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KATA PENgANTAR

•	 Ayat-ayat	 Alkitab	 dikutip	 dari	 Kitab	 Suci	 Indonesian	 Literal	
Translation (KS.ILT) terbitan Yayasan Lentera Bangsa.

•	Kutipan	dari	Quran,	dan	juga	sistem	penomoran	ayat	menggunakan	
Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Ada 
perbedaan yang bervariasi dalam penomoran ayat diantara terjemahan-
terjemahan Quran yang berbeda. 

•	Nama-nama	dan	 istilah-istilah	Arab	disampaikan	 sesuai	 dengan	
pengejaan bahasa Inggris. Nama-nama maupun istilah-istilah itu akan 
dijelaskan ketika muncul, atau ketika didaftarkan serta dijelaskan di 
bagian Appendiks bagian 4.4 (Daftar kata bahasa Arab/istilah-istilah 
Islam). Istilah-istilah Arab belum diintegrasikan ke dalam bahasa Inggris 
(lihat	kamus	standar	untuk	definisi)	sebagaimana	diperlihatkan	dengan	
huruf yang ditulis miring. 

•	Demi	alasan	penyederhanaan,	bentuk-bentuk	kata	benda	feminin	
seperti kata Muslimah, dihilangkan dalam publikasi ini. Sebaliknya kata 
yang dipakai adalah Muslim dalam pengertian umum. 

•	Referensi-referensi	pada	catatan	kaki	disingkat.	Informasi	bibliografi	
yang	lebih	banyak	disediakan	dalam	Appendiks	bagian	4.1	(Bibliografi	
serta bacaan yang direkomendasikan). 

•	Oleh	karena	konsep	tentang	Tuhan	yang	dipahami	dalam	Quran	
dan Alkitab adalah berbeda, maka saya akan memakai terminologi 
“Allah” ketika kata ini muncul dalam konteks seorang Muslim. 

Untuk informasi dan sumber-sumber lebih jauh, silahkan 
menghubungi situs berikut: www.aymf.net (www.ask-your-muslim-
friend.net).
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PENDAHULUAN

Sejak Perang Dunia II, negara-negara Islam secara perlahan telah 
mengembangkan diri mereka menjadi entitas yang kuat baik secara 
religius maupun politik. Oleh karena semakin meningkatnya migrasi, 
maka banyak non-Muslim di banyak negara-negara non Islam yang 
menjadi tetangga dari orang-orang Muslim. Peristiwa-peristiwa terkini 
seperti serangan 11 September 2011 di USA, dan serangan-serangan 
para teroris yang tak henti-hentinya telah membawa Islam menjadi 
perhatian utama, dan secara natural menimbulkan banyak pertanyaan 
tentang agama ini. Saat ini, telah menjadi sangat jelas bahwa Islam 
bukanlah sebuah agama dalam pengertian umum, misalnya hanya 
berkaitan dengan sebuah keyakinan religius personal. Sebaliknya 
sebagai kontras, Islam diklaim sebagai sebuah agama yang berdiri 
diatas individu-individu dan bangsa-bangsa, diatas semua bidang 
kehidupan seperti: iman, etika, hukum, aturan sosial, seni, pendidikan, 
ekonomi dan politik.

Dalam buku ini, saya berupaya untuk menyediakan sebuah ringkasan 
tentang agama Islam dan ajaran-ajarannya yang bersifat menyerang 
dasar iman Alkitabiah. Saya akan menginvestigasi bagaimana orang 
Kristen dapat dengan penuh keyakinan dan cinta kasih berelasi dengan 
para tetangga Muslim mereka dalam sebuah usaha untuk memperbaiki 
persepsi mereka yang terkadang cukup aneh, terhadap kekristenan. 
Saya berusaha untuk memformulasikan teks agar dapat dengan 
mudah dipahami. Untuk sebuah studi yang lebih dalam, para pembaca 
disarankan untuk membuka situs kami (www.aymf.net) dan/atau 
membaca literatur yang direkomendasikan di Appendix bagian 4.1.

Empat poin yang ditekankan:
1. Buku ini ditulis dengan cara terstruktur untuk memberi 

pemahaman mendasar tentang agama Islam dan bagaimana orang 
Muslim mempraktikkan agama mereka. Setelah membaca buku ini, 
para pembaca akan menyadari bahwa dalam banyak kasus mereka 
akan mengetahui lebih banyak tentang Islam dibandingkan dengan 
yang diketahui oleh rata-rata umat Muslim. Namun demikian, tujuan 
saya disini bukan agar orang Kristen dapat mengkoreksi orang Muslim 
mengenai keyakinan mereka. Sebaliknya, agar orang Kristen dapat 
mendemonstrasikan sebuah minat yang besar mengenai apa yang 
harus dikatakan kepada umat Muslim.

2. Informasi disini boleh jadi kontras dengan pernyataan-pernyataan 
yang diberikan Muslim, dan membantu orang Kristen untuk membedakan 
antara fakta dengan angan-angan orang Muslim. 
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3. Dengan memahami situasinya, orang Kristen akan dimampukan 
untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif guna 
menantang Muslim untuk memikirkan kembali relasi mereka dengan 
Sang Pencipta. Daripada hanya menjawab secara instan pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan, adalah lebih baik jikalau orang Muslim 
pertama-tama ditantang untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh 
serta menemukan jawabannya sendiri.

4. Baru setelah itu, orang Kristen dapat membagikan iman mereka 
kepada Muslim, dan menjelaskan apa yang diajarkan oleh Alkitab. 

Percakapan dibawah ini mengilustrasikan poin-poin berikut:

Percakapan 1
Muslim: Saya harus sembahyang lima kali sehari untuk dapat 
menjadi seorang Muslim yang baik!
Kristen: Oh, itu hal yang menarik! Sudikah engkau memperlihatkan 
padaku dimana tertulis bahwa engkau harus sembahyang lima 
kali sehari?
Muslim:  Hal itu tertulis dalam Qur‘an! 
Kristen: Saya sangat ingin membacanya sendiri – dapatkan anda 
memberikan referensi ayatnya kepada saya?
...setelah beberapa waktu:
Muslim: Ini ada beberapa ayat Quran mengenai doa … (Catat: 
tak ada referensi dalam Quran yang dengan jelas menyatakan 
bahwa Muslim harus sembahyang lima waktu. Orang Kristen 
harus membantu Muslim untuk menyadari fakta itu dengan cara 
yang santun dan penuh kasih, tanpa mengolok-olok). 
Kristen: Terimakasih karena telah memperlihatkan ayat-ayat 
Quran ini pada saya. Bolehkah saya memperlihatkan padamu 
apa yang dikatakan Alkitab mengenai doa?
Percakapan 2 
Kristen: Tolong beritahu saya bagaimana anda menjadi seorang 
Muslim
Muslim:  Saya lahir di Saudi Arabia!
Kristen: Jika anda lahir di Jepang, apakah menurutmu anda akan 
menjadi seorang Budhist?
Hal ini seringkali membawa pada diskusi lebih jauh, barangkali 
akan mengarahkan pada pertanyaan:
Muslim:  Bagaimana engkau menjadi seorang Kristen?

Tujuan dari buku ini adalah untuk memperlengkapi orang Kristen 
menjadi saksi yang efektif bagi para tetangga dan sahabat Muslim 
mereka. Pengetahuan yang diperoleh melalui mempelajari buku ini 
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tidak dimaksudkan untuk mengkoreksi apa yang diyakini orang Muslim, 
melainkan agar:

1. Orang Kristen mendapatkan keyakinan serta menyingkirkan 
ketakutan, salah paham dan sikap-sikap yang salah ketika bertemu 
dengan orang Muslim. 

2. Orang Kristen belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang tepat untuk menantang dan menstimulir Muslim untuk memikirkan 
kembali iman pribadi mereka. 

3. Orang Kristen belajar untuk membedakan antara angan-angan 
Muslim tentang iman mereka, dengan fakta-fakta yang ada. 

4. Orang Kristen sanggup mengembangkan seni menyampaikan 
Injil kepada Muslim, meskipun persepsi religius mereka sangat berbeda 
dengan orang Kristen. 

Berdasarkan apa yang selama ini saya alami, saya meyakini salah 
satu strategi terbaik untuk menjangkau Muslim dengan Kabar Baik 
Kristus adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
cerdas. Untuk dapat melakukannya dengan baik, syarat yang harus 
dimiliki adalah orang Kristen perlu memahami dasar-dasar Islam dan 
Alkitab.

Catatan:
1. Tujuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bukan untuk membuat 

Muslim menjadi malu (barangkali ia memang tidak tahu jawabannya), 
juga bukan untuk memprovokasi reaksi agresif. Orang Kristen perlu 
mengembangkan pendekatan yang tepat, dengan cinta kasih Kristiani 
yang akan mendorong saling bertukar pandangan yang lebih dalam serta 
refleksi	yang	serius	(lihat	bagian	3.1	dan	3.2).	Setiap	situasi	berbeda	
dan unik; karena itu orang Kristen harus bijaksana dalam menseleksi 
pertanyaan-pertanyaan yang disarankan dalam buku ini. Tidak setiap 
pertanyaan bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Seringkali, adalah 
bijak untuk memulai dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat 
umum seperti: “Apakah yang anda maksudkan?” Kemudian pindah ke 
pertanyaan-pertanyaan	spesifik	jika	situasinya	tepat.	

2. Ada banyak pendekatan valid lainnya terhadap Muslim sebagai 
tambahan dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Membagikan Injil 
dengan segera adalah salah satu kemungkinan, namun adalah sangat 
penting untuk sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus dalam segala hal.

buku ini dibagi kedalam 3 bagian utama:
1. Sebuah introduksi dasar untuk memahami Islam dipresentasikan 

secara topikal dan terstruktur.
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2. Jawaban Kristen terhadap penolakan Muslim: Beberapa bantahan 
umum yang diangkat oleh Muslim untuk menentang iman Kristen 
diidentifikasi	dan	jawaban	yang	tepat	diberikan.	

3. Berjumpa dengan Muslim: petunjuk praktis bagi orang Kristen 
untuk dapat lebih efektif mengadakan kontak dengan orang Muslim 
dan untuk membangun sebuah relasi jangka panjang dengan mereka.

(TUHAN) yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk 
ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran.

(I Timotius 2:4)

Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, 
melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Oleh karena itu, 

janganlah dibuat malu akan kesaksian tentang Tuhan kita, atau 
juga akan aku selaku tawanan-Nya. Sebaliknya, hendaklah engkau 

menderita bersama dalam injil sesuai dengan kuasa Elohim.
(2Timotius 1:7-8)
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1. AjARAN ISLAM

bAb INI MEMbERI ANDA:
a). Ulasan mengenai asal mula dan penyebaran Islam
b). Introduksi kehidupan Muhammad, sang nabi Islam
c). Pengetahuan mengenai pentingnya Quran, kitab suci Islam
d). Introduksi teologi Islam dan berbagai kelompoknya
e). Informasi tambahan seperti posisi wanita dalam Islam dan 
hari-hari raya orang Muslim

Agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang Muslim, 
penting untuk memahami cara berpikir dan cara hidup mereka. Orang-
orang Kristen yang berkomitmen harus mendapatkan informasi yang 
akurat mengenai Islam. Gambaran-gambaran populer seringkali 
berdasarkan pada informasi yang keliru, membangkitkan ketakutan 
alih-alih memberikan bantuan.

Buku ini secara umum akan membahas Islam Sunni. Namun, ada 
beragam pengajaran kelompok-kelompok Islam.1 Oleh karena itu 
disarankan untuk bertanya pada orang Muslim mengenai keyakinan 
mereka (terhadap suatu pokok ajaran tertentu) dan penafsiran-
penafsirannya akan berbeda. Mustahil mempelajari Islam tanpa 
memperhatikan berbagai ekspresi islami. Hal ini pun akan dijelaskan, 
dan akan tampil dalam Appendiks bagian 4.4.

KISAH NYATA
Sekali waktu saya masuk ke dalam sebuah mesjid di Afrika dan 
menanyakan apa yang mereka percayai. Mereka menceritakan 
pada saya berbagai kisah dari Quran dan bahwa Yesus, walau 
Ia disalibkan, Ia tidak mati melainkan hanya pingsan. “Tetapi 
ini bertentangan dengan apa yang diyakini orang Sunni”, ujar 
saya. Mereka berkata kepada saya bahwa mereka lebih tahu, 
dan mereka menyebut diri mereka sebagai orang “Ahmadiyah”. 
Mereka menunjukkan pada saya sebuah Quran dengan 
terjemahan dan komentar mereka sendiri, bersikeras bahwa 
merekalah satu-satunya orang Muslim sejati.

INgATLAH
a). Jangan berasumsi bahwa anda tahu apa yang diyakini orang 
Muslim. Bertanyalah pada mereka, orang per orang. 
b). Ada berbagai kelompok Muslim yang berbeda dan masing-masing 
beranggapan kelompoknya merepresentasikan Islam yang sejati.

1 Lihat bagian 1.6

>

!



14

1.1. Sejarah Islam
Jazirah Arab adalah tempat kelahiran Islam.2 Disinilah Muhammad, 

sang nabi Islam, hidup dan mati. Kota Medinah dan Mekkah memainkan 
peranan penting dalam sejarah Islam. Namun hanya sedikit yang 
diketahui tentang Arab sebelum munculnya Islam, karena semua 
materi yang relevan telah dihancurkan pada masa awal Islam. Apa 
yang banyak diasumsikan sekarang adalah legenda dan otentisitas 
tradisi-tradisi harus dianalisa secara kritis.

