berbagai buku maupun 

artikel ditulis untuk mendukung dan mempromosikan paham ini. Sebut 

saja sebagai misal Fiqih Lintas Agama (Paramadina, 2004) yang ditulis 

oleh Nurcholis Madjid, Islam dan Pluralisme; Akhlaq Quran Menyikapi 

Perbedaan (Serambi, 2006) yang ditulis oleh Jalaluddin Rakhmat, Satu 

Tuhan Seribu Tafsir (Kanisius, 2007) yang ditulis oleh Abdul Munir 

Mulkhan, Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis 

Al-Qur’an (Katakita, 2009) yang ditulis oleh Abdul Moqsit Ghazali, dan 

sebagainya. 

Para pendukung paham pluralisme agama mengemukakan 

pernyataan-pernyataan mereka dengan sangat berani. Dalam 

Majalah Gatra, 21 Desember 2002, Ulil Abshar Abdalla mengatakan, 

“Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam 

bukan yang paling benar.” Ide Ulil tentang agama ini berimbas pada 

masalah hukum perkawinan antaragama. Dalam artikelnya di 

Kompas (18/11/2002) yang berjudul “Menyegarkan Kembali 

Pemahaman Islam”, Ulil menyatakan, “Larangan kawin beda agama, 
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dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah 

tidak relevan lagi.”3 

Selain Ulil, seorang pendukung pluralisme agama lainnya, 

Jalaluddin Rakhmat, menyatakan,  

“Semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, 
Budha, Nasrani, Yahudi, kembalinya kepada Allah. 
Adalah tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan 
perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh 
mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan 
agama dengan cara apa pun, termasuk dengan fatwa.”4 

 
 Pendukung pluralisme agama lainnya yang cukup aktif 

menyampaikan gagasannya dalam buku-bukunya adalah Abdul 

Munir Mulkhan. Dalam salah satu bukunya, dosen UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang juga tokoh Muhammadiyah ini menulis,  

“Jika semua agama memang benar sendiri, penting 
diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri, terdiri 
banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk 
tiap Agama memasuki kamar surganya. Syarat memasuki 
surga ialah keikhlasan pembebasan manusia dari 
kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan, tanpa 
melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi 
semua agama. Dari sini kerjasama dan dialog pemeluk 
berbeda agama jadi mungkin.5  
 

                                                   
3 Ibid, hlm. 38.  
4 Jalaluddin Rakhmat, Islam dan Pluralisme: Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan, 

(Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 34.  
5 Abdul Munir Mulkhan, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta: 

Kreasi Wacana, 2002), hlm. 44.   
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 Pernyataan-pernyataan di atas sekadar contoh untuk 

menunjukkan betapa bahaya paham pluralisme agama terhadap 

akidah Islam. Konsekuensi logis dari paham pluralisme agama adalah 

pandangan yang relatif terhadap kebenaran dan otentisitas kitab suci 

Al-Qur’an. Sebab, kaum pluralis melihat, keyakinan umat Islam yang 

mutlak terhadap kebenaran dan kesucian Al-Qur’an adalah sumber 

pemahaman yang eksklusif, seolah-olah hanya Islam dan kitab 

sucinya saja yang suci dan benar. Oleh karena itu, jika dicermati 

dengan sungguh-sungguh tulisan-tulisan yang mereka terbitkan, kaum 

pluralis sejatinya tidak percaya bahwa Al-Qur’an adalah kalamullah, 

satu-satunya kitab suci yang masih suci, dan mukjizat Nabi 

Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Lebih dari itu, mereka juga 

tidak segan-segan melakukan penghujatan terhadap Al-Qur’an 

(Mushaf Utsmani) dan menyebarkan keraguan kepada umat Islam 

akan kesucian Al-Qur’an tersebut.6 

 Apabila konsep akidah dirombak, konsep tentang kesucian Al-

Qur’an diobrak-abrik, maka konsekuensinya, konsep syariat pun 

dibubarkan. Ini bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh paham 

                                                   
6 Adian Husaini, op. cit., hlm. 49. Dalam buku ini, Adian juga mengemukakan 

berbagai hujatan para pendukung pluralisme agama terhadap Al-Qur’an (hlm. 
49-55).     
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pluralisme agama terhadap konsep syariat Islam yang sudah baku 

dan dikenal (ma‘ruf) oleh umat Islam selama ratusan tahun. Kaum 

pluralis kemudian juga berusaha menciptakan syariat baru dan 

memaksakannya kepada Islam melalui satu perundang-undangan. 

