
BAB I. 

PENDAHULUAN  

 

 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal.  Q.S. Al-Hujurat [49]: 13 

A. Latar Belakang Masalah  

 Menurut Philip Jenkins (2011) seorang sejarawan agama dan peradaban 

dan penulis buku “The Jesus Wars”, 50 tahun ke depan ini sepertinya akan terjadi 

eskalasi kekerasan antara agama Islam dan  agama Kristen. Penyebab utamanya 

adalah lumpuhnya fungsi diniah sebagai rahmat bagi seluruh alam .Lumpuhnya 

fungsi diniah sebagai rahmat bagi seluruh alam ini seringkali disebabkan oleh 

penafsiran-penafsiran yang dipegang oleh partisan-partisan agama, baik Islam  

maupun Kristen, yang memandang bahwa kelembagaan keagamaan adalah satu-

satunya jalan, baik bagi perseorangan ataupun sebuah kelom pok, agar bisa 

menjalani hidup yang saleh atau hidup yang baik.  Partisan-partisan Kristen 

dengan bersikeras menyatakan bahwa, berdasarkan Taurat, Zabur dan Injil,  

kelembagaan agama mereka adalah satu-satunya jalan menuju surga. Sedangkan, 

partisan-partisan Islam cenderung merasa paling sahih dan paling 



berwewenanguntuk menonjolkan kelembagaan agama dan identitas sosial budaya 

dan partai mereka, misalnya dalam menafsirkan ayat “innad dīna „indallāhil 

islām(u)”   (Q.S.: Āli „Imrān [3], 19), ditafsirkan dengan  “sesungguhnya agama 

disisi Allah ialah Islam.
1
 

Selama masih ada sikap mementingkan golongan sepertinya selama itu 

pula berbagai ketegangan dan kekerasan antar agama yang sedang berkecamuk 

saat ini akan terus berlanjut.  

 Corie Block (2013) membedakan pandangan Eksklusif, pandangan 

Inklusif dan pandangan Pluralisme sebagai berikut:  

1.Pandangan Eksklusif adalah sebuah pandangan yang bersikukuh bahwa tidak 

ada rahmat di luar agama tertentu. 

2. Pandangan Inklusif adalah sebuah pandangan yang bersikukuh bahwa rahmat 

selalu tersedia pada agama tertentu, namun jangkauan rahmatannya meluas 

sampai pada pemeluk agama lain pada berbagai tingkat yang beragam .  

3. Pluralisme adalah sebuah pandangan yang bersikukuh bahwa semua agama 

sahih dan benar.(Block, 2013 Kindle edition, 561)  

 Karya tulis ini mengeksplorasi Pandangan Inklusif, bukan Pluralisme, 

pandangan inklusif yang dibandingkan dengan pandangan eksklusif.  Ini berarti 

terdapat sebuah asumsi bahwa  kebenaran yang hakiki itu ada, dan kebenaran 

yang hakiki tersebut tidak terbatas hanya dalam sebuah agama tertentu.  

                                                       
1
 Terjemahan Yusuf Ali The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary di Al Qur‟an 

Terjemahan Dwibahasa Inggris dan Indonesia terbitan Al Mizan Publishing H ouse, Bandung 

2010, menterjemahkannya sbb: 

“The Religion before Allah is Islam (submission to His Will) (Berserah diri pada Takdir Allah). 



Pergumulan antara eksklusivisme dan inklusivisme ini ditentukan oleh 

fleksibilitas dalam sebuah agama. Ini meliputi pengevaluasian kembali tentang  

apa yang dimaksud dengan adat, dan apa yang dimaksud dengan kebenaran yang 

hakiki. 

 Penelitian ini juga mencantumkan kisah perjalanan hidup Usman Ibrahim, 

sebagai sebuah studi kasus tentang  seorang yang berpandangan eksklusif yang 

kemudian mengalami transformasi paradigma dan menjadi seorang yang 

berpandangan dan berperilaku inklusif kepada sesama manusia tanpa pandang 

bulu. 

 Usman Ibrahim
2
 dipengaruhi oleh para partisan Islam garis keras, dan 

setelah banyak tahun berlalu terjadilah sebuah proses perubahan dalam  

pandangan-pandangan keras dan doktriner yang ada dalam dirinya, dan ini terjadi 

ketika dia mengalami kemelut dan pergolakan batin.  Dia mengatakan:  

Hidup di bawah Hukum Syariah berarti saya diharapkan untuk menjadi 

alat Allah dalam memperluas peranNya di bangsa saya.  Ini berarti saya 

diharapkan untuk menghilangkan Kristen „kafir‟ dari tempat di mana 

orang Muslim  berada – dengan kekerasan jika perlu.  Ini juga termasuk 

menutup bar-bar kafir yang menjual alkohol. Semuanya itu dianggap 

sebagai sebuah pencemaran terhadap standar-standar yang dibawahnya 

manusia diharuskan untuk hidup oleh Allah yang disembah Nabi Ibrahim.  

Kami melihat ancaman kafir terbesar adalah melalui pengaruh budaya 

Barat, dan ini harus dilawan.  