Pentingnya mempelajari sejarah  ... Apakah kisah ini 
benar?
“Ketika Muhammad hijrah dari Mekkah ke Medinah, ia 
bersembunyi dari para musuhnya dalam sebuah gua. Seekor 
laba-laba membuat jaring menutupi pintu masuk gua yang sempit. 
Saat orang-orang datang mencari Muhammad, mereka melihat 
sarang laba-laba yang menutupi pintu masuk gua tersebut, dan 
mereka berkata kepada satu sama lain, ‘Mustahil ia bersembunyi 
disini!’ Lalu mereka pergi dan melanjutkan perjalanan. Bukankah 
ini adalah sesuatu yang luar biasa, bagaimana Allah menjaga 
nabi-Nya?” (seperti yang diceritakan oleh seorang Muslim)

1.1.1. Arabia Sebelum Muhammad
Kehidupan suku-suku (tribal) Arab: Orang Muslim menyebut masa 

sebelum Muhammad (570 M) jaman kebebalan (al-jahiliyah).3 Dua 
kekuatan besar yang mengontrol dunia Timur pada abad 6 M, yaitu: 
kekaisaran Bizantium dan Sassanid.4 Dapat dikatakan Arabia memiliki 
dunianya sendiri, mandiri dan dibatasi oleh dua negara besar pada waktu 
itu. Jazirah Arab berbatasan dengan dunia tersebut dan oleh karena itu 
dipengaruhi oleh kedua kekaisaran, dan sebagiannya terlibat dengan 
perebutan kekuasaan di antara mereka. Sebagai akibat dari pertikaian 
yang terus menerus ini, kedua kekaisaran menjadi lemah sehingga 
tercipta kekosongan kekuasaan.5 Perdagangan berkembang di jalur-
jalur karavan di sepanjang laut Merah yang menghubungkan Afrika 
2 Banyak orang Muslim yang tidak sepakat mengenai hal itu dan mengatakan bahwa 
Adam adalah orang Muslim yang pertama.
3 Orang Muslim memberi sejumlah alasan berbeda untuk istilah ini. Terutama, yang 
memperlihatkan bahwa orang Arab menyembah banyak berhala dan tidak tahu 
hanya ada satu Tuhan.
4 Kekaisaran Sassanid atau Dinasti Sassania Persia berlangsung dari 226 hingga 651 
M. Agama utamanya adalah Zoroastrianisme (www.zawa.asn.au). Para penganut 
Zoroastrianisme mengalami penganiayaan dari para penginvasi Arab pada masa 
Khalif yang kedua, yaitu Umar. Banyak yang kemudian dipaksa memeluk Islam, dan 
berada dalam ketakutan akan kematian.
5 Lihat Endress (2002:111).

!
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Timur dengan Asia Timur melalui Jalur Sutra6 dan Eropa. Kota Mekkah 
telah menjadi pusat penting bagi perdagangan tetapi juga merupakan 
pusat keagamaan dan tempat ziarah. Penjualan patung-patung berhala 
adalah sumber pendapatan yang penting. Ketidaksetaraan sosial dan 
ketidakadilan merata dalam masyarakat. Mempunyai banyak anak 
perempuan dipandang sebagai aib bagi seorang ayah. Oleh karena itu, 
6 Jalur Sutra adalah jalur perdagangan kuno melalui berbagai wilayah di benua 
Asia terutama menghubungkan Cina dengan Mediterania. Jalur ini panjangnya 
lebih dari 8.000 km (5.000 mil) di darat dan laut. Perdagangan di jalur Sutra adalah 
faktor	signifikan	dalam	perkembangan	peradaban-peradaban	besar	di	Cina,	Mesir,	
Mesopotamia, Persia, India, dan Roma, serta membantu peletakan dasar bagi 
dunia	modern.	“Jalur	Sutra”	adalah	terjemahan	dari	bahasa	Jerman	Seiden-straβe.	
Orang	pertama	yang	menggunakan	istilah	ini	adalah	seorang	pakar	geografi	Jerman	
bernama F. von Richthofen pada tahun 1877.

Peta: Jazirah Arab pada masa Muhammad
(menunjukkan tiga wilayah tempat tinggal orang Kristen).
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bayi-bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup segera setelah dilahirkan 
– ini hanya satu contoh mengenai cara masyarakat pada waktu itu yang 
hanya memberi sedikit perlindungan dan hak kepada wanita.

Bagian yang paling berkembang di jazirah Arab adalah Yaman 
dimana jejaring bendungan telah membangun kehidupan agrikultural 
yang kaya. Kerajaan-kerajaan Yaman mengadopsi sebagian agama 
Yahudi. Bahasa mereka adalah bahasa Arab Selatan, berbeda namun 
serumpun dengan bahasa Arab wilayah-wilayah lain di jazirah itu. 
Namun demikian pada akhir abad ke-6 bendungan-bendungan itu 
rusak dan kerajaan-kerajaan Arab Selatan tumbang. Setidaknya pada 
saat yang sama, Yaman dikuasai kekaisaran Sassanid.

Dua pusat lainnya dalam kebudayaan Arab pra Islam terdapat di 
padang pasir perbatasan Syria (Suriah) Bizantium Kristen dengan 
Mesopotamia Persia Zoroaster (Irak). Di kedua wilayah itu para raja 
Arab Kristen berkuasa; di kemudian hari mereka bersiap menghadapi 
ekspansi Muslim.

Penduduk Arab tinggal di Yaman dan di sepanjang semenanjung 
jazirah Arab, bekerja sebagai petani dan nelayan. Di sisi lain, jazirah Arab 
umumnya didiami oleh kaum pengembara (nomaden) dan semi nomad, 
terpisah dari pendudukan mayoritas seperti Mekkah dan Medinah. Suku-
suku	 Bedouin	 senantiasa	 saling	 berkonflik	 dan	 berganti-ganti	 sekutu.	
Persatuan dan damai dalam jangka panjang tidak pernah eksis. Suku yang 
terkuatlah yang berkuasa; pertikaian-pertikaian adalah hal yang biasa. 
Penyerangan-penyerangan terhadap suku-suku lain adalah bagian dari 
hukum padang pasir yang tidak tertulis. Orang-orang tinggal di oase-oase, 
yang menjadi pusat-pusat perekonomian, dan seringkali dikunjungi oleh 
kaum pengembara. Disanalah pasar dan perayaan-perayaan berlangsung. 
Pada waktu itu, tradisi puisi Arab yang kaya telah berkembang. 

Agama orang Arab: Kebanyakan orang Arab pada waktu itu 
menganut animisme.7 Ada pemikiran mengenai “Tuhan Yang Maha 
Tinggi” yang memerintah atas segala sesuatu (bahasa Arab: “Allah”). 
Namun demikian, penting untuk menyenangkan sekumpulan ilah-ilah 
yang lebih rendah yang diyakini mengontrol takdir mereka. Sebagai 
contoh, di dalam dan di sekitar Mekkah ada 3 dewi yang disebut sebagai 
putri-putri Allah (Sura 53:19).

Kaum pengembara dan penduduk kota percaya bahwa gua-gua, 
pohon-pohon, mata air dan batu didiami roh-roh, dan mereka memberi 
persembahan/sesajen kepada roh-roh itu. Suku Quraish (yaitu suku asal 
Muhammad) menjadikan Mekkah sebagai pusat kegiatan keagamaan 
(550-600 M). Secara khusus, Ka’bah, yang merupakan tempat kediaman 
sekitar 360 berhala adalah fokus ibadah/penyembahan pagan. Ka’bah 
7 Penganut animisme adalah orang-orang yang menganggap benda-benda alam 
dan yang digunakan manusia didiami atau memiliki roh.
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(kotak) memang berbentuk kotak dan ditempeli berbagai batu sakral  
di dindingnya. Obyek yang dipuja secara khusus adalah sebuah batu 
hitam, yang merupakan “tujuan” ziarah tahunan dan dihormati oleh 
orang Arab dengan cara menciumnya.8

Yudaisme pada masa itu: Sejak pengusiran mereka dari Yerusalem 
oleh bangsa Roma pada 70 M, banyak orang Yahudi yang tinggal di 
Hijaz, bagian barat Jazirah Arab. Mereka pakar dalam industri dan 
mempunyai talenta dalam hal perdagangan, agrikultur dan perakitan 
senjata, sehingga mempunyai reputasi yang menonjol. Di Yathrib 
(Medinah), mereka tinggal berdasarkan klan-klan (bani) mereka 
di distrik-distrik terpisah. Orang Yahudi memandang diri mereka 
sebagai “umat pilihan”. Mereka percaya pada satu Tuhan, dan mereka 
mempunyai kitab mereka sendiri yaitu Taurat. Mungkin karena alasan 
inilah Muhammad berasumsi bahwa kaumnya memerlukan kitab khusus 
bagi mereka sendiri dari Tuhan. Muhammad banyak berjumpa dengan 
orang Yahudi, mendiskusikan topik-topik religius dengan mereka dan 
mempelajari banyak hal dari teks-teks Talmud9 mereka, dan sekarang 
semua ini banyak ditemukan dalam Quran. 

Kekristenan pada masa itu: Di kekaisaran Bizantium orang Kristen 
adalah mayoritas, sedangkan di kekaisaran Sassanid orang Kristen 
adalah	kelompok	minoritas	yang	signifikan	dan	berpengaruh.	Di	Arabia,	
sekitar tahun 600 M kita mendapati ada berbagai elemen gereja Kristen 
yang sudah mapan di perbatasan. Disamping banyak pendudukan kecil 
orang Kristen di berbagai tempat, ada 3 wilayah utama kekristenan di 
pinggiran Arabia:10

1. Sudut barat laut jazirah Arab pada masa kini dikenal dengan 
Yaman, terutama kota Najran. Agen penyebarannya adalah kerajaan 
Kristen Axum di pantai seberang Laut Merah (yang sekarang dikenal 
sebagai Etiopia dan Eritrea). 

2. Di barat daya, ke arah Yerusalem dan Mediterania, beberapa 
suku Arab di perbatasan Bizantium telah memeluk kekristenan.

3. Di wilayah timur laut, berbatasan dengan Irak, adalah propinsi 
dari kekaisaran Sassanid. Salah seorang penguasanya adalah Nu’man 
ibn Mundhir,11 yang bertobat kepada kekristenan (583-602 M). 
8 Kesakralan Ka’bah terletak pada Batu Hitam. Agama orang Arab kuno pada 
dasarnya adalah penyembahan kepada ilah-ilah yang terkait kepada batu-batu atau 
pohon-pohon tertentu, dan sebagainya (lihat juga Gibb & Kramers 1953: 197).
9 Talmud adalah catatan diskusi-diskusi rabinik mengenai hukum, etika, adat istiadat 
dan sejarah Yahudi.
10 Lihat peta di halaman 15, untuk rincian yang lebih banyak lihat Goddard (2000:11-17).
11 Nu’man ibn Mundhir adalah seorang raja Ghassanid. Kaum Ghassanid adalah 
orang Arab Kristen yang bermigrasi pada tahun 250 M dari Yaman ke Hauran, di 
selatan Syria (Suriah). Istilah “Ghassan” mengacu pada kerajaan kaum Ghassanid, 
dan merupakan nama dari mata air di Hauran.
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Sebagai tambahan, banyak suku Arab di Arabia yang telah memeluk 
agama Kristen. Orang Arab menerima Kekristenan sebagai agama 
yang asing, namun modern.12 Umumnya orang Kristen yang dijumpai 
Muhammad dan kaum Arabnya berasal dari Yaman utara dan negeri-
negeri di sekitarnya. Selain dari orang Kristen yang berlatar-belakang 
Yahudi, Muhammad juga berjumpa dengan orang Kristen dari Etiopia 
dan Syria. Banyak orang Kristen yang terusir dari berbagai tempat, 
sehubungan dengan kepercayaan terhadap bidat-bidat tertentu, 
kemudian bermukim di jazirah Arab dan tetap memelihara budaya dan 
bahasa mereka sendiri.

Namun demikian, Kekristenan yang ditemui Muhammad secara 
universal tidak bersepakat mengenai ajaran iman, tetapi merupakan 
sekumpulan kelompok-kelompok kecil yang saling beradu pendapat.13 
Ini	 dapat	 diidentifikasi	 terutama	 melalui	 bentuk-bentuk	 ibadah	
lahiriah mereka. Pemujaan terhadap Perawan Maria serupa dengan 
penyembahan berhala-berhala Arab. Akibatnya, Muhammad mengutuk 
hal ini sebagai penyembahan berhala.14

Kekristenan	mempertontonkan	perpecahan,	dan	ditandai	oleh	konflik-
konflik	teologis,	pertikaian	mengenai	tingkatan	jabatan	di	kalangan	Uskup	
dan	 penganiayaan	 internal.	 Quran	 merefleksikan	 konsepsi-konsepsi	
keliru dari kekristenan yang terpecah-belah. Muhammad mendapatkan 
kisah-kisah Alkitab, tradisi dan cerita-cerita rakyat dari mulut ke mulut, 
yang diceritakan oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Kemunculan 
tema-tema Alkitab dalam Quran membawa kepada konklusi bahwa 
Muhammad sendiri tidak pernah membaca Alkitab.15

Pengaruh penting lainnya terhadap orang Arab datang dari penyebaran 
monastisisme dari Mesir. Para biarawan sering mempraktikkan agama 
mereka dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ada yang 
berpartisipasi dalam ziarah ke Mekkah dan mengadopsi kebiasaan-
kebiasaan paganisme Arab. Ada yang berkhotbah secara terbuka di 
sekitar Ka’bah. Muhammad sangat bersimpati pada para biarawan 
tersebut.16

Pernyataan-pernyataan Quran mengenai orang Kristen dan Yahudi 
pada masa awal pelayanan Muhammad di Mekkah lebih bersifat 
12 Seperti orang Yahudi, orang Kristen mempunyai “Kitab Tuhan” sebagai dasar bagi 
agama mereka; sesuatu yang belum dimiliki orang Arab waktu itu.
13 Perbedaan utama terletak pada pandangan-pandangan mengenai natur Tuhan, 
pribadi Yesus Kristus, dan Trinitas.
14 Lihat Sura 5:119.
15 Tema-tema Alkitab muncul dalam Quran dalam bentuk yang gelap dan kosong. 
Nampaknya Muhammad tidak mampu membedakan antara pernyataan-pernyataan 
Alkitabiah dengan tradisi dan cerita rakyat.
16 Lihat misalnya Sura 5:85 dan Sira Ibn Hisham (Ibn Hisham, 833 M, mengedit 
biografi	Muhammad	yang	ditulis	oleh	Ibn	Ishaq).



