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DAKWAH DAN FENOMENA GERAKAN ISLAM LIBERAL 

Oleh: Deni Irawan, S.Sos.I., M.S.I.1 

ABSTRAK 

Dakwah telah menjadi kekuatan utama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. 
Untuk mencapai misi dakwah, bukanlah pekerjaan yang sederhana, sebab 
dakwah Islam berhadapan dengan kompleksitas peradaban. Melihat persoalan 
Gerakan JIL kerap dilarang negara-negara Islam. Mereka berpendapat jika 
ajaran agama tidak lagi harus terpaku dengan teks-teks Agama (Al Quran dan 
Hadis), tetapi lebih terikat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks 
dengan menggunakan rasio dan selera, karenanya pemikiran JIL dianggap tidak 
sejalan dengan akidah. 

 
Kata Kunci: Dakwah, Islam Liberal 

 
A. Pendahuluan 

Saat ini kita sedang berhadapan dengan gejala pemikiran Islam liberal.2 
Pada hakikatnya ia adalah kesinambungan dari pemikiran modenisme. 
Bagaimanapun, wajah pemikiran Islam liberal3 yang sedang dikembangkan 
pada masa kini nampaknya lebih radikal dari pemikiran modenisme Islam. 
Justru, idea-idea kontroversi dalam perkara-perkara asas Islam sengaja 
dilontarkan ke tengah masyarakat Islam. Perkembangan JIL4 di Indonesia 
yang dimotori oleh Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, 
Goenawan Mohamad. Mereka menyuarakan pluralisme agama dengan 

                                                            
1 Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor (S3) Semester I pada Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, Tahun Akademik 2015/2016 
2 Fenomena pemikiran Islam yang liberal sebenarnya tidak begitu jelas sebagai satu aliran 

pemikiran yang sekata. Muslim yang memanggil diri mereka sebagai progresif boleh dikatakan 
mengamalkan Islam yang liberal kerana mereka telah mencetuskan beberapa pemikiran liberal 
dalam Islam. Akan tetapi sesetengah ahli akademik berpendapat Islam progresif dan Islam liberal 
adalah dua aliran yang berbeza. Aliran-aliran ini berkongsi satu falsafah yang bergantung kepada 
ijtihad. Muslim yang berfikiran liberal tidak semestinya berpegang kepada interpretasi ulama 
traditisional tentang Quran dan Hadith. Mereka ini secara umumnya menginginkan ingin kembali 
kepada prinsip asal terdahulu dan kepada maksud asal etika dan pendekatan majmuk (pluralistik) 
kitab suci. 

3 Islam Liberal adalah suatu aliran pemikiran yang menisbahkan sifat liberal kepada Islam, 
yaitu aliran pemikiran yang mengkehendaki keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa 
yang ada dalam syariat Islam yang ada. Termasuk di dalam takrif ini adalah kebebasan berfikir, 
berijtihad, bertindak dan sebagainya. Gerakan ini tumbuh dengan tujuan untuk melawan 
kebangkitan agama seperti yang digelar oleh barat sebagai ekstremisme, fundamentalisme yang 
sememangnya membimbangkan mereka. Justeru, Islam Liberal ditubuhkan untuk menggambarkan 
kepada barat dan masyarakat bahwa Islam yang sebenar adalah Islam yang bebas dan tidak terikat 
sepertimana yang difahami dan dipraktikkan oleh ‘ulama-ulama’ mujtahid. Hakikatnya, mereka 
adalah golongan yang lebih mengagungkan akal dan memperhambakan diri kepada barat.  

4 Gerakan Islam Liberal atau lebih familiar disebut Jaringan Islam Liberal. 

https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Muslim_progresif&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Ijtihad
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pluralistik&action=edit&redlink=1
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menyatakan toleransi agama hanya akan tumbuh di atas dasar paham 
kenisbian (relativisme) bentuk-bentuk formal agama ini dan pengakuan 
bersama akan kemutlakan suatu nilai yang universal, yang mengarah kepada 
setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama. JIL di Indonesia 
percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam 
ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. 
Sebabnya, mereka menekankan pada kebebasan pribadi dan pembebasan dari 
struktur sosial-politik yang menindas. Perkembangan JIL di Indonesia bukan 
tanpa halangan, karena pemikiran yang bersifat liberal dibentuklah sebuah 
komunitas Indonesia yang bernama Indonesia Tanpa JIL atau disingkat ITJ.5 
Seperti diketahui, gerakan JIL kerap dilarang negara-negara Islam. Pasalnya, 
mereka berpendapat jika ajaran agama tidak lagi harus terpaku dengan teks-
teks Agama (Al Quran dan Hadis), tetapi lebih terikat dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam teks-teks dengan menggunakan rasio dan selera, karenanya 
pemikiran JIL dianggap tidak sejalan dengan akidah. Dari persoalan di atas, 
maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan gerakan Islam 
Liberal yang berhubungan ciri-ciri pemikiran Islam Liberal, respon terhadap 
pemikiran Gerakan Islam Liberal, dan Peranan Dakwah dalam menghadapi 
Gerakan Islam Liberal. 

 
B. Makna Dakwah 

Kata dakwah yang terambil dari bahasa arab dengan kata dasar ( عاد  یدعو- 
 yang mengandung makna memanggil, mengundang, mengajak, minta (دعوة  -
tolong, memohon, mendoakan dan mendorong.P5F

6
P Kata dakwah dalam berbagai 

kosa katanya digunakan oleh Alquran sebanyak 212 kali dalam bentuk fi’il 
madhi ma’lum 25 kali, majhul 5 kali sama dengan 30 kali. Dalam bentuk fiil 
mudhari ma’lum 100 kali, majhul 11 kali jadi sama dengan 111 kali. Dalam 
bentuk fiil amar digunakan sebanyak 32 kali, sedang dalam bentuk isim fa’il 
sebanyak 7 kali, dalam bentuk masdar sebanyak 32 kali, dalam bentuk du’a 
20 kali dalam bentuk kata dakwah sebanyak 10 kali, sedang dalam bentuk 
ad’iya sebanyak 2 kali.P6F

7  
Penyebutan kata dakwah dalam Alquran yang lebih banyak ditampilkan 

dalam bentuk kata kerja (fiil), hal ini memberikan isyarat bahwa kegiatan 
                                                            

5 Misi utama komunitas ini adalah untuk melawan arus ideologi liberalisme dan sekularisme 
yang disebarkan oleh tokoh-tokoh JIL seperti Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukanie dan lain-
lain. 

6 Ibnu Manzur, Lisanul al Arab, Jilid III, (Qairo: Dar al Hadis, 2003), h. 366-380.  Lihat 
Ibnu Faris, Maqayis al Lugah, Jilid I, (Cet. II; Bairut: Dar al Kutub Al Ilmiyah, 1999), h. 409. 
Lihat Ibrahim Mustafa dkk, Mu’jam al Wasith, jilid I, (Theheran: Maktab al Islamiyah, t. Th.), h. 
286. 