 

 Dijelaskan Usman Ibrahim banyak negara Barat menganggap pelatihan 

yang dia tempuh hanya terpusat pada pelatihan militer untuk melakukan tindakan 

teror. Tetapi, menurut Usman, bukan itu yang terjadi.  Fokusnya adalah memeluk 

dan mewujudkan sebuah keyakinan yang mendarah daging. Usman tidak memiliki 
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 Untuk tujuan privasi, nama Usman Ibrahim adalah sebuah nama samaran.  Rekaman wawancara 

ini selesai pada tahun 2012. 



anggapan bahwa yang dia lakukan adalah salah. Dia tidak memiliki konsep bahwa 

dia melecehkan hak asasi manusia.   

 Jumlah orang yang dia anggap sungguh-sungguh membawa kehendak 

Allah ini makin lama makin sedikit. Jejak Syariah membawa dia pada kelompok 

yang semakin hari semakin kecil jumlahnya dan semakin mengerucut jumlahnya. 

Jadi kelompok itu sajalah yang harus dipentingkan. Oleh karena itulah timbullah 

gairah mementingkan golongan dalam pengungkapan Islam.  

 

B. Rumusan Masalah  

 Menurut Prof. Abdullah Saeed (Saeed, 2004) , 

pandangan yang fanatisuntuk mementingkan 

golongan sendiri saja itu adalah akibat dari tafsir -

tafsir yang dibuat baik oleh partisan-partisan 

Kristen dan partisan-partisan Muslim atas 

nama “kebenaran religius”, sebagai reaksi atas 

meningkatnya kekuatan politik, militer, 

ekonomi dan intelektual Muslim antara abad 7 

sampai 15. Pemahaman tersebut dipakai sebagai sarana untuk 

merendahkan agama lainnya. Dengan maksud untuk membela diri, banyak 

partisan-partisan Kristen membuat pernyataan bahwa Islam adalah agama palsu 

dan sang Nabi adalah seorang nabi palsu. Dengan cara yang sama, partisan-

partisan Islam, membuat polemik-polemik tentang apa yang menurut mereka 

adalah sebuah fakta-fakta agama yang dapat mencabut keabsahan agama Kristen 



dan kitab-kitab kekristenan dan orang-orang Kristen. (Saeed, Muslim Christian 

Relations: Is Rethinking Past Doctrines the Way Forward? 2004).  

 

- Apakah paradigma eksklusif dalam Islam, seperti yang terdapat dalam diri 

Usman Ibrahim, adalah hakekat pesan yang terdapat dalam Kitab -Kitab 

Suci?   

- Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam mendorong Usman 

Ibrahim berubah dari paradigma eksklusif ke inklusif?  

 

Karya tulis ini meneliti pertanyaan ini dengan menggunakan tantangan yang 

diajukan oleh Prof. Abdullah Saeed; “Rethinking past doctrines so to move 

forward.” 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 Antara Islam dan Kristen terdapat ribuan tahun kepedihan dan luka -luka 

akibat perang antar golongan dan terdapat ketegangan yang secara sadar atau tidak 

sadar terasa.  Kepedihan ini bahkan mulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebuah 

proses pemulihan yang mendasar memerlukan kerendahan hati dan pengampunan, 

yang mula-mula dengan pembangunan sikap saling percaya, melalui sebuah 

kebulatan tekad untuk menghormati dan menghargai, dan bukan dengan tujuan 

menginsyafkan dan menariknya  pada sebuah identitas agamis yang baru.  

 Bagaimanapun juga pada pokoknya tujuan penulisian ini adalah untuk 

mengamati tendensi-tendensi dalam agama-agama Samawi sepanjang berabad-

abad, yang dicirikan oleh Usman Ibrahim, sebenarnya berlawanan dengan pesan 



yang dibawa Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Para penganut agama -agama 

Samawi umumnya menganggap para pendiri agama mereka membawa jemaahnya 

kembali ke keyakinan eksklusif baru, serta terkejut saat menyadari bahwa 

kenyataannya malah sebaliknya; dimana para pendiri agama mereka sebenarnya 

menantang elit keagamaan ekslusif dengan dengan pesan Allah yang berisi rahmat 

dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia.  

Dalam kehidupan Isa dan Muhammad tidak ada pencantuman atau 

penyinggungan terhadap agama atau institusi apapun yang mereka dukung dalam  

ajarannya. Fokusnya adalah ekspresi rahmat dan kasih sayang Allah (sebagaimana 

yang dilakukan Isa) dan berserah diri (sebagaimana yang dilakukan Muhammad) 

atas iman dan sanubari kepada Allah. Ini bertentangan dengan simbol-simbol 

keagamaan, bentuk-bentuk penyembahan eksternal, dan institusi-institusi. Hal-hal 

tersebut bagi Kristen dan Islam akan muncul berpuluh tahun atau berabad-abad 

setelah Isa dan Muhammad tiada.  

 Konsekuensi dan tujuan esensi keimanan non-eksklusif ini adalah suatu 

masyarakat harmonis berdasarkan keyakinan paling pokok dari komunitas -

komunitas atau jemaah-jemaah tersebut. Akhirnya penghormatan dan 

penghargaan atas kemajemukan sembari mempertahankan kebenaran pokok 

adalah apa yang akan menjaga dan mempertahankan perdamaian secara terus -

menerus. 