19

positif, menganjurkan agar mereka terutama dipandang sebagai ahl 
al-kitab (Para Ahli Kitab). Namun demikian, pernyataan-pernyataan 
pada periode kedua setelah hijrah ke Medinah lebih bersifat negatif, 
mendeklarasikan agar mereka dipandang bersalah telah terlibat 
politeisme	 (syirik)	 atau	 penolakan	 (kufr/kafir)	 terhadap	 iman,	 dan	
oleh karena itu harus dibunuh. Gereja Kristen hadir dan menikmati 
beberapa pengaruh terutama di perbatasan-perbatasan Arabia, tetapi 
Kekristenan belum memainkan peranan utama dalam perkembangan-
perkembangan di jantung Arabia.

Tahun gajah – tahun kelahiran Muhammad17

Tidak lama sebelum kebangkitan Islam, Abraha, raja Abyssinia, 
memutuskan untuk menjadikan agama Kristen dominan di Arab selatan. 
Ia memerintahkan agar katedral yang bagus dibangun di kota San’a dan 
ia berharap dapat menarik semua orang Arab untuk berziarah kesana. 
Kota tersebut masih ada hingga kini dan dikenal sebagai Yaman, 
walaupun gereja yang dibangunnya sudah lama tidak ada lagi. 

Namun demikian, ia bertekad untuk menjadikan San’a sebagai 
pusat perdagangan di jazirah Arab. Tidak lama setelah penyelesaian 
pembangunan katedralnya ia mengeluarkan sebuah pengumuman yang 
mewajibkan semua orang Arab untuk mengunjungi katedral tersebut 
setiap tahun. Ia sangat sadar akan popularitas Ka’bah di Mekkah dan 
ia bertujuan untuk menggantikannya sebagai pusat keagamaan dan 
perdagangan Arabia. Namun, keputusannya itu secara umum tidak 
diperhatikan, dan raja Kristen Yaman, yaitu Himyar, memandang 
dengan penuh kedukaan saat banyak peziarah setiap tahun malah 
pergi ke Mekkah.18

Suatu hari sampailah berita kepada sang raja Kristen bahwa 
seorang anggota suku Arab Kenanah telah memasuki katedralnya dan 
menajiskannya dengan membuang kotoran hewan ke seluruh interior 
17 Untuk rincian lebih banyak lihat Gilchrist (1994:11-14).
18 Mekkah pada masa pra Islam telah menjadi tempat ibadah.
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katedral itu. Abraha sangat marah, terlebih lagi karena ia mendengar 
bahwa suku-suku di sekitarnya telah memberontak terhadap 
pemerintahannya dan membunuh sekutunya, Muhammad ibn Khuza’a, 
raja Modar. Ia merespon dengan memimpin ekspedisi ke Mekkah 
dengan tujuan utama menghancurkan Ka’bah.

Satu kontingen besar berangkat dengan banyak prajurit dan 
penunggang kuda. Keunikan pasukan itu adalah keterlibatan seekor 
gajah di antara hewan-hewan lainnya; di kemudian hari tahun 
keberangkatan pasukan tersebut dinamai Tahun Gajah (570 M). Orang 
Arab Mekkah sangat kalah jumlah dibandingkan pasukan tersebut, 
dan mereka melarikan diri ke bukit-bukit terdekat. ‘Abd al-Muttalib, 
seorang pemimpin masyarakat di Mekkah dan kakek dari Muhammad, 
mendoakan perlindungan bagi Ka’bah.

Sementara itu, gajah tersebut dibawa ke barisan depan pasukan 
dan dikenakan “pakaian” pesta. Legenda mengatakan bahwa pemandu 
prosesi arak-arakan ke Mekkah enggan melanjutkan perjalanan, dan 
berbisik dengan nada yang rendah memerintahkan gajah itu untuk 
berlutut. Abraha merasa kesal tetapi tidak dapat membujuk gajah 
itu untuk bangkit kembali dan berjalan memasuki kota bersama 
pasukannya.

Tidak diketahui dengan pasti bagaimana pasukan tersebut berduka 
namun sesuatu yang dramatis terjadi dan itu menurunkan semangat 
mereka dan perarakan mereka ke Mekkah. Ketika orang Quraish 
menduduki perbukitan, kemungkinan mereka menghujani pasukan 
tersebut dengan batu sehingga mereka mundur. Munculnya cacar atau 
wabah lainnya juga dapat menjadi penyebab Abraha mundur dan tidak 
mencapai tujuannya. Tidak lama kemudian, sebuah legenda muncul 
yang mengatakan bahwa pasukan tersebut dipukul mundur secara 
ajaib oleh sekumpulan burung yang menghujani pasukan itu dengan 
batu. Catatan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Quran yaitu 
Sura 105 yang disebut Sura al Fiil (Sura Gajah):
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“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak 
terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya 
mereka (untuk menghancurkan Ka’bah) itu sia-sia? dan Dia mengirimkan 
kapada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari 
mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan 
mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat)”. (Sura 105:1-5)

Sisa pasukan itu kembali ke Yaman; yang lain banyak yang mati di 
perjalanan pulang (memberi kesan kemungkinan besar karena wabah 
seperti cacar yang menyebabkan musibah tersebut). Namun demikian 
Quran mengambil legenda itu apa adanya. Terlepasnya Ka’bah dari 
ancaman musuh jelas dipandang orang Arab sebagai sebuah mujizat 
dan	tanda	bahwa	kuil	tersebut	mempunyai	signifikansi	ilahi.

Ada dua faktor lainnya perihal mengapa orang Muslim mengklaim 
bahwa Muhammad memiliki status “kenabian universal”. Pertama, 
kakeknyalah yang berinisiatif dan memimpin perlawanan terhadap 
raja Abyssinia dan meyakinkannya bahwa “Tuhan atas Ka’bah”19 akan 
menjaga bait-Nya sendiri sama seperti kepala suku Arab menjaga 
kaumnya. Yang kedua, para sejarawan Muslim senantiasa percaya 
bahwa Muhammad sendiri dilahirkan pada tahun 570 M, yaitu pada 
tahun Gajah, dan orang Muslim di sepanjang sejarah telah terbiasa 
memandang kehancuran pasukan Abraha sebagai tanda kebangkitan 
sang utusan terakhir yang akan menghadapi semua usaha kaum 
pagan dan orang-orang yang tidak beriman untuk menghancurkan 
wahyu Tuhan yang tertinggi yang diberikan kepadanya melalui meditasi 
terhadap kitab suci yang diinspirasikan secara ilahi.

Poin-poin konklusi untuk diperhatikan
1. Orang Muslim memandang keseluruhan kisah ini sebagai 
tanda	dari	Allah,	yang	melalui	peristiwa	historis	mengkonfirmasi	
signifikansi	Mekkah	sebagai	tempat	ziarah	sepanjang	masa	dan	
yang tidak dapat disentuh atau dihancurkan oleh non Muslim.
2. Pada saat yang sama, orang Muslim percaya melalui peristiwa 
ini	 “karakter	suci	Ka’bah”	dikonfirmasi	dan	bahwa	secara	ajaib	
Allah berkehendak untuk melindungi Ka’bah dan Islam sebagai 
suatu kesatuan terhadap semua serangan orang Kristen.
3. Fakta bahwa kakek Muhammad, ‘Abd al-Muttalib, yang 
mengambil inisiatif dan melangkah maju untuk berdoa demi 
perlindungan Ka’bah, dilihat oleh orang Muslim sebagai tanda 
lanjutan bahwa Muhammad benar-benar adalah nabi yang sejati 
dan yang terakhir.

19 “Tuhan atas Ka’bah” atau juga disebut “Tuhan atas teritorial” tersebut, diyakini 
adalah salah satu sesembahan utama di Mekkah.
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! 4. Orang Muslim memandang peristiwa ini sebagai tanda bahwa 
Kekristenan sudah dikalahkan bahkan sebelum munculnya Islam 
– kemenangan pertama terhadap Kekristenan.
5. Bahwa Muhammad dilahirkan pada “Tahun Gajah” juga 
dipandang sebagai sebuah tanda bahwa Allah membawa 
Muhammad sebagai utusan terakhir yang selamanya akan 
memastikan Ka’bah tidak dapat dihancurkan oleh non Muslim.

1.1.2. Muhammad dan asal mula Islam20

Siapakah orang yang namanya ada dalam syahadat (pengakuan 
iman) Muslim21 ini, yang terkait erat dengan nama Allah? Jutaan orang 
di seluruh dunia menghormati Muhammad sebagai nabi Islam. 

Bagi orang Muslim, dia adalah nabi terakhir dan yang terbesar. Ia 
berasal dari keluarga yang miskin dan menjadi seorang negarawan 
yang hebat. Ia ditakdirkan untuk mengubah karakteristik religius dan 
sosial kaumnya dan pada akhirnya menjadi pendiri satu-satunya 
agama besar dunia yang menggantikan Kekristenan. Seorang Muslim 
pernah menggambarkannya sebagai “teladan sempurna, yang 
menggabungkan semua kebajikan dalam diri satu orang”. Sudah 
menjadi aspirasi dan kewajiban semua orang Muslim untuk sebanyak 
mungkin meniru kehidupan nabi mereka yang mereka hormati. Berikut 
ini adalah ulasan ringkas mengenai hidup Muhammad:

Kelahiran dan masa kanak-kanak
570 M = Tidak diketahui dengan pasti kapan sesungguhnya 

Muhammad dilahirkan di Mekkah (dari suku Quraish). Ayahnya, Abdallah 

20	Sumber	tradisi	utama	biografi	Muhammad	adalah	Sirat	Rasul	Allah	(Kehidupan	
Nabi	Allah)	oleh	Ibn	Ishaq	(750	M).
21 Syahadat Muslim: “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 
rasul Allah” (lihat bagian 1.5.2).

Kabah dan masjid di Mekkah
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ibn Muttalib, wafat sebelum ia dilahirkan. Ia kehilangan ibunya Aminah 
pada usia 6 tahun. Ia dibesarkan oleh kakeknya ‘Abd al-Muttalib, dan 
kemudian oleh pamannya Abu Talib. Muhammad kemudian menjadi 
gembala, lalu pedagang. 

582 M = Pada usia 12 tahun, pamannya membawanya dalam 
perjalanan-perjalanan bisnis.

Pernikahan dan penglihatan-penglihatan22 
595 M = pada usia 25 tahun, ia menikahi Khadijah, seorang janda 

kaya. Selama beberapa waktu ia bekerja di perusahaan perdagangan 
milik Khadijah. Melalui pernikahan ini status sosial Muhammad meningkat 
dengan cepat. Pernikahan dengan Khadijah, yang berusia 15 tahun lebih 
tua dari Muhammad, berakhir 25 tahun kemudian dengan wafatnya 
Khadijah. Nampaknya pernikahan mereka baik-baik saja. Kedua putra 
mereka wafat pada masa kanak-kanak, dan menyebabkan banyak 
kedukaan bagi Muhammad. Empat putrinya tetap hidup.23

610 M = Kira-kira saat ia berumur 40 tahun, Muhammad berulangkali 
mengasingkan diri untuk bermeditasi di sebuah gua di gunung Hira dekat 
Mekkah. Selama bermeditasi, diceritakan bahwa Muhammad menerima 
penglihatannya yang pertama, dan dengan demikian ia pun menerima 
pekerjaannya sebagai seorang nabi (Sura 96:1-5). Penglihatan-
penglihatan yang diterimanya dikomunikasikan oleh “malaikat Jibril”24. 
Muhammad sangat ketakutan dan ragu pada penglihatan yang pertama 
karena ia tidak yakin apakah penglihatan itu berasal dari Allah atau 
roh-roh jahat.25 Tradisi Islam mengatakan pada kita bahwa Muhammad 
ditenangkan	 oleh	 istrinya	 Khadijah,	 sepupu	 istrinya	 yaitu	 Waraqa	 ibn	
Naufal yang dinyatakan sebagai seorang Kristen, dan sepupu Muhammad 
yaitu Ali, dan mendorongnya untuk percaya pada pekerjaan barunya 
tersebut.26 Penglihatan-penglihatan baru terjadi di beberapa tempat dan 
dalam berbagai situasi. Semua itu kemudian ditulis, dan membentuk 
Quran pada masa kini. Konsekuensi dari penglihatan-penglihatan itu 
adalah Muhammad mulai berceramah di Mekkah. 

616 M = Pesan Muhammad mengenai monoteisme dan konsekuensi 
etisnya pada mulanya hanya mendapatkan sedikit persetujuan, dan 
22 Muhammad mempunyai semacam “pengalaman spiritual”. Banyak cendekiawan 
tidak akan berbicara mengenai “penglihatan-penglihatan atau gambaran-gambaran”, 
melainkan bahwa ia menerima sebuah kata dari Allah: iqra’ (bacalah)!
23	 Nama	 keempat	 putrinya	 adalah	 Raqiyya,	 Zainab,	 Umm	 Kulthum	 dan	 Fatima.	
Fatima dikemudian hari menjadi seorang Muslimah yang sangat bertakwa.
24 Dalam Quran, Jibril adalah makhluk spiritual yang tidak memperkenalkan dirinya 
(Sura 2:97-98; 66:4). Oleh karena pesan yang disampaikan tidak sama dengan 
Alkitab, maka tentu itu bukanlah malaikat yang sama (cf Lukas 1:26-33).
25 Lihat ibn Said, Kitab al-Tabagat al-Kabir, Vol. I, hal.225.
26 Lihat Mishkat IV, hal.356 dan 357.
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mencakup hanya satu poin sentral: “Hanya ada satu Tuhan, yaitu 
Allah, dan manusia wajib untuk tunduk kepada-Nya”. Kata “Islam” 
muncul untuk pertama kalinya, sebuah kata yang digunakan untuk 
menyebut seluruh gerakan yang berarti tunduk atau menyerah. 
Ceramah Muhammad mendapatkan perlawanan yang kuat dari para 
pedagang Arab karena menentang penyembahan berhala dan dengan 
demikian menghancurkan perdagangan patung-patung berhala yang 
sedang berkembang. Muhammad dan para pengikutnya yang pertama 
kemudian dianiaya di Mekkah. Beberapa pengikutnya berlindung di 
kerajaan Kristen Abyssinia (Etiopia).