7 Muhammad Fuad Abd. Baqi, Mu’jam al Mufahharas li al Fadz Alquran, (Kitab al As 
Sya’ab tanpa penerbit, t, th.), h. 258-259. 
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dakwah perlu dikerjakan secara dinamis, serius, sistematis, terencana, 
professional dan proporsional. Hal ini sesuai dengan sifat generik kata kerja 
transitif yang harus melibatkan berbagai unsur yakni pelaku, tempat dan 
waktu. 

Kata Dakwah8 yang telah dikenal luas dikalangan masyarakat Indonesia 
tidaklah asing dan diberi arti seruan atau ajakan untuk memeluk dan mentaati 
ajaran-ajaran Islam. Dakwah Islam dapat diperluas dengan menyerukan 
kepada siapa saja untuk diajak memeluk Islam. Itulah sebabnya Islam disebut 
agama dakwah yakni agama yang disebarluaskan dengan cara damai tidak 
dalam bentuk kekerasan atau propaganda. Para pakar dakwah telah memberi 
rumusan dakwah yang berbeda antara lain: 
1. Syekh Muhammad Khidr Husain dalam kitabnya ad Dakwah ila  al Ishlah 

mengatakan bahwa dakwah adalah “upaya untuk memotivasi orang agar 
berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk, atau  melaksanakan amar 
makruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan 
kebahagiaan di dunia dan akhirat”. 

2. Ahmad Ghalwusy dalam kitabnya al Dakwah al Islamiyah mengatakan 
bahwa dakwah ialah penyampaian pesan Islam kepada manusia di setiap 
waktu dan tempat dengan berbagai metode dan media yang sesuai dengan 
situasi dan kondisi para penerima pesan dakwah (khalayak).9   

3. Syekh Abdullah mengemukakan bahwa dakwah adalah mengajak, 
membimbing dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat 
jalannya dari agama yang benar, untuk dialihkan kejalan ketaatan kepada 
Allah, beriman kepada-Nya serta mencegah dari apa yang menjadi lawan 
kedua hal tersebut, kemaksiatan dan kekufuran.10 

Pandangan di atas dititik beratkan pada upaya membimbing 
manusia-manusia yang belum memahami jalan kebenaran atau keimanan 
pada suatu aqidah yang benar. 

 
 
 
 

                                                            
8 Di sini dakwah difahami sebagai aktifitas. Dakwah sebagai aktivitas hakikatnya 

merupakan pergerakan (harakah) transformasi ajaran Islam menjadi tatanan kehidupan pribadi, 
keluarga, jama'ah, ummah dan daulah secara berjama'ah (terorganisir) dengan system (nidham) 
dan metode (manhaf) Islam sampai terwujudnya masyarakat yang berkualitas khaira ummah dan 
daulah lhayyibah. Sehingga Islam menjadi rahmat seluruh alam dalam rangka mencapai 
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam ridha Allah. 

9 Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Alquran, (Cet I ; Bandung: Pustaka Setia, 
2002, h. 33 

10 Lihat Abdullah Ba’alawy al-Haddad, al-Nashu Diniyah  diterjemahkan oleh Moh. Abdai 
Rathony dengan judul Petuah-petuah Agama Islam (Semarang: Toha Putra, 1980), h. 68.   
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4. Abu Bakar Zakary 
Para ulama yang memiliki pengetahuan agama bertugas untuk 

memberi pengajaran kepada umat sehingga mereka sadar akan urusan 
agama dan dunia menurut kadar kemampuannya. 11 

5. Syekh Ali Mahfudh 
Manusia perlu didorong untuk berbuat kebajikan dan menyeruh 

melakukan yang makruf dan melarang berbuat yang mungkar, sehingga 
dengan demikian mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan 
akhirat.12 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa dakwah 
adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara professional dalam upaya 
pembentukan pemahaman yang benar tentang Islam terhadap obyek dakwah 
yang berakibat dapat membawa perubahan sikap dan perilaku.  

Dakwah menjadi elemen penting untuk melakukan sosialisasi dan 
internalisasi ajaran-ajaran Islam. Maju mundurnya Islam ini sangat ditentukan 
oleh tingkat keberhasilan dakwah yang dicapai oleh para pelaku dakwah. 
Dakwah telah menjadi kekuatan utama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. 
Untuk mencapai misi dakwah tersebut di atas, bukanlah pekerjaan yang 
sederhana, sebab dakwah Islam berhadapan dengan kompleksitas peradaban. 
Tatanan baru kehidupan dunia yang terjadi secara global telah membawa 
berbagai akibat yang sangat signifikan dan menyentuh seluruh aspek 
kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala massif ini, di 
samping membawa berbagai manfaat dan kemudahan, juga telah 
menggandeng akibat-akibat yang destruktif.13 Sosialisasi dakwah tersebut 
harus dilakukan dengan berbagai cara dan metode yang tepat pula, sebab 
obyek sangat luas dan komprehensip. Salah satu akibat destruktif tersebut 
adalah meningkatnya perilaku manusia yang semakin jauh dari tuntunan 
ajaran agama Islam. 

Dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai adanya orang Islam 
yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Islam hanya dijadikan sebagai 
identitas formalistik, tetapi perilakunya tidak mencerminkan ajaran-ajaran 
Islam. Ajaran-ajaran Islam yang universal sering dipahami secara sempit oleh 
umat Islam sendiri. Bahkan, ada kelompok Islam yang berusaha memisahkan 
Islam dari kehidupan duniawi, seperti: ekonomi, hukum, politik, dan budaya, 
dan sebagainya. Perilaku seperti ini dapat mempersempit ruang lingkup 
kehidupan Islam hanya sebatas ibadah ritual tanpa memberikan andil dalam 

                                                            
11 Lihat Abu Bakar Zakary, al-Dakwatu ila al-Islam (Qairo: Dar al-Urullah, t.th.), h. 8. 
12 Lihat Syekh Ali Mahfud, Hidayatu al-Mursyidin (Qairo: Dar al-Kitabi al-Arabi, 1952), h. 

17.   
13 Lihat Sampo Seha,    dan   Usman, Aktivitas Dakwah di Kelurahan Romang Polong  

(Cet. I; Makassar, Yapma, 2006), h. 1 
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realitas sosial. Pemahaman umat Islam yang terlalu ukhrawi oriented telah 
menyumbat munculnya nilai-nilai Islam dalam tata perekonomian, hukum, 
politik, dan kebudayaan. Kondisi ini tentu amat memprihatinkan, sebab aspek-
aspek tersebut merupakan aspek yang sangat terkait dengan kehidupan umat 
manusia. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan 
umat Islam untuk mengendalikan peradaban dunia. Jika umat Islam gagal 
mewarnai peradaban dunia ini dengan nilai-nilai Islam berarti umat Islam 
tidak mampu menjalankan fungsi kekhalifahan yang telah diamanahkan oleh 
Allah SWT kepadanya. Dengan demikian, misi Islam sebagai rahmatan lil 
‘alamien akan sulit untuk diwujudkan. 