Diterbitkannya buku Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft 

Kompilasi Hukum Islam (2004) oleh Tim Pengarusutamaan Gender 

Departemen Agama Republik Indonesia dan Fikih Lintas Agama (2003) 

sekadar contoh bukti mengenai hal itu.7      

 Menanggapi maraknya paham pluralisme agama, Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas ke-7, yang berlangsung pada 26-

29 Juli 2005, mengeluarkan fatwa pada 29 Juli yang mengharamkan 

umat Islam mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. 

Dengan tegas, MUI menyatakan bahwa paham pluralisme agama 

bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, ternyata 

fatwa ini mendapatkan reaksi negatif dari beberapa kalangan umat 

Islam sendiri. Ada yang menghujat fatwa ini, bersikap acuh tak acuh, 

dan tetap menyebarkan paham pluralisme agama.8  

                                                   
7 Ibid, hlm. 55-61.  
8 Mengenai hujatan terhadap fatwa MUI, lihat Adian Husaini, Pluralisme Agama: 

Haram; Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial, hlm. 4-25.  
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 Salah satu buktinya adalah masih menyebar dan banyak 

diminatinya buku-buku karya Abdul Munir Mulkhan yang 

mempromosikan paham pluralisme agama. Sebut saja sebagai misal; 

Syekh Siti Jenar; Pergumulan Islam-Jawa, Makrifat Siti Jenar Teologi 

Pinggiran dalam Kehidupan Wong Cilik, Ajaran dan Jalan Kematian 

Syekh Siti Jenar, serta Makrifat Burung-Burung Surga dan Ilmu 

Kasampurnan Syekh Siti Jenar. Melalui buku-buku tentang Syekh Siti 

Jenar ini, Abdul Munir Mulkhan berupaya mencari pembenaran 

bahwa paham pluralisme agama berasal dari ajaran lokal. Pembaca 

digiring untuk mengambil kesimpulan seakan paham ini sudah 

menyebar dan diterima di kalangan umat Islam negeri ini sejak lama. 

Dalam tesis ini, penulis hendak mengungkap konsep Ketuhanan 

dan Pluralisme dalam pemikiran Abdul Munir Mulkan, terutama dalam 

penafsiran Serat Syekh Siti Jenar.  Selama ini, Abdul Munir Mulkan 

dianggap sebagai orang yang mengetahui ajaran Syekh Siti Jenar. 

Anand Krishna bahkan dalam pengantar buku karya Ashad Kusuma 

Djaya yang berjudul Pewaris Ajaran Syekh Siti Jenar menyatakan 

bahwa Abdul Munir Mulkan merupakan titisan dari Syekh Siti Jenar.9 

                                                   
9 Ashad Kusuma Djaya, Pewaris Ajaran Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 
2008), hlm. xii. 
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 Masalah sebagaimana yang telah dipaparkan tadi penting 

untuk dikaji lebih lanjut dan lebih mendalam. Hal itu karena beberapa 

alasan. Pertama, Abdul Munir Mulkhan adalah salah satu tokoh 

Muhammadiyah. Muhammadiyahn sendiri adalah ormas Islam yang 

mempunyai banyak massa; baik di dalam maupun di luar negeri. 

Dengan demikian, tentu pemikiran Abdul Munir Mulkhan mempunyai 

pengaruh yang tidak kecil di kalangan warga Muhammadiyah 

khususnya maupun di kalangan umat Islam pada umumnya.  