619 M = Setelah kematian istrinya Khadijah dan pamannya serta 
pelindungnya Abu Talib, situasi Muhammad senantiasa memburuk 
karena meningkatnya penganiayaan. Bahkan di kalangan kaumnya 
sendiri, ia tidak lagi merasa aman. Dua bulan setelah kematian 
Khadijah, Muhammad menikahi seorang janda Abyssinia, yaitu 
Saudah. Ia kemudian menikahi wanita-wanita lain, diantaranya adalah 
Aisha seorang anak perempuan yang masih berusia 9 tahun saat 
Muhammad menidurinya. Jumlah total wanita yang dinikahi Muhammad 
diperdebatkan, kemungkinan antara 12 dan 15 orang.27

Hijrah dari Mekkah ke Medinah
622 M/ tahun 0 Hijriah = Oleh karena meningkatnya penganiayaan 

di Mekkah dan adanya undangan dari para pengikutnya di Medinah, 
Muhammad dan sekitar 80 pendukungnya pindah ke Medinah28. 
Posisinya langsung berubah. Disini ia tidak lagi seorang penceramah 
yang teraniaya melainkan seorang pemimpin yang berpengaruh 
terhadap penduduk kota yang mengangkatnya sebagai walikota yang 
mengkonsentrasikan semua otoritas dalam diri satu orang. Hijrah 
terbukti sebagai manuver yang berhasil, dan berdasarkan kronologi 
Islam, merepresentasikan dimulainya sebuah agama baru.

Mekkah

• Kekuasaan kecil 
• Penceramah sederhana
• Pada akhirnya dianiaya
• Warga masyarakat biasa
• Menjadi miskin

Medinah (perlahan-lahan 
mendapatkan kekuasaan) 
• Berkuasa dan berpengaruh
• Pemimpin agama
• Pemimpin militer tertinggi
• Pemimpin politik
• Menjadi kaya 

Muhammad, yang pada awal pelayanannya yakin bahwa agamanya 
sama dengan agama Yahudi dan Kristen, mencari dukungan dari 3 
27 Lihat Hudges 1982: 399-400.
28 Medinah kemudian disebut Yathrib.
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suku Yahudi lokal.29 Namun demikian, orang Yahudi menolak untuk 
mengakui Muhammad sebagai nabi Tuhan yang sejati karena ia tidak 
dapat memberi bukti pada mereka.30 Akibatnya timbul permusuhan, 
dan Muhammad membedakan Islam dari dua “agama monoteis 
yang mendahuluinya”.31 Orang Yahudi di Medinah dipaksa untuk 
pindah, memeluk Islam, atau dibunuh, dan para wanita serta anak-
anak mereka diperbudak. Sejak saat itu, orang Yahudi dan Kristen 
yang tinggal di wilayah-wilayah Islam diperlakukan sebagai bawahan 
(dhimmi) yang harus membayar pajak khusus (jizya).32 Selama 
10 tahun pemerintahannya dari Medinah, Muhammad mendirikan 
kekaisaran yang kecil namun kuat, sebagian dengan kekuatan senjata 
dan sebagian lagi dengan kekuatan diplomasi.

624 M = Muhammad dan para pengikutnya mulai menyerang 
karavan-karavan dari Mekkah dan  menjarah untuk para pengikut 
mereka. Penyerangan-penyerangan ini mengakibatkan beberapa 
pertikaian terbuka dengan penduduk Mekkah:33

•	 Perang	 Badr:	 324	 orang	 Muslim	 dari	 Medinah	 mengalahkan	
sebuah pasukan yang terdiri dari prajurit yang jumlahnya 3 kali lebih 
banyak dari para penyerang Mekkah. 

•	Perang	Uhud	(624	M):	Orang	Muslim	dikalahkan	oleh	para	pejuang	
Mekkah. Muhammad terluka dalam peperangan ini.

•	Perang	 Parit	 (627	M):	Orang	Muslim	 berhasil	mempertahankan	
Medinah dengan menggali parit di sekeliling bagian-bagian terbuka 
kota itu.
29 Beragam model hubungan antara orang Muslim dan non Muslim dapat ditemukan 
dalam karir Muhammad antara tahun 622-632 M. Tiga kesepakatan utama yang sangat 
terkenal berasal dari periode tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah kesepakatan 
yang melibatkan oasis di Khaybar, orang Muslim memiliki hak untuk membatalkan 
kesepakatan itu kapan saja dengan alasan apapun (lihat Guillaume 1955:510-18).
30 Orang Yahudi menuntut tanda dari Muhammad dan ia tidak dapat memberikannya 
pada mereka (lihat Sura 3:183-184; 6:37; 17:90-93).
31 Sejak saat itu, seperti yang diyakini orang Muslim dewasa ini, Muhammad menekankan 
pentingnya Abraham dan putranya Ismail, beranggapan kemungkinan mereka adalah 
leluhurnya (walaupun tidak ada bukti untuk asumsi ini). Ia mengubah arah sembahyang 
(kiblat) dari Yerusalem ke Mekkah, dan menyatakan Ka’bah sebagai tempat sakral yang 
didirikan Abraham (lihat Sura 2:124-127; 2:142-144). Quran memperlihatkan perubahan 
sikap Muhammad: ayat-ayat bersahabat yang berasal dari Mekkah dan awal periode 
Medinah, seperti: 2:62; 3:199; 5:69, sedangkan permusuhan selama periode Medina 
berikutnya, yang diperlihatkan dalam ayat-ayat seperti 5:75-76; 9:29. 
32 Untuk rincian yang lebih banyak mengenai topik ini lihat buku karya Ye’or (1985). Orang 
yang dikonfrontasi dengan Islam diperhadapkan dengan pilihan-pilihan berikut: 1) tunduk 
dan memeluk Islam; 2) tetap memeluk agama mereka tetapi hidup sebagai “warga negara 
kelas dua” dan harus membayar pajak khusus; 3) dibunuh dengan pedang.
33 Disini hanya disebutkan tiga pertempuran utama, tetapi ada lebih banyak 
pertikaian yang keras. 
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Tahun-tahun terakhir Muhammad
628 M = Penduduk Mekkah menandatangani perjanjian damai al-

Hudaybiyah34 dengan orang Muslim Medinah. Ini memberi peluang bagi 
Muhammad dan para pengikutnya untuk berziarah ke Mekkah di tahun 
berikutnya. Dalam kurun waktu 22 bulan setelah menandatangani 
perjanjian	 itu,	Muhammad	 secara	 signifikan	membangun	 dasar	 bagi	
kekuasaannya, terutama dengan Bani Khuza’a. Hasilnya, pada 630 
M ia telah menjadi sangat kuat dibandingkan dengan orang Quraish 
pada saat penandatanganan perjanjian itu. Orang Quraish tidak 
terlalu baik dalam hal membuat aliansi-aliansi baru, tetapi mereka 
berhasil bersekutu dengan suku yang lebih kuat, yaitu Bani Bakr. Bani 
Khuza’a dan Bani Bakr tinggal saling berdekatan dan mempunyai 
sejarah panjang permusuhan. Pada tahun 629 M, beberapa orang dari 
Bani Bakr membalas dendam terhadap sekelompok orang dari Bani 
Khuza’a, dan membunuh mereka. Demi mendengar hal ini, Muhammad 
langsung melakukan respon yang sangat drastis: menyerang Mekkah. 
Waktunya telah tiba untuk menantang basis kekuasan yang besar dari 
orang Quraish, di kota mereka sendiri.

630 M = Muhammad kembali ke Mekkah, bersama sekitar 10.000 
pejuang. Di hadapan kekuatan superior ini, orang-orang Mekkah tunduk 
tanpa perlawanan, dan menjadi Muslim.35 Muhammad mengeluarkan 
sebuah amnesti bagi banyak penduduk di kampung halamannya. 
Berhala-berhala di Ka’bah dikeluarkan dan dihancurkan, dan Mekkah 
diumumkan sebagai kota terlarang bagi non Muslim. Pada tahun 
berikutnya, Muhammad untuk pertama kalinya memimpin perang 
penaklukkan melawan kekuatan-kekuatan Besar. Bizantium dan Persia 
telah menjadi lemah karena saling memerangi. Muhammad menginvasi 
wilayah-wilayah perbatasan Bizantium Syria dengan sepasukan besar 
pejuang.

632 M = Muhammad wafat di Medinah pada usia 63 tahun, tanpa 
meninggalkan seorang pengganti.36 Kematiannya yang mendadak 
membawa masalah besar bagi para pengikutnya: siapakah yang akan 
menggantikannya dan memimpin komunitas Muslim yang baru didirikan 
sehingga mereka tetap bersatu?

34 Al-Hudaybiyah adalah nama sebuah sumur di dekat Mekkah.
35 Niat Muhammad adalah untuk menaklukkan orang-orang di kampung halamannya 
tanpa pertumpahan darah. Oleh karena itu ia mengajukan sebuah kesepakatan: 
jika mereka tunduk kepadanya dan agamanya, ia akan menjamin Mekkah tetap 
menjadi tempat ibadah untuk dikunjungi setiap orang Muslim sekali seumur hidup, 
dan dengan demikian tetap mengamankan aliran uang (Perjanjian Hudaybiyah).
36 Tidak diketahui dengan pasti apa penyebab kematian Muhammad. Para cendekiawan 
mengungkapkan teori-teori berikut: mati karena sakit; terus-menerus cedera dalam 
peperangan; diracun oleh musuh-musuhnya; atau kombinasi dari semua ini.



27

1.1.3. Ke-empat Khalif 37

622 M = Tahun Hijriah adalah permulaan kronologi resmi penanggalan 
Islam. 

630 M = Mendekati akhir karir Muhammad, pesannya menjadi 
semakin kritis terhadap orang Yahudi dan Kristen. Setelah kematiannya 
pendekatan ini semakin menguat di kalangan orang Muslim, yaitu  
memerangi “Para Ahli Kitab”. Penyerangan-penyerangan militer 
diluncurkan ke wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Arabia38

632-634 M = Abu bakr, Khalif yang pertama (pengganti Muhammad) 
dan ayah dari Aisha (salah seorang istri Muhammad), menghancurkan 
beberapa pemberontakan di kalangan suku-suku Arab untuk mencegah 
mereka meninggalkan komunitas Islam. 

634-644 M = Umar, Khalif yang kedua. Setelah pertempuran 
di Yarmuk (637 M), ia mengambil alih Yerusalem dan menguasai 
37 Khalif adalah kepala negara, pemimpin “umma” islami. Khalif berarti “pengganti” 
atau “representasi”.
38 Contohnya, pilihan yang diberikan kepada pasukan Bizantium yang ada di Gaza: 
mereka diundang untuk meninggalkan iman mereka, menyangkali Kristus dan 
berpartisipasi dalam ibadah islami; ketika mereka menolak maka mereka semua 
menjadi martir. Contoh lainnya mengenai antipati terhadap orang Kristen dalam 
periode ini adalah pembakaran gereja-gereja, penghancuran biara-biara dan 
penghujatan terhadap gereja dan Kristus (Crone & Cook 1977).

Survey sejarah
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Syria. Tidak lama setelah itu, Mesir dan Persia ditaklukkan di bawah 
kepemimpinan Khalid ibn Walid. Umar dibunuh di mesjid ketika sedang 
sholat. Teks-teks Quran dikumpulkan dan disatukan oleh Zayd ibn 
Thabit atas perintah Abu Bakr dan Umar.

644-656 M = Uthman, Khalif yang ketiga, memerintahkan pengeditan 
Quran karena sejumlah versi yang  telah ditulis menyebabkan kebingungan. 
Ia menetapkan hanya versi Quran yang kini telah direvisi yang sahih; 
semua teks lainnya harus dihancurkan. Uthman dibunuh kelompok 
saingan yang dimotivasi Fatima, putri Muhammad, yang menikahi Ali.

656-661 M = Ali, Khalif keempat, adalah sepupu Muhammad, 
anak angkat dan menantu (dan suami dari Fatima putri Muhammad). 
Pertanyaan mengenai suksesi memecah orang Muslim menjadi 
kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Syiah (umumnya di Irak) 
mengakui Ali sebagai Khalif pertama yang sah, dan oleh karena itu 
menolak otoritas ketiga Khalif pertama yang diakui orang Muslim Sunni. 
Sebagaimana kedua pendahulunya, Ali juga dibunuh.

Peta: Dominasi Islam pada tahun 634 M
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1.1.4. Dinasti-dinasti
661-750 M = Dinasti Umayyah: Putra kedua Ali, Hussein mengijinkan 

kekhalifahan diambil darinya. Mu’awiya menjadi satu-satunya penguasa 
dan pendiri sebuah dinasti, dengan Damaskus sebagai pusatnya. Kaum 
Umayyah berasal dari Umayya, dan merupakan klan terpisah dari klan 
Muhammad di suku Quraish. Melalui penaklukkan-penaklukkan terutama 
di Afrika utara, kekaisaran yang baru ini mengalami laju pertumbuhan 
teritorial yang luar biasa. Pada tahun 711 M, pasukan-pasukan Muslim 
menyeberang ke Spanyol, dan menaklukkan empat per lima jazirah 
Iberia. Lajunya dihentikan hanya di Poitiers, Perancis oleh pasukan yang 
dipimpin Charles Martel (732 M).