 
C. Mengenal Islam Liberal 

Istilah Islam Liberal14 disusun dari dua buah kata, yaitu Islam dan 
liberal. Islam maksudnya adalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah 
kepada Muhammad SAW sedangkan liberal yang artinya adalah 
kebebasan. Kata Liberal adalah satu istilah asing yang diambil dari kata 
Liberalism dalam bahasa Inggris dan liberalisme dalam bahasa perancis yang 
berarti kebebasan. Kata ini kembali kepada kata Liberty dalam bahasa 
Inggrisnya dan Liberte dalam bahasa prancisnya yang bermakna bebas.15 
Setelah dua kata ini disusun, kata liberal berfungsi sebagai keterangan 
terhadap Islam, sehingga bisa secara singkat bisa dikatakan Islam yang liberal 
atau bebas. Gerakan16 Islam liberal, sebagaimana ditulis oleh tokohnya 
tujuannya adalah untuk membebaskan (liberating) umat Islam dari belenggu 
keterbelakangan dan kejumudan.  

Lebih lanjut menurut Owen Chadwik, kata “Liberal” secara harfiah 
artinya bebas (free) dan terbuka, artinya “bebas dari berbagai batasan” (free 

                                                            
14 Islam  liberal  pada  mulanya  diperkenalkan  oleh  buku  “Liberal  Islam  : A Source 

Book” yang ditulis oleh Charles Kuzman (London, Oxford University Press, 1988) dan buku 
“Islamic Liberalism : A Critique of Development  Ideologies” yang  ditulis  oleh  Leonard  
Binder  (Chicago, University of Chicago Press, 1998). Walaupun buku ini terbit tahun 1998, 
tetapi  idea  yang  mendokong  liberalisasi  telah  muncul  terlebih  dahulu seperti  gerakan  
modernisasi  Islam,  gerakan  sekularisasi  dan  sebagainya. Oleh  sebab  itu  walaupun  Jaringan  
Islam  Liberal  di  Indonesia  bermula tahun   2001,   tetapi   idea-idea   Islam   Liberal   di   
Indonesia   sudah   ada sejak tahun 1970 dengan munculnya idea sekularisasi dan modernisasi 
Islam yang  dibawa  oleh  Nurkholis  Majid,  Harun  Nasution,  Mukti  Ali,  dan kawan- 
kawannya (lebih lanjut rujuk buku 50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia, Budi Handrianto, Jakarta 
,2007). Lihat Haji Mohammad Ariffin Bin Ismail, Cabaran Akidah Pemikiran Islam Liberal, 
(Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri). h.6 

15 Sulaiman al-Khirasyi, Hakikat Liberaliyah wa mauqif Muslim minha,  h.l 12 
16 Gerakan adalah dapat diartikan sebagai perbuatan atau keadaan bergerak; pergerakan, 

usaha, atau kegiatan di lapangan sosial (politik dan sebagainya). Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 272.  
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from restraint).17 Seandainya kita sifatkan dengan kata Islam berarti Islam 
yang bebas dan terbuka. Kita akui dalam Islam memang tidak ada paksaan 
namun bukan berarti bebas secara total. ‘Islam’ itu sendiri memiliki makna 
“pasrah”, tunduk kepada Allah dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa 
Muhammad SAW. Dalam hal ini, Islam tidak bebas, tetapi di samping Islam 
tunduk kepada Allah SWT, Islam sebenarnya membebaskan manusia dari 
belenggu peribadatan kepada manusia atau makhluk lainnya. Jadi, bisa 
disimpulkan Islam itu “bebas” dan “tidak bebas”.18  

Menurut Luthfie juga, istilah “Islam Liberal” mulai dipopulerkan sejak 
tahun 1950-an. Di Timur Tengah, akar-akar gerakan liberalisme Islam bisa 
ditelusuri hingga awal abad ke-19, ketika apa yang disebut “gerakan 
kebangkitan” (harakah al-nahdhah) di kawasan itu secara hampir serentak 
dimulai. Sampai sekarang komunitas Islam Liberal makin melebarkan 
sayapnya hingga ke perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dampak 
hadirnya Islam Liberal kita bisa lihat lewat peristiwa-peristiwa menyedihkan 
seperti penghinaan terhadap Tuhan (Allah), penyalah gunaan tafsir alqur’an 
yang mengandalkan akal semata, sampai kesalahan dalam menerapkan syari’at 
Islam. 

Istilah Islam Liberal ini diperkenalkan oleh seorang intelektual asal 
India, Asaf 'Ali Asghar Fyzee, pada tahun 1950-an. Pada salah satu tulisannya 
dia menuliskan, ”Kita tidak perlu menghiraukan nomenklatur”. Tetapi jika 
sebuah nama harus diberikan padanya, marilah kita sebut itu 'Islam liberal”. 
Kemudian istilah ini dipopulerkan di Indonesia melalui karya Greg Barton, 
Leonard Binder dan Charles Kurzman. Kemudian wacana ini lebih dipertajam 
lagi dengan munculnya jaringan Islam Liberal yang dikomandani oleh Ulil 
Abshar Abdala. Dari sekian penulis, Kurzman lah yang paling jelas dalam 
mendefinisikan Islam liberal. Kurzman mengidentifikasi liberal Islam dengan 
empat agenda.19  

Dari empat agenda pokok tersebut di atas, kita bisa melihat beberapa 
program Islam Liberal dengan beberapa ciri lainnya, antara lain: 
1. Menolak penerapan hukum syari’at dalam kehidupan, tetapi mendorong 

kehidupan sekular, yakni pemisahan agama dari kehidupan bernegara. 
2. Memperjuangkan emansipasi wanita, sehingga wanita benar-benar setara 

dengan lelaki 
3. Menganggap semua agama adalah baik dan benar 

                                                            
17 Pendapat Owen Chadwik ini dikutip dari makalah Adian Husaini, MA., Mengapa Barat 

Menjadi Sekular-Liberal?, (Kairo-Mesir, Februari 2006). 
18 Adian Husaini dan Nuim Hidayat, Islam Liberal, (Jakarta: GIP, 2004), h. 2 
19 Dalam pendangannya Islam liberal ditandai dengan beberapa agenda, yaitu pluralisme, 

demokratisasi dan sekularisasi, feminisme dan kesetaraan gender, serta re-interpretasi fiqh 
(syari’ah) dengan interpretasi yang liberal. 
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4. Menolak hukum-hukum fiqh yang sudah mapan 
5. Menganggap al-Qur’an sebagai produk budaya, bukan wahyu yang sacral. 