Kedua, sepengetahuan penulis, belum banyak orang yang 

mengkritik pemikiran Abdul Munir Mulkhan. Kritik yang sudah ada baru 

sebatas artikel pendek, seperti Paham “Relativisme” di Balik 

Multikulturalisme (Menanggapi Buku Abdul Munir Mulkhan) karya 

Qasim Nurseha Dzulhadi10, padahal pemikiran Abdul Munir Mulkhan 

dituliskan bukan hanya dalam wujud artikel; namun banyak pula 

dalam wujud buku. Oleh karena itu, penting dilakukan kritik 

terhadapnya dalam wujud penelitian ilmiah.  

Ketiga, pluralisme agama adalah paham yang sangat 

berbahaya terhadap akidah Islam sehingga umat Islam harus 

                                                   
10 http://idrusali85.wordpress.com/2008/07/29/faham-relativisme-di-balik-
multikulturalisme-menanggapi-buku-abdul-munir-mulkhan/ Diakses pada 19 
Desember 2013 jam 06.21 WIB.  
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diingatkan darinya. Peringatan itu merupakan bagian dari upaya 

amar ma‘ruf nahi munkar agar umat Islam terhindar dari hukuman 

Allah. Sebab, pluralisme agama jelas merupakan kemungkaran besar 

yang dihadapi umat pada hari ini.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan 

yang menjadi sentral kajian dalam tesis ini. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana konsep Ketuhanan dan Pluralisme Syekh Siti Jenar? 

2. Bagaimana pemahaman Abdul Munir Mulkhan terhadap 

konsep Ketuhanan dan Pluralisme Syekh Siti Jenar? 

3. Bagaimana kritik terhadap pemahaman Abdul Munir Mulkhan 

terhadap konsep Ketuhanan dan Pluralisme Syekh Siti Jenar? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam perumusan 

masalah. Lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Memberi penjelasan dan uraian mengenai konsep Ketuhanan dan 

Pluralisme Syekh Siti Jenar.  

2. Memberi penjelasan dan uraian mengenai pemahaman Abdul 

Munir Mulkhan terhadap konsep Ketuhanan dan Pluralisme Syekh 

Siti Jenar.  

3. Memberi penjelasan dan uraian mengenai kritik terhadap 

pemahaman Abdul Munir Mulkhan terhadap konsep Ketuhanan 

dan Pluralisme Syekh Siti Jenar.  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan dan melengkapi khasanah kajian pemikiran dan 

peradaban Islam, terutama kritik terhadap paham pluralisme 

agama yang marak disebarkan kepada umat Islam.   

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi keperluan dakwah. 

Kesadaran terhadap tantangan pemikiran kontemporer di 

kalangan aktivis dakwah khususnya dan umat Islam umumnya 

masih sangat rendah. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

pemahaman kepada umat Islam seputar diskursus tentang 

“pemahaman” Syekh Siti Jenar. Dengan demikian diharapkan 

umat tidak mudah terjebak dalam statemen-statemen kelompok-
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kelompok yang memanfaatkan pemahaman tersebut dalam 

rangka menghancurkan aqidah. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Sepengetahuan penulis, belum ada satu pun karya yang secara 

khusus membahas kritik terhadap pemikiran Abdul Munir Mulkhan 

mengenai konsep Ketuhanan dan Pluralisme Syekh Siti Jenar. Dengan 

demikian, penelitian ini merupakan hal baru. Meskipun begitu, ada 

beberapa karya ilmiah yang perlu disebutkan di sini karena 

mempunyai keterkaitan dengan tema yang akan dibahas. 

Pertama adalah karya-karya ilmiah tentang konsep Ketuhanan 

Syekh Siti Jenar. Di antara sarjana yang telah melakukan penelitian 

mengenai tema ini adalah Sugiyarto (2005) dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diberi judul Mitos Syekh Siti 

Jenar. Penelitan ini menekankan pada konsep ketuhanan Syekh Siti 

Jenar dengan menggunakan analisa hermeneutik. Dalam 

penelitiannya, ia menjelaskan bahwa konsep teologi Syekh Siti Jenar 

tentang hulul (atau dalam istilah Syekh Siti Jenar dikenal dengan 

sebutan Manunggaling Kawuyla Gusti) sebagai tingkatan tertinggi 
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dalam keimanan, telah menyeretnya untuk berhadapan langsung 

dengan kelompok fuqoha (Wali Songo). 