750-1258 M = Dinasti Abbasid menggantikan dinasti Umayyah dan 
berpusat di Baghdad. Para khalif Abbasid secara resmi mendasari klaim 
kekhalifahan mereka dari keturunan Abbas ibn Abd al-Muttalib (566-
652 M), salah satu paman termuda nabi Muhammad, sehingga mereka 
memandang diri mereka sebagai pewaris yang sah dari Muhammad 
dan bertentangan dengan kaum Umayyah. Mereka membedakan 
diri dari Umayyah dengan menyerang sekularisme, karakter moral, 
dan pemerintahan mereka secara umum. “Perang Salib”39 untuk 
membebaskan Palestina dari dominasi Islam untuk sementara waktu, 
terjadi	pada	masa	ini.	Perang	Salib	adalah	satu	seri	konflik	militer	yang	
berkarakter religius yang berlangsung sejak tahun 1095-1291, biasanya 
39 Perang Salib adalah babak yang menyedihkan dalam sejarah kekristenan. Hingga 
hari ini, orang Muslim menuduh orang Kristen ingin menyebarkan kekristenan 
dengan pedang.

Peta: Dominasi Islam pada tahun 750 M
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diberlakukan oleh Paus atas nama kekristenan. Perang Salib bertujuan 
untuk merebut kembali Yerusalem dan “Tanah Suci” yang sakral dari 
tangan penguasa Muslim dan diluncurkan sebagai respon terhadap 
panggilan dari kekaisaran Bizantium Ortodoks timur yang meminta 
bantuan melawan ekspansi Muslim ke Anatolia. Setelah ekspansi 
Islam pada abad ke-8, kekristenan ditaklukkan di Timur Tengah, yang 
merupakan lokasi asalnya. Pada tahun 850 M, Khalif al-Mutawakkil 
mengeluarkan hukum yang memperjelas bahwa orang Yahudi dan 
Kristen harus dipandang sebagai warga negara kelas dua di dalam dunia 
Islam.40 Pada tahun 1258 M, orang Mongol41 membunuh sekitar 800.000 
orang dalam penyerangan ke Baghdad, yang mengakibatkan kehancuran 
dinasti Abbasid. Abad ke-9 juga disebut sebagai “perkembangan Islam” 
sehubungan dengan disiplin-disiplin studi dalam konteks islami.42 Kaum 
Abbasid menciptakan pasukan yang setia hanya kepada kekhalifahan 
mereka, umumnya diambil dari budak-budak Turki, yang dikenal sebagai 
orang-orang Mamluk.

1.1.5. Kekaisaran-kekaisaran
Selama abad pertengahan ada 4 kekaisaran Muslim yang muncul:
1. Kekaisaran Mamluk di Mesir
2. Kekaisaran Safavid di Iran
3. Kekaisaran Mughal di India
4. Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah, Balkan dan Afrika utara. 
Kekuatan-kekuatan imperial yang baru ini dimungkinkan dengan 

adanya penemuan dan eksploitasi bubuk mesiu dan pemerintahan 
yang lebih baik. Pada akhir abad 19 keempatnya dilemahkan atau 
dihancurkan oleh pengaruh budaya Barat yang masif dan ambisi-
ambisi militer.

1174-1811 M = Asal mula kekaisaran Mamluk di Mesir terletak 
pada dinasti Ayyubid yang didirikan Saladin (Salah ad-Din) pada tahun 
40 Beberapa poin dari hukum ini adalah: mengenakan pakaian dengan warna yang sudah 
ditetapkan, menghancurkan gereja-gereja yang baru dibangun, patung-patung Iblis dari 
kayu dipakukan di pintu rumah-rumah mereka, mereka tidak boleh dipekerjakan di jabatan-
jabatan dimana mereka berkuasa atas orang Muslim (lihat Goddard 2000:66-68).
41 Orang Mongol adalah sekelompok kaum pengembara yang pada abad ke-13 mendapati 
diri mereka dikelilingi oleh peradaban agraris yang besar dimana masyarakatnya 
berdiam di kota. Namun demikian, tidak satupun dari peradaban-peradaban ini, kecuali 
kekhalifahan Islam yang berlokasi di Baghdad, yang menjadi bagian dari negara sentral 
yang kuat. Asia, Rusia, dan Timur Tengah dikontrol oleh kerajaan-kerajaan yang sedang 
merosot atau kota yang terpecah-belah. Dengan mengambil inisiatif yang strategis, 
orang Mongol mengeksploitasi kekosongan kekuasaan ini dan menghubungkan semua 
wilayah ini menjadi sebuah jejaring perdagangan yang saling mendukung. 
42	 Dua	 pencapaian	 penting	 adalah	 al-Shafi’i	 (820	 M)	 di	 bidang	 Syariah	 (hukum	
Islam)	dan	al-Kindi	(870	M)	di	bidang	falsafa	(filsafat	Islam).
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1174. Bersama pamannya Shirkuh ia menaklukkan Mesir untuk raja 
Zengid Nur ad-Din dari Damaskus pada tahun 1169. Orang Mamluk 
mengalahkan bangsa Mongol di Homs pada tahun 1260 dan mulai 
mengusir mereka kembali ke timur. Dalam proses tersebut mereka 
mengkonsolidasi kekuasaan mereka atas Syria, membentengi 
wilayah-wilayah, membentuk rute-rute surat menyurat, dan menjalin 
hubungan-hubungan diplomatik di antara para bangsawan lokal. 
Pasukan Mamluk juga mengalahkan pasukan Perang Salib terakhir 
yang berada di Tanah Suci.

Napoleon mengalahkan pasukan Mamluk ketika ia menyerang Mesir 
pada tahun 1798 dan mengusir mereka ke wilayah dataran tinggi Mesir. 
Pada saat itu orang Mamluk hanya menambahkan senjata “musket” 
sebagai taktik serangan kavaleri mereka. Setelah kepergian pasukan 
Perancis pada tahun 1801, orang Mamluk meneruskan perjuangan 
mereka untuk mendapatkan kemerdekaan, kali ini melawan kekaisaran 
Ottoman dan Inggris Raya. Kekuasaan Mamluk di Mesir berakhir pada 
tahun 1811, ketika Muhammad Ali43 mengundang semua orang Mamluk 
ke istananya untuk merayakan deklarasi perang melawan kaum 
Wahhabi di Arabia. Ada sekitar 600 orang Mamluk berparade di Kairo. 
Di dekat gerbang Al-Azab, di sebuah jalan sempit dari bukit Mukatamb, 
pasukan Muhammad Ali menyerang dan membantai mereka.

1502-1722 M = Kekaisaran Safavid memerintah Iran sejak 
awal abad 16 hingga awal abad 18. Walaupun mengklaim sebagai 
keturunan Ali ibn Abi Talib (Khalif ke-4), orang Safavid awalnya adalah 
kelompok	Sunni	(nama	“Safavid”	berasal	dari	sebuah	ordo	Sufi	yang	
disebut “Safavi”). Leluhur mereka adalah Firuz Shah Zarrinkolah, 
seorang bangsawan lokal Iran dari Iran selatan. Selama pemerintahan 
mereka kaum Safavid memberlakukan aliran Syiah sebagai agama 
negara, sehingga memberi Iran identitas yang terpisah dari tetangga-
tetangga Sunni mereka. Pada tahun 1524, Tahmasp naik tahta dan 
memperbaharui seni di wilayah tersebut. Pembuatan karpet menjadi 
industri utama, dan memperoleh posisi penting di kota-kota Iran. 
Kebangkitan seni yang paling indah adalah pengangkatan Shahnama 
yang dimaksudkan untuk memuliakan pemerintahan Shah melalui 
sarana-sarana seni. Salinan setebal dua volume memuat 258 lukisan 
besar yang menggambarkan karya-karya Firdawsi, seorang penyair 
Persia. Shah juga melarang minum anggur, melarang penggunaan 
hashish dan memerintahkan penutupan tempat-tempat judi, penginapan 
yang menyediakan minuman keras dan tempat pelacuran. 

43 Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir periode 1805-1849, seringkali disebut 
sebagai pendiri Mesir modern. Muhammad Ali dilahirkan di kota Kavala (Yunani pada 
masa kini) dari keluarga Albania. Setelah bekerja sebagai pedagang tembakau pada 
masa mudanya, Muhammad Ali mendapatkan tugas dalam pasukan Ottoman.
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1526-1857 M = Kekaisaran Mughal adalah produk dari berbagai 
invasi Mongol ke Persia dan India. Didirikan oleh Babur pada tahun 
1526, kekaisaran yang menguasai hampir seluruh India pada masa kini, 
Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan selama beberapa abad sebelum 
jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1857. Kekaisaran ini meninggalkan 
warisan kekal bagi kebudayaan dan arsitektur India. Selama pemerintahan 
kekaisaran ini, komunitas Muslim bertumbuh subur di seluruh India, 
terutama	 di	 Gujarat,	 Bengal	 dan	 Hyderabad.	 Berbagai	 ordo	 Sufi	 dari	
Afghanistan dan Iran sangat aktif di seluruh wilayah tersebut. Akibatnya, 
lebih dari seperempat populasi India memeluk Islam.

1301-1921 M = Kekaisaran Ottoman adalah kekaisaran Turki, 
bukan Arab, sejak 1453 mengontrol Istanbul (Konstantinopel). Dunia 
Islam mencapai puncak baru (walau tidak dapat dibandingkan dengan 
Jaman Emas kekaisaran Abbasid) di bawah kekaisaran Ottoman 
(Uthmaniah). Orang Turki bermigrasi dari dataran Asia Tengah dan 
awalnya mendirikan sebuah negara kecil di Anatolia (Turki pada masa 
kini). Pada tahun 1453, setelah dua bulan penyerangan, para prajurit 
elit Ottoman dan meriam-meriam menyerbu Konstantinopel. Kekaisaran 
Roma Bizantium milenium kuno tiba-tiba dikuasai oleh kekaisaran 
Ottoman yang baru yang kemudian melebarkan pengaruhnya ke hampir 
seluruh dunia Islam dan menjangkau jauh ke wilayah Kristen Eropa. 
Kekaisaran ini membuat kemajuan besar di Timur, mengancam untuk 
menaklukkan Eropa Tengah dan Barat. Pada tahun 1529, penyerangan 
terhadap Wina gagal, dan ini menghentikan langkah maju kekaisaran 
Ottoman selanjutnya ke Eropa Timur. Pertempuran di Wina pada tahun 
1683 mengakibatkan penarikan mundur kekaisaran Ottoman dari 
banyak wilayah di Eropa Timur dan Balkan. Pelemahan kekaisaran 
Ottoman  memberi peluang bagi Eropa untuk melebarkan dominasi 
mereka ke seluruh Afrika utara. Waktu kekuasaan-kekuasan kolonial44 
dimulai dengan Perancis menguasai Algeria (1830) lalu Tunisia (1881), 
kemudian Marokko (1912). Mesir menjadi protektorat Inggris pada 
tahun 1882. Pada tahun 1920, Timur Tengah terbagi dua; dikuasai 
Inggris Raya dan Perancis.  Setelah Perang Dunia kedua, kekaisaran-
kekaisaran kolonial terurai dengan cepat. 

Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), pendiri Republik Turki dan yang 
menjadi Presiden pertamanya, adalah sosok yang besar di abad ke-20. 
Tampil sebagai seorang pahlawan militer di Dardanelles pada tahun 
1915, ia menjadi seorang pemimpin kharismatis dalam perjuangan 
44 Dalam pandangan Muslim, para kolonialis merepresentasikan kekuatan ekonomi 
dan supremasi asing. Oleh karena itu, umumnya mereka harus meninggalkan negara-
negara Islam setelah deklarasi kemerdekaan. Di Algeria, (yang pernah menjadi bagian 
dari Perancis), dimana keluarga-keluarga Perancis telah berdiam selama 3 atau 4 
generasi, perkembangan baru membawa pertumpahan darah yang mengerikan bagi 
semua pihak dalam perang yang berlangsung dari tahun 1954-1962.
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pembebasan nasional Turki pada tahun 1919. Setelah serangkaian 
kemenangan yang mengesankan, ia membawa bangsanya kepada 
kemenangan penuh. Ia mengakhiri dinasti Ottoman yang telah 
berkuasa selama lebih dari 6 abad, dan mendirikan Republik Turki 
pada tahun 1923, menegakkan sebuah pemerintahan baru dengan 
model demokrasi Barat. Sebagai presiden selama 15 tahun, Ataturk 
memperkenalkan cakupan reformasi baru yang luas yang meliputi 
aspek-aspek politik, sosial, legal, ekonomi, dan budaya.

Perbedaan orang Arab dengan Islam Turki
Hari ini kebanyakan orang Arab dan Turki termasuk ke dalam cabang 

Islam Sunni. Namun demikian, banyak orang dari kedua kelompok ini 
yang tidak menerima kelompok lain sebagai “orang Muslim sejati“. 
Sebagai tambahan, orang Muslim dari bangsa-bangsa Arab acapkali 
masih memiliki perasaan sakit hati terhadap orang Muslim Turki, karena 
orang Turki menaklukkan, menduduki dan menindas orang-orang Arab 
pada masa kekaisaran Ottoman.45

Bahwa semua doa harus dilakukan dalam bahasa Arab, adalah 
subyek lain yang masih menimbulkan perdebatan dan argumentasi 
di tengah-tengah publik Turki. Jadi kebanyakan umat Muslim Turki 
45 Lihat map di bagian 1.1.5. Pada dasarnya ini adalah tanah Suriah, Saudi Arabia 
dan negara-negara di Afrika Utara. 