 
1. Ciri-ciri Pemikiran Islam Liberal 

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, terdapat beberapa ciri-
ciri pemikiran Islam liberal. Cara berfikir barat tersebut terdiri dari pada 
lima sifat yang saling kait-mengait:  
a. Kebergantungan semata-mata kepada akal manusia bagi memandu 

kehidupan dunia. 
b. Dualisme dalam memahami pelbagai realiti dan kebenaran. Contohnya 

dualisme antara akal dan jasad, dan pemisahan antara kaedah 
rasionalisme dan empirisisme. 

c. Penekanan kepada unsur-unsur perubahan dalam kewujudan yang 
mempamerkan pandangan alam (worldview) yang sekuler.  

d. Doktrin humanisme yaitu jelmaan ideologi sekuralisme yang 
memusatkan penilaian segala-galanya kepada fikiran manusia.  

e. Konsep tragedi yang menyusup dalam setiap arena kehidupan baik 
falsafah, agama, atau kesenian.20 

Konsep ini mencerminkan jiwa yang tidak beriman kerena kecewa 
dengan agama. Konsep tragedi ini mengakibatkan mereka asyik berpandu 
kepada keraguan, dan dalam proses ini falsafah telah diiktiraf sebagai alat 
utama menuntut kebenaran yang tiada tercapai.  

Leonard Binder21, mengakui bahwa sekularisme sebenarnya telah 
gagal di Timur Tengah (dunia Islam), oleh sebab itu kini barat 
memberikan konsep Islam Liberal untuk memperkuat liberalisme politik di 
negara-negara muslim. Buku ini (Islamic liberalism) mempersoalkan 
kemungkinan wujudnya Islam Liberal dan menyimpulkan bahwa tanpa 
liberalisme Islam yang kuat, maka liberalisme politik di Timur Tengah 
tidak akan berhasil. Disisi lain ciri-ciri pemikiran Islam Liberal menurut 
Khalif  Muammar adalah:  
a. Rasionalisme dan Sekularisme 
b. Penolakan terhadap syariah 
c. Pluralisme Agama 
d. Penolakan terhadap autoriti keagamaan 
e. Kebebasan mentafsirkan teks-teks agama Islam 
f. Tiada dakwaan kebenaran (faham relativisme) 
g. Mempromosikan nilai-nilai Barat 

                                                            
20 Haji Mohammad Ariffin Bin Ismail, Cabaran Akidah Pemikiran Islam Liberal, Pejabat 

Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri. h.8 
21 Penulis buku Islamic Liberalism dan seorang pakar politik beragama Yahudi dari 

Universiti Chicago. 
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h. Pembebasan Wanita 
i. Mendukung demokrasi liberal sepenuhnya.22 

Oleh sebab itu menurut Syekh Abdullah al-Khatib dalam kitabnya 
“al Islam wa raddu ala hurriyatil fikri” menyatakan bahwa golongan yang 
berfikiran bebas mempunyai agenda tersembunyi yaitu :  
a. Untuk menggugurkan agama secara sepenuhnya dari pada masyarakat 

yaitu memisahkan agama dari pada pendidikan, menjauhkan syariat 
Islam dari pada kedudukannya sebagai sumber perundangan dan 
mengasaskan ekonomi di atas dasar riba.  

b. Untuk menjauhkan fikrah atau pemikiran manusia daripada setiap yang 
mempunyai kaitan dengan ruh, wahyu dan alam ghaib dan daripada 
segala ikatan dengan akhlak, akidah dan keimanan kepada Allah. 

c. Untuk memartabatkan ketuhanan akal, kebendaan, dan 
ketidakpercayaan kepada agama dan wahyu dalam setiap urusan 
kehidupan dan menjadikan Islam hanya sebagai agama rohani semata-
mata dan menolak agama sebagai penentu dan pencorak perjalanan 
hidup bermasyarakat 23. 
 

2. Pemikiran Gerakan Islam Liberal menurut Para Ahli 
 Menurut Adian Husaini, ada tiga bidang dalam ajaran Islam yang 

menjadi sasaran liberalisasi yaitu: Liberalisasi bidang akidah dengan 
penyebaran faham pluralisme agama, liberalisasi bidang syariah dengan 
melakukan perubahan metodologi ijtihad, liberalisasi konsep wahyu 
dengan melakukan dekonstruksi terhadap al-Quran. 
a) Liberalisasi  Akidah 

Liberalisasi akidah dilakukan dengan menyebarkan faham 
Pluralisme agama, yaitu faham yang meyakini bahwa semua agama 
adalah sama-sama benar, dan merupakan jalan untuk menuju kepada 
Tuhan yang sama.24 Ulil Absar Abdallah, salah seorang penggerak 
Jaringan Islam Liberal25 di Indonesia menyatakan bahwa “Semua 

                                                            
22 Haji Mohammad Ariffin Bin Ismail, Cabaran Akidah Pemikiran Islam Liberal, Pejabat 

Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri. h.9 
23 Baca Syekh Abdullah al-Khatib dalam kitabnya “al Islam Wa Raddu Ala Hurriyatil 

Fikri” www. unc.edu/~kurzman/LiberalIslamLink. 
24 Dr. Anis Malik Taha, Tren Pluralisme Agama, Perspektif, Jakarta, 2002 
25 Haji Mohammad Ariffin Bin Ismail, Cabaran Akidah Pemikiran Islam Liberal, Pejabat 

Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri. Hal.7. Menjelaskan bahwa pengaruh  
liberalisme yang  telah  terjadi  dalam  agama Yahudi dan Kristian mulai diikuti oleh sekumpulan 
sarjana dan pemikir muslim seperti yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd (Mesir), 
Muhammad Arkoun (Al Jazair), Abdulah Ahmed Naim (Sudan), Asghar Ali   Enginer   (India),  
Aminah  Wadud   (Amerika),   Noorkholis   Madjid, Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, Ulil 
Absar Abdalla (Indonesia), Muhamad Shahrour (Syria), Fetima Mernisi (Marocco) Abdul Karim 
Soroush  (Iran),  Khaled  Abou  Fadl  (Kuwait)  dan  lain-lain.  Di  samping itu  terdapat  banyak  
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agama adalah sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam 
bukan agama yang paling benar.26 Ulil Absar juga menulis: “Dengan 
tanpa rasa segan dan malu saya mengatakan bahwa semua agama 
adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju Yang 
Maha Benar. Semua agama, dengan demikian adalah benar dengan 
variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam 
menghayati jalan keagamaan itu. Semua agama ada dalam satu 
keluarga besar yang sama: yaitu keluarga pencinta jalan menuju 
kebenaran yang tak pernah ada hujungnya.27 

Menurut pendapat yang lainnya: 
Abdul Munir Mulkan, Pensyarah  Uniersitas Islam Negeri 

