
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara geografis Islam diturunkan di Arab (Makkah) kepada 

Muhammad SAW, sehingga menimbulkan kesan bahwa Islam selalu identik 

dengan Arab. Bahkan banyak yang menganggap Bangsa Arab lebih fasih dan 

lebih dekat kepada ajaran-ajaran Islam dibandingkan bangsa-bangsa lain. Hal 

ini tak lain adalah karena al-Qur’an dan al-Hadits yang menjadi landasan 

hukum dan jalan hidup umat Islam disampaikan dalam Bahasa Arab.  

Pada hakikatnya Islam dilahirkan dari proses berfikir, kemudian 

menghasilkan kepercayaan yang teguh terhadap keberadaan (wujud) Allah 

SWT sebagai Pencipta dan Pengatur Kehidupan alam semesta dan seluruh 

isinya. Islam merupakan ajaran yang sempurna bagi manusia dalam 

menjalankan hidupnya agar sesuai fitrah kemanusiaannya, yakni sebagai 

khalifah di muka bumi.  

Pengabdian diri manusia merupakan konsekuensi dari penghambaan 

kepada Allah SWT yang dibebankan padanya karena manusia adalah makhluk 

paling sempurna di bumi. Penghambaan manusia yang semata-mata hanya 

kepada Allah SWT menimbulkan kewajiban untuk mematuhi segala perintah-

Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Manusia memiliki peran sebagai 

khalifatullah atau wakil Allah SWT di bumi, sehingga ia memegang kendali 
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atas kemakmuran bumi. Peran inilah yang menuntut manusia, khususnya umat 

Islam untuk memecahkan konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. 

Islam disebutkan sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seisi 

dunia. Oleh karena itu ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman yang dibawa oleh 

Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, yaitu sebagai agama yang 

universal dan komprehensif. Dikatakan universal karena norma-norma yang 

diajarkan berlaku bagi seluruh umat manusia, selain itu ajaran-ajaran Islam 

dapat ditanamkan pada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dan Islam 

merupakan agama komprehensif yang berarti ajaran-ajaran Islam meliputi 

seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial. 

Kajian tentang Islam sebagai agama universal banyak dilakukan oleh 

para tokoh intelektual, namun Universalisme Islam Nurcholish Madjid sangat 

menonjol dibanding gagasan lainnya. Hal ini disebabkan oleh sufiks “isme” 

yang digunakan Nurcholish sehingga menimbulkan kesan bahwa ia 

menawarkan konsep kepercayaan atau faham yang berbeda. Sebagaimana 

gagasan-gagasan lainnya tentang Islam, term Universalisme Islam 

memunculkan asumsi negatif atas disatukannya sebuah faham dengan sebuah 

agama. Maka penelitian ini dibutuhkan untuk mencari jawaban atas asumsi-

asumsi yang timbul akibat term Universalisme Islam. 
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana konsep Universalisme Islam Nurcholish Madjid? 

2. Apakah konsep Universalisme Islam yang dimaksud Nurcholish 

Madjid adalah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin? 

C. Tujuan 

Tulisan ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan konsep Universalisme Islam Nurcholish 

Madjid. 

2. Sebagai pemaparan atas relevansi konsep Universalisme Islam 

dengan Islam rahmatan lil ‘alamin dari sudut pandang Nurcholish 

Madjid. 

D. Manfaat  

Manfaat yang ingin diberikan atas ditulisnya penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis dimaksudkan untuk menambah khazanah keilmuan 

terutama dalam bidang keislaman, karena penelitian ini membahas 

tentang salah satu konsep pemikiran Islam. 

2. Secara praktis, yaitu untuk memberi manfaat bagi mahasiswa, 

akademisi, maupun masyarakat luas, terutama umat Islam di 

Indonesia. 