Peta: kekaisaran Ottoman pada 1700 M
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tidak memahami mengapa mereka harus berdoa dalam bahasa Arab. 
Berdasarkan keyakinan Islam Sunni yang umum, mengkonsumsi alkohol 
adalah dilarang. Namun di Turki, meskipun mereka mengklaim sebagai 
kaum Sunni, Islam dipraktikkan dengan cara yang lebih moderat dan 
apakah seseorang minum alkohol atau tidak, bergantung dari sejauh 
mana hal itu dipraktikkan di tengah-tengah keluarga lokal.

Turki adalah sebuah republik yang didasarkan para prinsip-prinsip 
sekular, demokratis dan pluralistik. Hukum Syariah tidak diimplementasikan 
di Turki sebagai sebuah hukum negara. Namun pada hari-hari ini, 
semakin banyak perempuan Turki yang mengenakan hijab, kaum pria 
yang memelihara jenggot dan kopiah Islam, yang menandakan bahwa 
gerakan Islam radikal tengah berkembang di Turki.

Mengenai iman dan praktik, ada banyak perbedaan, meskipun 
secara natur kebanyakan dari hal itu bersifat minor. Beberapa dari 
perbedaan-perbedaan itu diantaranya: 

•	Umat	Muslim	Turki	mengikuti	 sekolah	hukum	yang	berdasarkan	
pada	 Hanafi.	 Umat	 Muslim	 Arab	 mengikuti	 sekolah	 hukum	 yang	
berdasarkan	 pada	 Syafii	 dan	 Hanbali.46 Di banyak kasus, hukum 
Hanafi	lebih	bersifat	liberal	dan	hukuman	yang	dijatuhkan	lebih	ringan	
dibandingkan	dengan	Syafii	dan	Hanbali.	

•	Melalui	pengaruh	Ataturk,	orang	Muslim	Turki	memiliki	pemikiran	
yang lebih humanis dan sekularis dibandingkan dengan pemikiran 
orang Muslim Arab. 

•	Ada	lebih	banyak	penganut	atheis	diantara	orang	Turki	dibandingkan	
dengan orang Arab. 

1.1.6. Penyebaran Islam di seluruh dunia
1922 - hari ini = Dengan adanya migrasi masif setelah Perang 

Dunia ke-2, Islam menyebar ke banyak belahan dunia. Dewasa ini 
kemungkinan besar tidak ada satu negara yang tidak memiliki orang 
Muslim. Terutama oleh karena pertumbuhan biologis, Islam kini adalah 
agama kedua terbesar di dunia dan yang bertumbuh dengan sangat 
cepat. Revolusi Islam di Iran yang beraliran Syiah pada tahun 1979-
1980, yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, menyalakan keyakinan 
diri yang baru dan semangat dalam diri orang Muslim untuk melakukan 
propaganda Islam. Umumnya orang Muslim tinggal di negara-negara 
yang terbentang dari Afrika Barat melalui Asia Tengah hingga Indonesia. 
Pertumbuhan	mereka	di	seluruh	dunia	pada	abad	20	sangat	signifikan:	
dari 12,3% pada tahun 1900 hingga mencapai 20% pada tahun 2005. 

46 Juga lihat bagian 1.4.2.
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Pertumbuhan melalui masuknya non Muslim kepada Islam terjadi 
besar-besaran di Afrika Barat, Indonesia dan Amerika Serikat.47

Orang Muslim bertambah sekitar 235% dalam 50 tahun terakhir 
(hampir 1.3 milyar). Sebagai perbandingan, orang Kristen bertambah 
sekitar 47%, Hinduisme 117%, dan Budhisme 63%.48

Kristen, Islam, Hinduisme dan agama rakyat Cina serta Budhisme 
adalah agama-agama dunia yang terbesar dewasa ini. Sekitar 69-
78% umat manusia menjadi penganut salah satu dari kelima agama 
tersebut. Kekristenan mempunyai jumlah pengikut terbesar, diikuti 
Islam, Hinduisme, agama rakyat Cina dan Budhisme secara berurutan. 
Populasi dunia pada tahun 2005 sekitar 6,5 milyar.

1. Kristen    2 milyar (31%)

2. Islam    1.3 milyar (20%) 

3. Bukan penganut   1 milyar (16%; sekuler/ateis)

4. Hinduisme    780 juta (12%)

5. Agama lokal    380 juta (6%; pagan)

6. Agama rakyat Cina   380 juta (6%) 

7. Budhisme    380 juta (6%) 

8. Tradisonal Afrika dan diaspora 100 juta 

9. Sikhisme    25 juta (0,4%) 

10.  Juche    20 juta 

11. Yudaisme    19 juta (0,3%)

12. Spiritisme    15 juta

13. Agama Baha’i   7 juta

47 Lihat Johnstone (2001:14).
48 Gambaran ini adalah perkiraan dan mencakup semua penganut agama-agama 
tersebut apakah melalui kelahiran atau devosi. Lihat juga www.adherents.com dan 
www.wikipedia.com. 
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Pertumbuhan Islam dan relasi Kristen – Muslim di enam wilayah 
geografis utama (lihat peta pada halaman 37).

1) Asia
Pada akhir abad 13, para pedagang dan guru-guru Muslim mulai 

membawa Islam ke Asia Tenggara. Pada tahun 1292, ketika Marco 
Polo mengunjungi Sumatera, kebanyakan penduduknya telah memeluk 
Islam. Kerajaan Islam pertama didirikan oleh seorang pangeran 
Jawa di jazirah Melayu. Melalui perdagangan, Islam menyebar ke 
Kalimantan dan Jawa (Indonesia). Pada akhir abad 15, Islam telah 
diperkenalkan di Filipina. Dengan menyebarnya Islam, tiga kekuatan 
politik utama Muslim pun berkembang. Aceh, kekuatan Muslim yang 
terpenting, berbasis kuat di Sumatera Utara dan mengendalikan banyak 
wilayah antara Asia Tenggara dan India. Kesultanannya juga menarik 
para	 pujangga	 Sufi.	 Kekuatan	 Muslim	 yang	 kedua	 adalah	 federasi	
kesultanan di jazirah Melayu. Kekuatan ketiga berkembang di Jawa, 
dimana beberapa kekuatan Muslim mengalahkan kerajaan lokal yaitu 
Majapahit pada awal abad 16. Setelah tahun 1990, ada peningkatan 
yang	 signifikan	 orang	 Muslim	 bertobat	 kepada	 kekristenan,	 walau	
ada kegiatan-kegiatan ekstrimisme Islam. Ini terutama oleh karena 
penyebaran media secara luas.

Titik-titik panas di Asia dan Timur Tengah
•	 Israel dan Palestina:	 Konflik	 yang	 tidak	 terselesaikan	 antara	

kekuatan-kekuatan ini adalah hal yang banyak menyita perhatian. Semua 

Populasi dunia Muslim pada 2000 M
(dengan 6 wilayah geografis utama)
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usaha internasional untuk mencapai perdamaian tidak mempunyai 
dampak yang berlangsung lama. Ada perbedaan besar berkenaan klaim-
klaim tanah, terutama Yerusalem sendiri. “Dome of the Rock” (Masjid al-
Aqsa)49	akan	terus	memainkan	peranan	penting	dalam	konflik	ini.

•	 Afghanistan dengan beberapa dekade invasi dan perang. 
Taliban, sebuah gerakan ekstrimis Islam, berjuang untuk mengontrol 
negara tersebut melalui kekerasan dan perlawanan. Banyak orang 
yang telah mati atau meninggalkan negara ini. Taliban mengekspor 
banyak pejuang revolusi ke banyak negara asing. Afghanistan secara 
diplomatik telah terkucilkan.
49 Batu yang ada di pusat Masjid diyakini orang Muslim sebagai tempat Muhammad naik 
kepada Allah, didampingi malaikat Jibril. Masjid ini dibangun antara 687 dan 691 M oleh 
Khalif ke-9, Abd al-Malik. Selama berabad-abad, para pengelana Eropa menyebutnya 
“Masjid Umar”. Selama Perang Salib, Masjid ini diserahkan kepada kelompok 
Agustinian yang mengubahnya menjadi gereja. Yerusalem kembali dikuasai Salah al-
Din pada tahun 1187 dan bangunan itu kemudian dijadikan tempat sakral orang Muslim. 
Salib diatasnya diganti dengan bulan sabit emas. Dalam Yudaisme batu itu adalah 
tempat dimana Abraham memenuhi ujian Tuhan untuk melihat apakah ia bersedia 
mengurbankan putranya Ishak (lihat Kejadian 22:1-19). Dalam kekristenan, sebagai 
tambahan pada tindakan Yesus di Bait Suci, diyakini bahwa dalam masa kekaisaran 
Bizantium, titik pembangunan “masjid” ini adalah awalnya merupakan tempat dimana 
ibu kaisar Konstantin membangun sebuah gereja kecil dan menyebutnya Gereja St. 
Cyrus dan St. Yohanes, dan kemudian diperluas dan disebut “Gereja Hikmat Kudus”.

Diagram: kelompok-kelompok agama besar
(prosentase populasi dunia, data 2005).
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•	Kashmir adalah	titik	fokus	konflik	antara	India,	Pakistan	dan	Cina.	
Pertikaian teritorial adalah penyebab sejumlah perang dan persaingan 
nuklir antara India dan Pakistan. 

•	 Indonesia:	 Kekuatan	 Islam	 telah	 sangat	meningkat	 sejak	 tahun	
1990. Orang Muslim bertujuan untuk menurunkan pengaruh orang 
Kristen. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, termasuk 
kekerasan secara terbuka, semakin meningkat.

•	Konflik Syiah – Sunni: Perang selama tujuh tahun antara Iran dan 
Irak	pada	tahun	1980-an	dan	konflik	terbuka	antara	kedua	kelompok	ini	
di Irak setelah Saddam Hussein menjadi penyebab banyak penderitaan. 
Jutaan orang kehilangan nyawa dan hampir setiap keluarga pernah 
mengalami tragedi dalam perang yang mengerikan. 

•	 Kurdi: Sebanyak 27 juta orang tanpa negara mereka sendiri 
membentuk sekelompok besar minoritas pemberontak yang menyebabkan 
masalah di kemudian hari – terutama di Turki, Irak dan Iran.

•	India: Jumlah orang Muslim sebanyak 140 juta, ini menjadikannya negara 
berpenduduk Muslim kedua terbesar. Namun demikian, mereka ditekan oleh 
mayoritas orang Hindu (Muslim 12,5%, Hindu 80%, Kristen 2,5%).

•	 Cina sedang mengalami peningkatan pengaruh Islam dan 
konfrontasi dengan agama-agama lain. Banyak orang Muslim yang 
bermigrasi ke Cina mulai memberi dampak ekonomi yang besar terhadap 
negara itu. Di bawah Dinasti Ming (1368-1644 M), umumnya dianggap 
sebagai masa keemasan Islam di Cina, orang Muslim secara bertahap 
berintegrasi penuh kedalam masyarakat Han. Orang Muslim mengklaim 
pada tahun 2000 ada sekitar 33.000 masjid di Republik Rakyat Cina.

Islam di Asia telah menjadi kurang toleran dan semakin militan 
dimana hukum Syariah menggantikan legislasi yang telah eksis 
di negara-negara seperti Afghanistan, Iran, Pakistan, Brunei, dan 
Maladewa. Di tempat-tempat lain, seperti di Indonesia dan Malaysia 
orang Muslim memaksakan pengenalan hukum Syariah walaupun 

Gambar Dome of the Rock, Yerusalem
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populasi non Muslim cukup besar. Pada tahun 2000, sebanyak 27 
negara di Asia memiliki populasi mayoritas Muslim. Di banyak negara, 
tingkat penganiayaan terhadap orang Kristen dan kelompok-kelompok 
minoritas lainnya telah meningkat secara dramatis.

Saat orang Muslim mendapatkan hak-hak religius di Barat, 
penganiayaan terhadap kelompok religius minoritas oleh elemen-elemen 
ekstrim Islam di beberapa negara Muslim di Asia dan Timur Tengah 
berlanjut dan tidak terelakkan. Orang Kristen, terutama para tenaga 
kerja Filipina, menghadapi pelecehan dan intimidasi. Di Arab Saudi dan 
negara-negara Islam lainnya, usaha apapun untuk mentobatkan orang 
Muslim kepada agama lain akan didakwa melakukan kejahatan. Ibadah 
keagamaan di depan umum oleh orang non Muslim adalah pelanggaran 
kriminal. Arab Saudi pernah mempunyai populasi Kristen yang besar 
sebelum kebangkitan Islam pada tahun 622 M. Tidak ada orang Kristen 
atau non Muslim manapun yang diijinkan untuk menginjakkan kaki di 
kota-kota tersuci Islam, yaitu Mekkah dan Medinah.

Setiap tahun lebih dari dua juta orang pergi menunaikan ibadah 
Haji atau berziarah (umroh) ke kota-kota ini. Arab Saudi merupakan 
negara yang memiliki catatan terburuk berkenaan dengan kebebasan 
beragama di dunia, walaupun masyarakatnya semakin berkembang 
dan para penguasanya yang sudah uzur semakin merasa kesulitan 
untuk memerintah mereka yang  mendorong terjadinya liberalisasi dan 
mereka yang menuntut islamisasi yang lebih ketat. Upaya dakwah Islam 
yang masif diluncurkan dari negara ini. Sejumlah uang yang sangat 
banyak digunakan untuk mempropagandakan Islam di seluruh dunia 

Gambar: Mesjid di Beirut
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dengan membangun mesjid-mesjid, mengirim misonaris-misionaris 
Islam, literatur, radio, program-program televisi, internet, dan lain-lain. 
Kerajaan ini menjadi tuan rumah bagi kompleks pencetakan Quran 
terbesar di dunia.50

2) Afrika
Setelah penaklukkan awal Afrika Utara, Islam mendatangi pantai 

Afrika Timur pada abad ke-8, sebagai bagian dari dialog berkelanjutan 
antara orang-orang di pantai timur dan para pedagang dari Teluk 
Persia dan Oman. Pada abad-abad pertama eksistensinya, Islam 
di Afrika mempunyai sejarah yang dinamis dan bergejolak, dimana 
gerakan-gerakan reformasi dan dinasti-dinasti saling bertikai dan saling 
menggantikan dalam berkuasa. Perolehan kekuasaan bergantung 
pada keamanan rute-rute perdagangan dan menjadikannya wilayah-
wilayah penghasil emas di daerah sub-Sahara Afrika. Para penguasa 
Islam berekspansi ke utara juga ke selatan. Namun demikian, Islam 
di sub Sahara didominasi oleh kelompok kelompok Persaudaraan 
dan bercampur dengan praktik-praktik takhayul yang telah ada 
sebelumnya. Pada perempatan terakhir abad 11, Islam mendominasi 
dunia Mediterania. Sejak abad 16 hingga 19, banyak Maghreb51 berada 
di bawah kekuasan Ottoman. Pada tahun 1880-an, Islam telah berakar 
di banyak negara di sekitar benua tersebut.