Yogyakarta juga menulis : “Yang harus diyakini bahwa syurga Tuhan 
yang satu itu terdiri dari banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah 
jalan pemeluk tiap agama untuk memasuki kamar syurganya. Syarat 
memasuki syurga adalah keikhlasan pembebasan manusia dari 
kelaparan, penderitaan, kekerasan,dan ketakutan, tanpa melihat 
agamanya. Inilah jalan universal syurga bagi semua agama”. Dr. 
Nurcholis Madjid, juga menyatakan : “Ibarat roda, pusat roda itu 
adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan dari pelbagai agama. 
Falsafah perenial juga membahagi agama pada level esoterik (batin) 
dan eksoterik (zahir). Satu agama berbeza dengan agama lain dalam 
level eksoterik28, tetapi sama dalam level eksoterik. Oleh karena itu 
”Satu Tuhan Banyak Jalan ”. (Tiga Agama Satu Tuhan, 1999, m.s.xix). 
“Jadi Pluralisme sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan 
(Sunnatullah) yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin   
dilawan atau diingkari”. (Islam dan Doktrin Peradaban, 
Paramadina, 1995, m.s.lxxxviii). Dr. Alwi Shihab, mantan Menteri 
Luar negara Indonesia, pensyarah di Universiti   Islam   Negeri   
Jakarta,   menyatakan:   “Prinsip   lain   yang digariskan   oleh   al-
Quran   adalah   pengakuan   kewujudan   orang   yang berbuat   baik   
dalam   setiap   komuniti   beragama   dan   dengan   begitu, layak 
memperoleh pahala dari Tuhan.  Jelas prinsip ini memperkukuh idea 
mengenai Pluralisme keagamaan dan menolak eksklusivisme. Dalam 
pengertian lain eksklusivisme keagamaan tidak sesuai dengan 

                                                                                                                                                                   
kelompok  diskusi,  dan  institusi  seperti  Jaringan Islam  Liberal  (JIL  –  Indonesia),  Sister  in  
Islam (Malaysia) hampir di seluruh negara Islam (lihat laman 
web.unc.edu/~kurzman/LiberalIslamLink.). Dalam buku ini, menjelaskan bahwa Ulil Absar 
Abdallah, salah seorang penggerak Jaringan Islam Liberal. 

26 Majalah Gatra, 21 Desember 2002. 
27 “Kompas, 18-11-2002, dalam artikel: “Menyegarkan kembali pemahaman Islam”. 
28 eksoterik/ek·so·te·rik/ /éksotérik/ n pengetahuan yang boleh diketahui atau dimengerti 

oleh siapa saja. Lihat http://kbbi.web.id/eksoterik. Diakses tanggal 01 Februari 2016 

http://kbbi.web.id/eksoterik
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semangat al-Quran. Sebab al-Quran tidak membeza-bezakan antara 
satu komuniti agama dari lainnya”.29  

b) Liberalisasi Syariah 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Greg Barton bahwa antara 

tujuan Islam Liberal adalah merubah hukum-hukum agama Islam 
sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab 
itu pemahaman al-Quran harus disesuaikan dengan perkembangan 
zaman sebagaimana dinyatakan oleh Azyumardi Azra,30: “Al-Quran 
menunjukkan bahwa risalah Islam-disebabkan keuniversalannya 
adalah selalu sesuai dengan lingkungan budaya apapun, sebagaimana 
pada saat turunnya itu disesuaikan dengan kepentingan lingkungan 
Semenanjung Arab. Oleh sebab itu al-Quran harus selalu 
dikontekstualisasikan (disesuaikan) dengan lingkungan budaya 
penganutnya, dimanapun saja”.31 Menurut pendapat Dr. Nurkholis 
Madjid menyatakan dalam syarahan di Taman Ismail Marzuki tentang 
Ahlul Kitab: “Dan patut kita camkan benar-benar pendapat 
Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Abdul Hamid 
Hakim bahwa pengertian Ahlul Kitab tidak hanya terbatas pada kaum 
Yahudi dan Kristian sahaja seperti tersebut jelas dalam al-Quran serta 
kaum Majusi seperti disebutkan dalam sebuah hadis, tetapi juga 
mencakupi agama-agama lainnya yang mempunyai suatu bentuk kitab 
suci”. 

Kumpulan Islam Liberal di Indonesia telah menerbitkan buku 
“Fiqah Lintas Agama” yang menyatakan: “Soal pernikahan laki-laki 
non-Muslim dengan wanita  muslimah merupakan urusan ijtihad dan 
terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam 
pada saat itu, di mana jumlah umat  Islam  tidak  sebesar saat ini, 
sehingga pernikahan antara agama merupakan sesuatu yang terlarang. 
Oleh kerana kedudukannya sebagai hukum yang lahir dari proses 
ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetus-kan pendapat baru 
bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim 
atau pernikahan berlainan agama secara lebih luas amat dibolehkan 
apapun agama dan aliran kepercayaannya”.32  

Dalam Rancangan Kompilasi Hukum Islam (Counter Legal 
Draft) yang diajukan kepada Kementerian Agama, kumpulan Islam 

                                                            
29 Alwi Shihab, Islam Inklusif : Menuju sikap terbuka dalam beragama, Mizan, Bandung, 

h.108-109 
30 Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta dulu bernama IAIN Jakarta 
31 Lihat Dr. Abu A’la, Pengantar dalam buku Dari Neo-modernisme ke Islam Liberal, 2003, 

h. xi. 
32 Mun’im Sirry (ed), Fiqih Lintas Agama, 2004, h. 164. 
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Liberal Indonesia di bawah penyelia Dr. Musdah Mulia memberikan 
beberapa perubahan hukum Islam : 
Pasal 3ayat 1   : Asas perkahwinan adalah monogami dan perkahwinan 

poligami adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal 
secara hukum. 

Pasal 9   : Ijab-kabul boleh dilakukan oleh isteri–suami  atau 
sebaliknya suami–isteri. 

Pasal 54   :  Perkahwinan berbeza agama antara muslim   atau 
muslimah dengan non-muslim disahkan. 

Pasal 59   :  Talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi 
boleh dilakukan oleh suami atau isteri di depan sidang 
pengadilan agama. 

Pasal 88 ayat 7a : Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi 
juga untuk lelaki. Masa iddah bagi  lelaki  adalah 
seratus tiga puluh hari. 

Pasal 8 ayat 3    : Bahagian warisan anak laki-laki dan wanita adalah 
sama. 