Selain Sugiyarto, Drs. Usman SS (2000) menulis tesis untuk Program 

Magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 

judul Mistisme Serat Wedhatama. Penelitian ini difokuskan pada isi 

serat Wedhatama yang mengandung ajaran konsep Ketuhanan. 

terutama konsep Manunggaling Kawula Gusti. Konsep Manunggaling 

Kawula Gusti dalam serat Wedhatama sangat dekat dengan konsep 

Manunggaling Kawula Gusti yang diusung Syekh Siti Jenar. Tesis 

tersebut menerangkan bahwa manusia (kawula) pada puncak laku 

mistiknya mampu meleburkan dirinya (manunggal) dengan Tuhan 

(Gusti). Dengan demikian, tesis tersebut mempunyai korelasi dengan 

penelitian ini. 

Selanjutnya adalah P.J. Zoetmulder. Ia menulis buku berjudul 

Manunggaling Kawula Gusti. Buku ini sebenarnya merupakan hasil 

disertasi yang semula berjudul Pantheisme en Minisme In de 

Javaansche Soeloek-Litteratuur. Di dalam buku ini terdapat 

pembahasan tersendiri tentang Syekh Siti Jenar dengan konsep 

ketuhanannya. Akan tetapi, Zoetmulder menyamakan konsep 

Ketuhanan Syekh Siti Jenar dengan konsep Ketuhanan agama lain, 
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yaitu agama Hindu yang berada di India. Zoetmulder  

mengungkapkan, seakan-akan konsep Ketuhanan Syekh Siti Jenar 

terpengaruh ajaran Hindu di India. Secara umum, kajian dalam buku 

ini memberikan kesan minor, terutama terhadap tokoh-tokoh Islam 

yang dianggap mempunyai konsep Manunggaling Kawula Gusti. 

Kedua adalah karya-karya Abdul Munir Mulkhan yang 

mendeskripsikan pemikirannya mengenai konsep Ketuhanan dan 

Pluralisme Syekh Siti Jenar. Di antara karyanya yang penting 

disebutkan adalah sebagai berikut. Pertama, Syekh Siti Jenar; 

Pergumulan Islam-Jawa diterbitkan oleh Penerbit Jejak Yogyakarta 

(1999). Secara umum, buku ini mengupas ajaran Syekh Siti Jenar dan 

pertentangannya dengan Wali Songo. Termasuk ajaran Syekh Siti 

Jenar yang dikemukakan oleh Abdul Munir Mulkhan dalam buku ini 

adalah konsep Ketuhanan.  

Kedua, Makrifat Burung-Burung Surga dan Ilmu Kasampurnan 

Syekh Siti Jenar. Buku ini diterbitkan oleh Kreasi Wacana Yogyakarta 

pertama kali pada 2002. Pada dasarnya, buku ini merupakan 

penafsiran Abdul Munir Mulkhan terhadap ajaran dan pandangan 

Syekh Siti Jenar yang terdapat dalam Serat Bayan Budiman.  
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Ketiga, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar. Sesuai 

dengan judulnya, buku ini memfokuskan pada pembahasan ajaran 

dan jalan kematian Syekh Siti Jenar. Pemikiran Abdul Munir Mulkhan 

dalam menafsirkan ajaran Syekh Siti Jenar sesuai paham pluralisme 

agama sangat terlihat terutama dalam bab pertama yang diberi judul 

Melongok Jalan Sufi; Humanisasi Islam bagi Semua. Dalam bab ini, 

Abdul Munir Mulkhan menyatakan ada banyak kamar menuju surga 

yang tersedia untuk banyak umat beragama.        