Antara tahun 1956 dan 1994, semua negara di Afrika merdeka 
dari kekuatan-kekuatan kolonial yang menguasai mereka. Lebih dari 
17% populasi Afrika mempunyai leluhur Arab. Wilayah yang didiami 
banyak orang Kristen dan Muslim secara berdampingan terentang 
dari Senegal menyeberangi Sahel ke Etiopia dan di sepanjang 
pinggiran pantai Samudera Hindia di Afrika. Potensi konfrontasi yang 
semakin melebar cukup tinggi karena gerakan-gerakan Islamis yang 
agresif semakin meningkat dan penginjilan orang-orang Kristen Afrika 
mendapatkan petobat-petobat baru dari dalam komunitas Muslim. Di 
Sudan dan Nigeria hal ini telah menyebabkan perang atau kekerasan 
massal. Negara-negara lain seperti Guinea-Bissau, Cote d’Ivoire dan 
Chad akan mengalami bahaya datangnya masalah di masa depan. 
Penganiayaan terhadap orang Kristen yang dilakukan orang Muslim 
semakin meningkat di negara-negara seperti Mesir, Sudan, Nigeria 
Selatan dan Comores. Gerakan-gerakan islamis yang keras telah 
50 Lihat www.qurancomplex.org 
51 Maghreb atau Maghrib berarti “tempat terbenamnya matahari” dalam bahasa 
Arab, adalah wilayah di Afrika Utara di padang gurun Sahara dan sebelah barat Nil, 
yang	 juga	 terletak	di	pegunungan	Atlas.	Secara	geografis,	wilayah	 ini	mencakup	
Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Sahara Barat dan kadangkala Mauritania, yang 
seringkali juga ditempatkan di Afrika Barat.
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sangat berdampak pada benua ini mulai dari Algeria di utara, ke 
Afrika Selatan di selatan. Perang gerilya yang mengerikan di Algeria, 
serangan-serangan teroris di  Kenya dan jihad terhadap orang-orang 
Kristen di Nigeria Selatan menjadi bukti akan hal ini. 

Orang Muslim di Afrika semakin mendapatkan petobat baru dari 
agama-agama tradisional di negara-negara sebelah barat Ghana dan 
di seberang Sahel. Belum lama ini, upaya para misionaris Muslim telah 
berkembang ke hampir semua negara di Afrika. Penggunaan pendidikan 
yang didanai minyak, proyek-proyek bantuan, hibah dan upaya-upaya 
misi yang terorganisasi dengan baik untuk memberi Islam peranan dalam 
kehidupan politik Afrika telah membawa keberhasilan. Islam menolerir 
beberapa nilai tradisional Afrika, sebagai contoh memperbolehkan 
seorang pria beristri lebih dari satu (yang juga diperbolehkan Quran), 
sehingga menjadikan peralihan kepada Islam lebih mudah dan tidak 
terlalu merepotkan dibandingkan pertobatan kepada kekristenan.

Di Afrika Selatan, orang Muslim datang pada abad 17, awalnya dibawa 
sebagai budak atau buangan politik oleh kolonial Belanda. Sebagai akibat 
dari situasi politik di Afrika Selatan selama era apartheid, banyak orang 
kulit hitam Afrika mencari agama alternatif sejak pemerintah yang berkuasa 
seringkali	 diidentifikasi	 sebagai	 “orang-orang	 Kristen	 yang	 menindas”.	
Realita rasisme di Afrika Selatan bertanggung-jawab atas terbentuknya 
citra negatif terhadap agama Kristen dalam benak orang kulit hitam. Ini 
mengakibatkan pertumbuhan minat pada Islam sebagai sebuah agama di 
Afrika. Orang Afrika mulai memandang Yesus sebagai pencipta rasisme, 
bukan sebagai sosok yang telah mati untuk mendobrak dinding pemisah 
antara umat manusia. Orang Muslim mengambil keuntungan dari situasi 
ini dan mempromosikan Islam sebagai “agama yang berdasar pada 
kesetaraan hak dan keadilan”, tidak hanya di Afrika Selatan namun juga 
di seluruh dunia. Hari ini, ada banyak orang Muslim berkulit hitam, hampir 
semuanya barasal dari latar-belakang Kristen tradisional, terutama di 
Soweto juga di wilayah-wilayah lain.52 Pada tahun 1957 Deedat mendirikan 
IPCI (Islamic Propagation Centre Internasional) di Durban dan mulai 
menerbitkan literatur dan video-video ke seluruh dunia yang bertujuan 
untuk menghina Alkitab dan berita Alkitab, untuk menangkal misi Kristen.

3) Eropa
Pertumbuhan populasi Islam di dunia Barat terutama dikarenakan 

adanya imigrasi dari koloni-koloni yang pernah dikuasai kekuatan-
kekuatan Eropa dan tingginya angka kelahiran di kalangan para 
imigran ini. Namun demikian, masuknya orang Muslim ke Eropa 
terutama karena adanya imigrasi dari negara-negara Afrika Utara 
52 Maurer 1999:126.
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seperti Algeria, dari negara-negara Balkan, dan terutama dari Turki. 
Kebanyakan dari orang-orang Muslim ini adalah orang Muslim nominal 
(abangan) walau kemudian banyak yang menjadi lebih bertakwa 
bahkan	radikal	karena	memasuki	“dunia	orang	kafir”	di	Eropa.	 Islam	
juga mengalami peningkatan penyebaran karena para pria Muslim 
menikahi para wanita Barat. Dalam banyak kasus, para istri non Muslim 
ini dan anak-anak mereka memeluk Islam atau ditekan untuk memeluk 
Islam. Di Barat ada pula yang menerima Islam sebagai agama baru 
mereka oleh karena mendapat keyakinan. Pada tahun 2000, banyak 
negara telah memiliki beberapa juta orang Muslim, misalnya Perancis 
(5 juta), Inggris Raya dan Jerman (masing-masing 3,5 juta). Islam 
adalah agama kedua terbesar di Perancis dan Inggris Raya. Relatif 
hanya sedikit orang Muslim yang tinggal di Eropa kembali ke negara 
asal mereka seperti yang semula mereka rencanakan.

Tidak ada angka statistik yang akurat mengenai komposisi orang 
Muslim yang tinggal di Eropa. Dipastikan bahwa mayoritas adalah 
kelompok Sunni. Hanya sekelompok kecil minoritas Syiah. Gerakan 
Ahmadiyah53 yang tidak ortodoks cukup berkembang di dunia Barat, 
dibandingkan dengan di belahan-belahan dunia lainnya. Ini adalah 
akibat dari adanya kebebasan beragama di dunia Barat, juga operasi 
propaganda	yang	aktif	oleh	kelompok	ini.	Sufisme	nampaknya	senantiasa	
mengalami pertambahan dalam pengaruh dan penyebarannya. 
Pengalaman menunjukkan bahwa orang Barat semakin menjadi tertarik 
dan menjadi pengikut dari cabang Islam yang bersifat asketis dan mistis 
ini.	Namun	demikian	Sufisme	Barat	cenderung	menjadi	semakin	tidak	
ortodoks dan bercampur dengan Gerakan Zaman Baru.

Generasi pertama kaum imigran berasal dari kelompok masyarakat 
rendah dan menengah di negara asal mereka. Seringkali mereka 
datang ke Barat untuk melakukan pekerjaan yang sederhana dan tidak 
mempunyai keahlian. Pendidikan mereka sangat jauh tertinggal dari 
orang Barat. Bahkan mempelajari bahasa negara yang baru mereka 
datangi itu pun merupakan kesulitan yang besar. Namun tidak demikian 
dengan anak-anak, yang dengan mudah belajar bahasa dan bertumbuh 
dalam kebudayaan negara yang mereka datangi itu. Dewasa ini eksis 
generasi kedua dan ketiga yang percaya diri dan lebih berpendidikan.54 

53 Lihat bagian 1.6.5.
54 Namun demikian timbul masalah baru. Sebagai contoh, di Perancis sejumlah 
besar orang Muslim, generasi kedua dan ketiga yang adalah keturunan para pekerja 
migran asal Afrika Utara, tidak mempunyai pekerjaan. Seringkali mereka mengalami 
diskriminasi oleh karena asal usul mereka saat mencari pekerjaan. Ini meningkatkan 
ketegangan sosial dan perilaku bermasalah di wilayah-wilayah pinggiran kota-kota 
besar dimana mereka tinggal. Oleh karena adanya penolakan yang mereka alami 
di berbagai tempat – kadangkala dari orang Kristen – banyak orang muda Muslim 
yang semakin mendalami Islam.
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Di tempat lain, orang Muslim di Barat tidak membentuk kelompok 
yang homogen tetapi memiliki asal-usul, budaya dan bahasa yang 
berbeda. Beragam opini dan perilaku berkenaan dengan keyakinan 
mereka mulai bermunculan. Banyak yang hanya menjalankan agama 
mereka saat hari-hari besar agama Islam, atau berpaling ke agama 
lain saat mengalami krisis. Yang lainnya merasa, menjadi orang Muslim 
tidaklah mudah di Barat, yang memiliki latar belakang Kristen namun 
bergaya hidup sekuler yang dianggap gaya hidup Kristen. Orang 
Muslim dari tingkatan sosial yang lebih rendah tidak lebih religius dari 
yang lainnya. Namun demikian, sudah jelas bahwa orang muda Muslim 
seringkali bersikap skeptis terhadap Islam tradisional yang dibawa 
orangtua mereka. Banyak yang mencari Islam dalam bentuk yang lebih 
modern dan lebih tercerahkan.

Sebagaimana dalam agama-agama lainnya, spektrum keyakinan 
religius orang Muslim berkisar dari kaum fundamentalis hingga 
abangan, berkaitan dengan bagian wilayah negara asal mereka. Orang 
Albania, yang mempunyai sedikit kesempatan di bawah pemerintahan 
komunis untuk memeluk Islam, cenderung menjadi Islam abangan; 
sedangkan orang-orang dari lingkungan religius yang ketat seperti 
Pakistan biasanya mempunyai keyakinan religius yang lebih mendalam. 
Orang Muslim dari wilayah-wilayah Islam yang ketat (Iran, Pakistan, 
Bangladesh, dan lain-lain) dimana praktik keagamaan terkait sangat 
erat dengan negara, mempunyai pemahaman politik yang berbeda dari 
orang Muslim yang berasal dari negara negara eks komunis. Turki juga 
berbeda karena agama dan negara secara resmi terpisah.

Sejak abad ke-7, sebagian besar wilayah di Rusia dikuasai Islam. 
Oleh karena robohnya Uni Soviet, negara-negara  seperti Khazakstan, 
Usbekistan, Turkmenistan dan Kirgiztan menjadi negara merdeka 
dimana Islam sekarang kembali berjaya. Diperkirakan jika tren yang 
terjadi sekarang terus berlanjut, hampir 20% populasi Rusia adalah 
orang Muslim pada tahun 2050. Etnis Rusia mempunyai angka kelahiran 
yang rendah dan angka kematian yang lebih tinggi oleh karena alkohol, 
sedangkan orang Muslim mempunyai angka kelahiran yang lebih tinggi 
dan alkohol adalah hal yang dilarang. Jutaan orang Muslim dari Kaukasus 
dan Asia Tengah berdiam di Rusia. Sejak 1989, populasi Muslim Rusia 
telah meningkat hingga sekitar 10 juta (2000). Ada pertumbuhan minat 
terhadap Islam di kalangan etnis Rusia seperti yang ditunjukkan oleh 
adanya peningkatan jumlah orang yang memeluk Islam.

4) Pasifik
Sebelum tahun 1950 hampir tidak ada orang Muslim di belahan 

dunia ini. Di Australia, orang Muslim mengalami peningkatan 100 kali 
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sejak 1947 dan sekarang menjadi 1% dari populasi – kira-kira 260.000 
dari sekitar 70 negara berbeda. Kebanyakan bermukim di berbagai 
wilayah di Sydney dan Merlbourne. Sejumlah kecil orang Muslim 
juga direkrut dari koloni-koloni Belanda dan Inggris di Asia Tenggara 
untuk bekerja di industri mutiara pada akhir abad 19 dan awal abad 
20. Para imigran Libanon yang umumnya adalah orang Muslim mulai 
berdatangan dalam jumlah yang besar setelah pecahnya perang sipil 
di Libanon pada tahun 1975.