Itulah beberapa ijtihad Liberal yang diajukan tetapi syukur 
kepada Allah, rancangan tersebut ditolak oleh Parlimen dan 
Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Nuryamin Aini, seorang pensyarah Fakulti Syariah UIN Jakarta, 
juga membuat pernyataan yang menggugat  hukum perkawinan 
antara antara agama. Dia menulis: “Maka dari itu, kita perlu 
meruntuhkan mitos fekah yang mendasari larangan bagi perempuan 
muslim untuk menikah dengan laki-laki non-muslim .... Isu yang 
paling mendasar dari larangan PBA (Perkawinan Berbeza Agama) 
adalah masalah sosial politik. Hanya saja, ketika yang berkembang 
kemudian adalah logika agama, maka konteks sosial-politik 
munculnya larangan PBA itu menjadi tenggelam oleh hegemoni cara 
berpikir teologis.”33  

Ulil Abshar Abdalla, di Harian Kompas edisi 18 November 
2002, juga menulis: “Larangan kahwin berlainan agama, dalam hal ini 
antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan 
lagi.” Bahkan, lebih maju lagi, Dr. Zainun Kamal, pensyarah 
Universiti Islam Negeri Jakarta, selalu menjadi tuan kadi yang 
menikahkan puluhan-mungkin sekarang sudah ratusan-pasangan yang 
berbeza agama. 

                                                            
33 Lihat buku Ijtihad Islam Liberal, JIL Jakarta. h. 220-221. 
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Muhidin M. Dahlan, Dari Universiti Islam Negeri Yogyakarta 
menulis buku  memori  berjudul  “Tuhan  Izinkan  Aku  Menjadi  
Pelacur”,  yang memuat kata-kata berikut: “Pernikahan yang 
dikatakan sebagai pembirokrasian seks ini, tak lain tak bukan adalah 
lembaga yang berisi tong-tong  sampah penampung sperma yang 
secara anarkis telah membelah-belah  anusia   dengan   tuntutan   yang 
sangat menyakitkan. 

Istilah pelacur dan anak haram pun muncul dari rejim ini. 
Perempuan yang melakukan seks di luar lembaga ini dengan sangat 
kejam diposisikan sebagai perempuan yang sangat hina, tuna, lacur, 
dan tak pantas menyandang harga diri. Padahal, apa bezanya pelacur 
dengan perempuan yang berstatus isteri? Posisinya sama. Mereka 
adalah penikmat dan pelayan seks laki-laki. Seks akan tetap bernama 
seks meski dilakukan dengan satu atau banyak orang. Tidak, 
pernikahan adalah konsep aneh, dan menurutku mengerikan untuk bisa 
kupercaya.”34 Dari Fakultas Syariah IAIN Semarang muncul gerakan 
yang mengizinkan perkahwinan homoseksual dengan terbitnya sebuah 
buku : “Indahnya Kawin Sejenis”.35   

Dalam buku ini ditulis strategi gerakan yang harus dilakukan 
untuk menghalalkan perkahwinan homoseksual di Indonesia. “Bentuk 
gerakan yang harus dibangun adalah (1) mengorganisasi kaum 
homoseksual untuk bersatu dan berjuang  merebut  hak-haknya  yang  
telah  dirampas  oleh  negara,  (2) memberi  pemahaman  kepada  
masyarakat  bahawa  apa  yang  terjadi  pada diri kaum homoseksual 
adalah sesuatu yang normal dan fitrah, sehingga masyarakat tidak 
memencilkannya bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat 
menyokong setiap gerakan kaum homoseksual dalam menuntut hak- 
haknya, (3) melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan (tafsir 
kisah Luth dan konsep pernikahan) yang tidak memihak kaum 
homoseksual, (4) menyuarakan perubahan Undang-undang 
Perkahwinan No 1/1974 yang mendefinisikan perkahwinan harus 
antara laki-laki dan wanita.”36 

Liberalisasi dalam aspek syariah contohnya “Soal pernikahan 
laki-laki non-Muslim dengan wanita muslimah merupakan urusan 
ijtihad dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks 

                                                            
34 Lihat buku: Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur: Memori Luka Seorang Muslimah, 

SriptaManent dan Melibas, Yogyakarta, 2005. 
35 Buku ini adalah kumpulan artikel yang ditulis dalam Jurnal “Justisia” diterbitkan oleh 

Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25, Th XI, 2004. 
36 Lihat buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak 

Kaum Homoseksual, Lembaga Studi Sosial dan Agama, Semarang, 2005. 
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dakwah Islam pada saat itu, dimana jumlah umat Islam tidak sebesar 
saat ini, sehingga pernikahan antara agama merupakan sesuatu yang 
terlarang. Oleh karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir dari 
proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru 
bahwa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non muslim 
atau pernikahan berlainan agama secara lebih luas amat dibolehkan 
apapun agama dan aliran kepercayaannya”.37 

c) Liberalisasi Al-Quran 
Islam Liberal juga menggugat kesucian kitab suci al-Quran 

dengan melakukan studi kritis terhadap al-Quran. Lutfi Syaukani, 
pengasas Jaringan Islam Liberal di Jakarta mengatakan: ”Sebahagian 
besar kaum muslimin meyakini bahwa al-Quran dari halaman pertama 
hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad secara langsung baik dalam lafaz maupun dalam 
makna. Kaum muslimin juga meyakini bahwa al-Quran yang mereka 
lihat dan baca hari ini adalah hampir sama seperti yang ada pada masa 
Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam. Keyakinan semacam itu 
sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis 
(alkhayal al-diniy), yang dibuat oleh para ulama sebagai sebagian dari 
pada doktrin Islam. Hakikat sejarah penulisan al-Quran sendiri 
sesungguhnya penuh dengan berbagai keadaan yang kacau dan tidak 
lepas dari perdebatan, pertentangan, tipu daya dan rekayasa ”.38 

Islam Liberal juga menggugat kesucian kitab suci al-Quran 
dengan melakukan studi kritis terhadap al-Quran. Lutfi Syaukani, 
pengasas Jaringan Islam  Liberal  di  Jakarta  mengatakan :  ” 
Sebahagian  besar  kaum  muslimin meyakini bahwa al-Quran dari 
halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung baik dalam lafaz 
maupun dalam makna. Kaum muslimin juga meyakini bahwa al-Quran 
yang mereka lihat dan baca hari ini adalah hampir sama seperti  yang  
ada  pada  masa  Nabi  lebih  dari  seribu  empat  ratus  tahun silam. 
Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan 
angan-angan teologis (alkhayal al-diniy), yang dibuat oleh para ulama 
sebagai sebahagian daripada doktrin Islam. Hakikat sejarah penulisan 
al-Quran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai keadaan yang 

                                                            
37Mun’im Sirry (ed), Fiqih Lintas Agama, 2004, h. 164  
38Lutfi Syaukani, Merenungkan Sejarah Al Quran, dalam Abd.Muqsith Ghazali, Ijtihad 

Islam Liberal, 2005, h. 1. 
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kacau dan tidak lepas dari perdebatan, pertentangan, tipu daya dan 
rekayasa ”.39 