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi 

yang dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.11 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                   
11 Lexy J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2007), 
hlm. 5. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang.12 Tujuannya untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.13 

Adapun berdasarkan jenis masalah yang diselidiki, teknik 

dan alat yang digunakan dalam meneliti serta tempat dan 

waktu, penelitian dengan menggunakan penelitian studi kasus 

yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas.14 Tujuannya adalah untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat 

serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari 

individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas di atas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum.15 

3. Sumber Data 

                                                   
12 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63. 
13 Ibid, hlm. 63. 
14 Ibid, hlm. 66. 
15 Ibid, hlm. 66. 
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Oleh karena bersifat deskriptif, maka dalam penelitian ini, 

data diambil dari berbagai literatur kepustakaan, referensi, 

ensiklopedi, dokumen atau berbagai tulisan yang berkaitan 

dengan tema yang diteliti.16 Dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan data dari Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Pusat 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Islam 

Kartopuran Surakarta, dan koleksi pribadi. Data-data tersebut 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh 

terhadap masalah yang diteliti serta mampu menganalisis 

dengan baik persoalan-persoalan yang ada terkait dengan 

penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

  Tahap awal penelitian ini dimulai dengan proses 

pengumpulan data, dalam bentuk buku, artikel maupun tulisan 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya dari 

bahan-bahan itu dilakukan penyeleksian sehingga dapat 

                                                   
16 Ibid, hlm. 66. 
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dikategorikan mana yang termasuk data primer dan mana 

yang termasuk data sekunder. 

  Data primer adalah data utama yang menyangkut 

langsung dengan kemungkinan untuk menjawab secara 

langsung berbagai persoalan yang diteliti. Sementara itu, data 

sekunder adalah sebagai pelengkap diri analisa dan bersifat 

sebagai pendukung data primer. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.17 

Oleh karena termasuk kategori penelitian kualitatif, maka 

data yang dimaksudkan adalah data yang disajikan dalam 

bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Data dalam 

                                                   
17 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2007), 
hlm. 248. 
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bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda 

dengan maksud yang sama atau sebaliknya.18 

Dari sinilah kemudian diadakan analisis dengan 

memadukan data-data dari hasil kerja metode tersebut, 

kemudian dilakukan interpretasi terhadapnya untuk menangkap 

makna dan hubungan antara mereka dibalik informasi data 

tersebut. 

   

F. Sistematika Penulisan 

Sebagai pelaporan dari penelitian ini, pembahasan tesis ini 

dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut;  

BAB I berupa pendahuluan yang mencakup beberapa 

pembahasan, yaitu  latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjuan pustaka, metode penelitian, 

dan sistimatika penulisan. 

BAB II mengungkap gambaran umum tentang riwayat hidup 

(biografi) Syekh Siti Jenar beserta konsep keagamaannya. Bab ini 

terbagi menjadi lima sub bab. Sub bab pertama mengenai riwayat 

hidup Syekh Siti Jenar. Sub bab kedua mengenai konsep Ketuhanan 

                                                   
18 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 
hlm. 24. 
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Syekh Siti Jenar. Sub bab ketiga mengenai konsep syariat Syekh Siti 

Jenar. Sub bab keempat mengenai sejarah serat Syekh Siti Jenar. Sub 

bab kelima mengenai pengarang serat Syekh Siti Jenar (R.P. 

Natarata).    

BAB III merupakan dasar pijakan secara teoritis tesis ini. Bab ini 

menguraikan latar belakang dan perjalanan hidup Abdul Munir 

Mulkhan; pandangan Abdul Munir Mulkhan tentang konsep 

Ketuhanan Syekh Siti Jenar, yaitu konsep Manunggaling Kawula Gusti; 

pandangan Abdul Munir Mulkhan tentang syariat, dan pandangan 

Abdul Munir Mulkhan tentang ajaran pluralisme Syekh Siti Jenar.  

BAB IV merupakan inti dari pembahasan. Bab ini mengangkat 

kritik konsep Ketuhanan Abdul Munir Mulkhan, kritik konsep syariat 

Abdul Munir Mulkhan, dan kritik konsep pluralisme Abdul Munir Mulkan 

yang dia dasarkan dari ajaran Syekh Siti Jenar. 

BAB V adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  

 