Ulil   Abshar   Abdalla,   mantan   Koordinator   Jaringan   Islam   
Liberal, menulis, “Tapi, bagi saya, all scriptures are miracles, semua 
kitab suci adalah mukjizat.”40  Taufik Adnan Amal,41 menyatakan, 
“Huraian dalam paragraf-paragraf berikut cuba mengungkapkan secara 
ringkas pemantapan   teks   dan   bacaan   al-Quran,   sambil   
menegaskan   bahwa proses tersebut masih mengekalkan perkara 
dasar, baik dalam ortografi teks mahupun pemilihan bacaannya, yang 
kita warisi dalam mushaf tercetak dewasa ini. Kerana itu, tulisan ini 
juga akan mengutarakan bagaimana penyelesaian itu dengan 
penyuntingan Edisi Kritis al-Quran.”42 

Aksin Wijaya,43 secara terang-terangan mengkritik kitab suci al-
Quran. “Setelah kita kembalikan wacana Islam Arab ke dalam 
dunianya dan melepaskan diri kita dari hegemoni pengaruh budaya 
Arab, kini saatnya, kita melakukan keupayaan pencarian seruan Tuhan 
yang terperangkap dalam Mushaf Uthmani, dengan suatu metode dan 
pendekatan baru yang lebih kreatif dan produktif. Tanpa menidakkan 
besarnya peranan yang dimainkan Mushaf Uthmani dalam 
mentransformasikan firman Tuhan, kita   terlebih   dahulu   
menempatkan  Mushaf  Uthmani  itu  setara  dengan teks-teks lain. 
Dengan kata lain, Mushaf itu tidak sakral (suci) dan kebal, melainkan 
profan dan fleksibel. Yang sakral dan absolut hanyalah firman Tuhan 
yang terdapat di dalamnya, yang masih dalam proses pencarian. 
Kerana  itu,  kini  kita  dibolehkan  bermain-main  dengan  Mushaf  
tersebut. 

 
3. Respon terhadap Pemikiran Islam Liberal 

Respons kita sebagai seorang muslim tidak cukup dengan emosi 
saja. Kita perlu membahaskannya secara terbuka dan objektif karena 
faktor suasana yang semakin tegang pada masa kini. Barangkali antara 
pendekatan yang terbaik ialah dengan kembali mengkaji metodologi Imam 
al-Ghazali. Seperti yang telah terbukti bahwa Imam al-Ghazali telah 

                                                            
39 Lutfi Syaukani, Merenungkan Sejarah Al Quran, dalam Abd.Muqsith Ghazali, Ijtihad 

Islam Liberal, 2005, h. 1. 
40 Jawa Pos, 11 Januari 2004. 
41 Guru Ulumul Quran di IAIN Makasar, menulis satu makalah berjudul “Edisi Kritis al-

Quran”. 
42 Lihat makalah Taufik Adnan Amal  berjudul  “Edisi  Kritis  al-Quran”,  dalam  buku  

Wajah Liberal Islam di Indonesia [Jakarta: JIL, 2002], h. 78. 
43 Dalam   buku   “Menggugat   Otentisiti   Wahyu”,   hasil   tesis   master   di Universiti 

Islam Negeri Yogyakarta. 



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016 
 

Jurnal Al-Muttaqin  - 15 - 
 

mendapat tantangan hebat dari ahli-ahli falsafat di zamannya. Walau 
bagaimanapun, Imam al-Ghazali telah berhasil menggunakan pendekatan 
ilmiah bagi menangkis pemikiran rasionalisme yang begitu kuat 
pengaruhnya pada zaman itu. Dalam konteks al-Quran sebagai sebuah 
Kitab Suci bagi umat Profesor Dr. M. M. Al-Azami, seorang ilmuan 
Muslim di Universitas Ummul Qura, Mekah, telah menghasilkan sebuah 
karya yang sungguh tinggi. Karya tersebut memang layak dipublikasikan 
antara tulisan yang terbaik pada abad ini bagi melawan pemikiran 
kontroversi Islam liberal. 

Profesor 'Azami44 membuktikan bahwa al-Quran adalah Kalamullah, 
mukjizat abadi hingga akhir zaman."45 Gagasan Islam liberal nampaknya 
terjebak dengan filsafat Barat dari segi roh dan kaedahnya yang hanya 
bertuhan kepada akal (rasionalisme) semata-mata. Atas nama objektiviti 
dan saintifik, golongan Islam liberal terpengaruh dengan metodologi Barat 
dan mahu meruntuhkan metodologi keilmuan Islam yang telah diterima 
pakai sejak ribuan tahun lalu. Adalah suatu yang jelas kepada kita bahawa 
metodologi keilmuan Islam masih terus utuh kerana ia bertunjangkan al-
Qur'an dan al-Sunnah dua sumber epistemologi yang dapat menghadapi 
tentangan zaman. Para ilmuan Muslim dalam semua bidang pengetahuan 
agama ('ulum naqliyyah) dan ('ulum aqliyyah) telah dapat 
mengembangkan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu fiqh dan usul fiqh pada 
tahap keilmiahan yang tinggi. Keupayaan mereka menghadapi persoalan-
persoalan baru yang timbul dalam masyarakat Islam pada zaman silam 
sehingga ke hari ini adalah kerana mereka dapat memahami dengan jelas 
dan tepat apa yang diistilahkan sebagai prinsip thabit (perkara yang tetap) 
dengan mutaghayyir (perkara yang berubah-berubah) dalam sumber-
sumber Islam seperti al-Qur'an, al-Sunnah dan Syari'ah. 

Jadi, dapatlah kita simpulkan di sini bahawa idea-idea Islam liberal 
yang kononnya berpaut kepada hujah-hujah al-Qur'an dan al-Sunnah, 
sebenarnya telah menyimpang dari tafsiran-tafsiran konvensional 'ulama 
salaf dan khalaf yang muktabar. Dalam hubungan ini, Profesor al-

                                                            
44 Dalam kata pengantar Penerbit Pustaka Gema Insani, Jakarta, Indonesia, dinukilkan kata-

kata berikut: "Dengan buku ini Profesor 'Azami menempatkan dirinya di garda depan sebagai 
ulama terkemuka pembela kemurnian dan keotentikan Al-Qur'an di tengah-tengah upaya serius 
kaum orientalis menggempur al-Qur'an. 

45 M. M. Azami, Sejarah Teks al-Qur'an Dari Wahyu sampai Kompilasi, Jakarta, 2005. 
Lihat Profesor Mohd. Kamal Hassan, mantan Rektor UIAM, dalam kata pengantar mengenai buku 
ini, turut mengaprisiasikan karya Profesor 'Azami dengan kata-kata berikut: "..Karya ini sangat 
penting untuk diperhatikan apalagi dalam cuaca akademis pasca pemerintahan Soeharto yang 
banyak diwarnai polirisasi pemikiran yang begitu beragama yang, kadang-kadang, cenderung 
destruktif terhadap kesucian ajaran Islam." (M. M. 'Azami, Sejarah Teks al-Qur'an: Jakarta, 2005, 
h. xxiii). 
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Qaradawi mengingatkan kita supaya berusaha sedaya mungkin untuk 
menguasai manhaj ilmu-ilmu Islam secara komprehensif sebelum 
membuat satu-satu rumusan pemikiran baru. Jadi, kita mesti bersikap kritis 
dan objektif apabila membicarakan pemikiran Islam liberal. Ini ialah 
kerana pemikiran-pemikiran nadir seumpama itu memang sentiasa ada 
pada setiap zaman. Fenomena sedemikian itu sudahpun diperingatkan oleh 
Junjungan Muhammad (saas) bahawa umatnya akan terpecah kepada 73 
kelompok, hanya sanya SATU sahaja yang dapat dikategorikan sebagai 
golongan yang benar. 

 
D. Peranan Dakwah dalam Menghadapi Gerakan Islam Liberal 

Dakwah memiliki peran yang sangat besar terutama dalam menetralisir 
dampak pemahaman yang keliru terhadap gerakan radikal46. Islam radikal 
tampaknya terus mencoba melawan.  Perlawanan itu muncul dalam bentuk 
melawan kembali kelompok yang mengancam keberadaan mereka atau 
identitas yang menjadi taruhan hidup.  Mereka berjuang untuk menegakkan 
cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau 
institusi sosial lain.  Mereka berjuang dengan kerangka nilai atau identitas 
tertentu yang diambil dari warisan masa lalu maupun konstruksi baru. 

Pengaruh keagamaan dan politik dari Timur Tengah ke Indonesia bisa 
menjadi pemicu.  Sejak Islam masuk ke Nusantara, hubungan masyarakat 
Indonesia dengan Timur Tengah sangat kental.  Transmisi itu dimungkinkan 
karena posisi Timur Tengah sebagai sentrum yang selalu menjadi rujukan 
umat Islam, baik untuk berhaji, ziarah, maupun belajar.  Dari aktivitas 
tersebut, lalu muncul berbagai bentuk jaringan, baik jaringan keulamaan, 
jaringan gerakan dakwah, maupun jaringan gerakan politik. Kini, gerakan 
radikal Islam telah terfragmentasi dalam beragam organisasi.  Namun, ada 
sejumlah benang merah yang bisa ditarik dari berbagai kelompok Islam 

                                                            
46 Radikal berasal dari bahasa latin "Radix" yang artinya akar (pohon). kata radikal 

diartikan sebagai pemahaman yang mengakar. Orang yang Radikal (Radical, adjektif) sebenarnya 
adalah orang yang memahami sampai keakar-akarnya dan karena itu mereka memegang teguh 
sebuah prinsip dibandingkan orang yang tidak mengerti sampai keakarnya. setiap orang haruslah 
dihimbau untuk menjadi orang yang radikal. untuk memahami suatu permasalahan sampai 
keakarnya atau tahu ilmunya sampai keakar-akarnya. orang yang diradikal (Tidak tahu sampai 
keakar-akarnya) cenderung sebagai orang yang asal bunyi. terma politiklah yang menjadikan kata 
radikal mengandung makna negatif seperti sekarang. Makna radikal di masyarakat lebih identik 
dengan kekerasan, orang yang selalu menentang pemerintah atau golongan garis keras. 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=182872611736474. Dalam Kamus Besar bahasa 
Indonesia, kata ‘radikal’ memiliki arti "secara menyeluruh, habis-habisan; amat keras menuntut 
perubahan (undang-undang, pemerintahan, dsb); maju dalam berpikir atau bertindak". Kata 
‘radikalisme’ berarti "paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang 
menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis; 
sikap ekstrem dalam suatu aliran politik". Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 718-719. 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=182872611736474
http://www.facebook.com/note.php?note_id=182872611736474
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radikal.  Yaitu, pemahaman yang sangat literal terhadap ajaran Islam, 
keyakinan yang sangat kuat bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk 
menyelesaikan berbagai krisis di negeri ini, perjuangan yang tak kenal lelah 
menegakkan syariat Islam, resistensi terhadap kelompok yang berbeda 
pemahaman dan keyakinan serta penolakan dan kebencian yang nyaris tanpa 
cadangan terhadap segala sesuatu yang berbau Barat.47 

 
E. Penutup 

Bahwa dakwah adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara terencana, 
teratur dan terkendali dalam upaya perubahan pola berpikir, bertindak sesuai 
dengan kehendak syariat agama Islam. Radikal dipahami sebagai pemahaman 
yang mengakar. Orang yang Radikal (Radical, adjektif) sebenarnya adalah 
orang yang memahami sampai keakar-akarnya dan karena itu mereka 
memegang teguh sebuah prinsip dibandingkan orang yang tidak mengerti 
sampai keakarnya. Gerakan Islam Liberal adalah gerakan yang menginginkan 
perubahan besar pada masyarakat muslim sehingga dalam berfikir lebih 
mengutamakan rasio dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 
Gerakan yang menginginkan perkembangan dan perubahan pada pemikiran 
dan menghindarkan pemikiran yang lebih bersifat fundamental. 

Islam liberal tidak mengenal adanya penutupan pintu ijtihad. Islam 
liberal sangat menjunjung kemerdekaan berpikir dan berijtihad. Bahkan, 
dalam perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL), sumber hukum pertama dalam 
ijtihad adalah akal. Pemikiran liberal Islam di Indonesia yang saat ini masih 
eksis tidak murni lahir dari dari warisan para intelektual Indonesia 
sebelumnya, akan tetapi mempunyai latar belakang dan asal-usul yang 
panjang. Pemikiran para intelektual Barat dan para Islamolog juga sangat 
berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangannya Islam liberal di 
Indonesia. Perkembangan Islam Liberal semakin gencar setelah banyak pelajar 
dan intelektual muda Indonesia belajar ke universitas atau Perguruan Tinggi di 
Amerika dan Eropa. Untuk itulah, dakwah berperan sebagai penyeimbang dan 
pencegah terjadinya faham radikalisme yang melenceng dari orbitnya. Oleh 
karena itu dakwah seharusnya mampu menjelaskan kekurang paham atau 
kedangkalan ilmu bagi penganutnya. 

 
 
 
 

                                                            
47 Said Aqil Siradj, http://www.pendidikanislam.net/index.php/untuk-guru-a-dosen/38-

umum/132-akar-gerakan-islam-radikal, Diakses tanggal 2 Oktober 2015. 
 

http://www.pendidikanislam.net/index.php/untuk-guru-a-dosen/38-umum/132-akar-gerakan-islam-radikal
http://www.pendidikanislam.net/index.php/untuk-guru-a-dosen/38-umum/132-akar-gerakan-islam-radikal
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