5) Amerika Utara 
Antara tahun 1989 dan 1998 populasi Islam di Amerika Serikat 

bertumbuh sebesar 25%. Pada tahun 2005, Islam adalah kelompok 
agama kedua terbesar di Amerika Serikat dengan sekitar 4,7 juta 
penganut.55 Orang Muslim yang pindah ke Amerika mengubah 
lanskap budaya dan agama, dan sepenuhnya menikmati hak-hak dan 
kebebasan yang diberikan pada mereka. Islam banyak memperoleh 
pemercaya baru dari penjara-penjara dan kampus-kampus perguruan 
tinggi. Mayoritas mualaf Amerika adalah orang kulit hitam. Para 
wanita	Anglo	turut	menyumbang	di	sektor	demografis	lainnya	dengan	
tingginya angka dari kalangan mereka yang memeluk Islam di Amerika. 
Orang Muslim merepresentasikan banyak gerakan besar dan identitas: 
imigran dan penduduk setempat, orang Sunni dan Syiah, konservatif 
dan liberal, ortodoks dan heterodoks. Sementara ada sekelompok 
orang Muslim di antara budak-budak Afrika yang datang untuk bekerja 
di perkebunan-perkebunan di Amerika Selatan pada abad 18 dan 19, 
sangat sedikit yang tetap mempertahankan identitas Islami.

Kedatangan orang Muslim yang paling mula-mula terjadi antara tahun 
1875 dan 1912 dari wilayah-wilayah pedesaan negara-negara yang 
kini dikenal sebagai Libanon, Suriah, Yordania, Otorita Palestina dan 
Israel. Wilayah yang kemudian dikenal sebagai Suriah pernah dikuasai 
kekaisaran Ottoman. Banyak dari para pendatang ini adalah para pria 
lajang yang mencari pekerjaan, berniat untuk tinggal cukup lama untuk 
mendapatkan cukup uang guna menafkahi keluarga mereka di negara 
asal. Ada yang melarikan diri dari wajib militer pasukan Turki. Secara 
bertahap mereka mulai bermukim di bagian timur Amerika Serikat, 
bagian	tengah,	dan	di	sepanjang	pesisir	Pasifik.	Setelah	Perang	Dunia	I,	
keruntuhan kekaisaran Ottoman mengakibatkan terjadinya gelombang 
migrasi kedua dari Timur Tengah yang Muslim. Ini juga merupakan 
periode pemerintahan kolonial Barat di Timur Tengah di bawah sistem 
mandat yang diciptakan untuk “menguasai” wilayah-wilayah Arab. 
Perang telah membawa kerusakan parah terhadap Libanon sehingga 
55 Lihat Encyclopedia Britannica, Book of the Year (1,5% dari populasi nasional).



45

banyak orang melarikan diri hanya untuk bertahan hidup. Jumlah yang 
signifikan	dari	orang	Muslim	kini	memutuskan	untuk	pindah	ke	Barat	
dengan alasan politik sebagaimana alasan ekonomi. Banyak yang 
bergabung dengan kerabat mereka yang telah terlebih dahulu tiba dan 
menetap di Amerika Serikat.

Periode migrasi yang ketiga, dari tahun 1947 hingga 1960, kembali 
menyaksikan peningkatan jumlah orang Muslim yang tiba di Amerika 
Serikat dari wilayah-wilayah di luar Timur Tengah seperti Eropa Timur 
(terutama Yugoslavia dan Albania) dan Uni Soviet; sedikit  yang 
bermigrasi dari India dan Pakistan setelah tahun 1947 dari bagian sub 
kontinen tersebut. Sementara banyak dari imigran Muslim terdahulu 
telah pindah ke wilayah pedesaan juga perkotaan Amerika. Mereka 
yang datang dalam gelombang ketiga ini cenderung berasal dari latar 
belakang urban, dan membuat tempat tinggal mereka sangat eksklusif 
di kota-kota besar seperti di New York dan Chicago.

Gelombang keempat migrasi Muslim terjadi setelah tahun 1965, 
tahun dimana Presiden Lyndon Johnson mensponsori undang-undang 
imigrasi yang menghapuskan sistem kuota yang berdasar pada asal 
usul kebangsaan. Di bawah sistem yang baru, orang cenderung 
pergi kepada kerabat mereka yang telah menjadi penduduk Amerika 
Serikat dan mereka yang memiliki keahlian untuk pekerjaan khusus 
yang dibutuhkan di Amerika. Hukum yang baru ini merupakan sinyal 
dalam sejarah Amerika yang untuk pertama kalinya sejak awal abad 20 
memungkinkan seseorang masuk ke negara itu tanpa memandang dari 
negara mana ia berasal. Setelah tahun 1965 arus imigran dari Eropa 
Barat	mulai	menurun	secara	signifikan,	berkorelasi	dengan	pertumbuhan	
jumlah orang Muslim yang tiba dari Timur Tengah dan Asia. Lebih dari 
separuh imigran yang datang ke Amerika dari wilayah-wilayah ini adalah 
orang	Muslim.	Beberapa	peristiwa	spesifik	yang	telah	membawa	para	
imigran dan pengungsi ke Barat untuk mencari perlindungan dan suaka 
adalah kekalahan militer negara-negara Arab oleh Israel pada tahun 
1967, perang sipil di Libanon dan akibat dari perang tersebut. 

Revolusi Iran dan naiknya Imam Khomeini ke puncak kekuasaan 
pada tahun 1979, diikuti oleh hampir seabad perang yang melumpuhkan 
antara Iran dan Irak, membawa orang Iran bergerak ke arah barat. Banyak 
yang bermukim di Amerika Serikat, dengan sejumlah besar di California. 
Diperkirakan ada hampir satu juta orang Iran di Amerika Serikat hari ini. 
Oleh karena pendudukan Irak oleh Kuwait dan Perang Teluk Persia, 
banyak orang Kurdi yang datang ke Amerika. Gelombang yang datang 
baru-baru ini juga oleh karena pertikaian politik dan perang sipil. Mereka 
adalah orang Muslim dari Somalia, Sudan dan bangsa-bangsa Afrika 
lainnya, Afghanistan, dan para pengungsi Muslim yang melarikan diri dari 
pembersihan etnis di negara yang dulu kita kenal sebagai Yugoslavia. 
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Selama beberapa dekade, berbagai bentuk pertikaian di India dan 
Pakistan telah mendorong banyak orang dari sub-kontinen tersebut 
untuk mencari lingkungan yang lebih tenang di Barat. Inggris dan 
Amerika Serikat menjadi tujuan utama. Sementara orang Pakistan, 
India, dan Bangladesh merupakan sebagian kecil imigran Muslim ke 
Amerika di sepanjang abad 20, dalam beberapa dekade terakhir mereka 
semakin	 bertambah	 secara	 signifikan	 dan	 dewasa	 ini	 kemungkinan	
besar mereka berjumlah lebih dari satu juta orang. Orang Muslim 
Pakistan dan India umumnya adalah kaum profesional yang memiliki 
keahlian seperti dokter dan insinyur, dan mereka memainkan peranan 
penting dalam perkembangan kelompok-kelompok politik Muslim di 
Amerika dan kepemimpinan kaum awam di komunitas-komunitas 
mesjid. Dewasa ini semakin banyak orang Muslim yang datang dari 
negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, dan umumnya para 
imigran ini juga sangat terlatih sehingga sering mendapatkan posisi 
sebagai pemimpin Islam Amerika. 

Kanada memiliki populasi Muslim yang kecil namun bertumbuh. Pada 
tahun 2001, ada 580.000 orang Muslim di Kanada, sekitar 1,8% dari 
populasi Kanada. Islam adalah agama non Kristen terbesar di Kanada. 
Catatan mengenai kehadiran pertama Islam di Kanada adalah dalam 
sensus tahun 1871 yang mendapati ada 13 orang Muslim di dalam 
populasi, tetapi pada sensus tahun 1981 populasinya masih di bawah 
100.000. Sejak serangan  11 September 2001, banyak orang Muslim 
mulai berpaling kepada Kanada sebagai alternatif untuk menggantikan 
Amerika Serikat, dimana sentimen anti Muslim dinilai tinggi. Hal ini juga 
berkaitan dengan para pelajar internasional yang datang ke Kanada 
dalam jumlah besar sejak terjadinya serangan-serangan tersebut. 

6) Amerika Latin 
Pada tahun 1900 seluruh populasi yang berbahasa Spanyol dianggap 

sebagai orang Katolik. Pada tahun 2000 diperkirakan populasi Muslim 
Brazil berkisar antara 1 – 1,5 juta orang termasuk penduduk lokal yang 
menjadi mualaf. Prosentase yang sangat besar adalah orang Libanon 
yang meninggalkan negaranya ketika terjadi perang sipil. 

Sejarah orang Muslim di Brazil dimulai dengan impor budak-budak 
Afrika untuk dipekerjakan sebagai buruh di negara tersebut. Brazil 
mendapatkan 37% dari semua budak Afrika yang diperdagangkan; 
lebih dari 3 juta orang dikirim ke negara ini. Mulai sekitar tahun 1550, 
orang-orang Portugis mulai memperdagangkan budak-budak Afrika 
untuk bekerja di perkebunan tebu ketika jumlah orang Tupi yang 
adalah penduduk asli mulai menurun. Pihak pemerintah Brazil mulai 
memperhatikan para pria dengan seksama, dan pada tahun-tahun 
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?

berikutnya upaya-upaya intensif mulai dilakukan untuk memaksa 
mereka menganut Katolik sebagai usaha untuk menghapus ingatan 
populer dan ketertarikan kepada Islam. Setelah terjadinya asimilasi 
paksa yang dilakukan komunitas Muslim Afro-Brazil, periode Islam 
berikutnya terjadi terutama karena adanya migrasi orang Muslim 
dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sekitar sebelas juta imigran 
Syria dan Libanon tinggal di seluruh Brazil; hanya sekitar 10% orang 
Muslim sedangkan mayoritas penduduk mengklaim sebagai penganut 
Katolik. Konsentrasi terbesar orang Muslim ditemukan di wilayah Sao 
Paulo, diperkirakan menjadi tempat tinggal bagi sekitar 500.000 orang 
Muslim.

Argentina adalah kediaman populasi Muslim terbesar di Amerika 
Latin. Sekitar seabad yang lalu Argentina telah menjadi pusat migrasi 
bagi banyak orang Arab, di antaranya adalah orang Muslim. Orang-
orang Muslim lainnya termasuk imigran dari sub-kontinen India dan 
para mualaf baru Argentina. Dewasa ini, diperkirakan populasi orang 
Muslim di Argentina melampaui setengah juta orang. Ada mesjid besar 
di Buenos Aires yang dibangun pada tahun 1989, tetapi ada juga banyak 
mesjid lainnya di berbagai tempat di negara itu. Pusat Kebudayaan 
Islam Raja Fahd, yang merupakan proyek Islam terbesar di Amerika 
Selatan, diselesaikan pembangunannya pada tahun 1996 dengan 
bantuan Perwalian Dua Mesjid Suci, di atas tanah seluas 20.000 meter 
persegi. Total area tanah tersebut diberikan oleh Presiden Carlos 
Menem setelah kunjungannya ke Arab Saudi pada tahun 1992. 

Pertanyaan-pertanyaan
•	Mengapa Muhammad pada awalnya merasa tidak yakin akan 
sumber wahyu tersebut?
•	Mengapa	Allah	 tidak	memperjelas	 siapa	 yang	 akan	menjadi	
pengganti Muhammad setelah ia wafat?
•	Mengapa	penting	bagi	Muhammad	dan	para	pengikutnya	untuk	
membangun pasukan yang sangat besar untuk pergi berperang 
dan membunuh orang-orang yang disebut sebagai “orang-orang 
yang tidak beriman”?
•	Mengapa	orang	Muslim	atas	perintah	Muhammad	membunuh	
banyak orang Yahudi di Medinah? 
•	 Oleh	 karena	 orang	 Muslim	 mengklaim	 bahwa	 Muhammad	
adalah nabi terakhir, mengapa Muhammad tidak mampu 
menegakkan damai yang abadi di antara orang Muslim, Yahudi 
dan Kristen, yang adalah para penduduk bumi?
•	 Mengapa	 Muhammad	 tidak	 memperlakukan	 orang-orang	
beragama lain dengan setara, alih-alih menjadikan mereka 
warga masyarakat kelas dua (berstatus dhimmi)?
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? •	 Mengapa	 ada	 banyak	 orang	 Muslim	 bermigrasi	 dari	 negara	
asal mereka yang islami, ke negara-negara Barat?
•	Mengapa	anda	adalah	seorang	Muslim?	Apakah	anda	terlahir	
sebagai penganut Islam atau menjadi mualaf? 
•	Apa	artinya	menjadi	seorang	Muslim?
•	Apakah	pendapat	anda	mengenai	orang-orang	yang	menjadi	
pengikut kelompok-kelompok lain atau sekte-sekte dalam 
Islam? 

1.2. Quran

1.2.1. Sumber-sumber
Islam berdasarkan pada Quran56 yang diyakini orang Muslim 

sebagai wahyu dari Allah.57 Pesan-pesannya dikomunikasikan kepada 
Muhammad melalui malaikat bernama Jibril. Dalam pemahaman 
orang Muslim, Quran adalah wahyu verbatim dari Allah, bebas dari 
pengaruh manusia.58 Banyak istilah teologis dan peristiwa-peristiwa 
yang disebutkan dalam Quran dan tradisi59 sudah muncul dalam jaman 
pra Islam di jazirah Arab. Beberapa contoh seperti berikut in:

•	Dari	tradisi pagan-Arab: Allah, Ka’bah, Hajj/Haji (ziarah) 
•	Dari	Talmud60	dan	Perjanjian	Lama:	qibla	(atau	kiblat,	yaitu	arah	

sembahyang; sholat awalnya diarahkan ke Yerusalem, Sura 2:142-144), 
56 Quran berarti “bacaan” atau “pembacaan, pengucapan” (lihat Gibb & Kramers 
1953:273). Kata ini bukanlah berasal dari bahasa Arab melainkan Syria dan 
merupakan istilah Kristen yang berarti “Perikop” (teks liturgis yang harus dibaca). 
Pandangan mayoritas di kalangan otorita Muslim adalah bahwa Quran hanyalah 
kata benda verbal dari kara’a,  “ia membaca” atau “ia mengucapkan”. 
57 Mengenai topik ini lihat juga Gilchrist (1995).
58 Pemahaman mengenai wahyu ini disebut tanzil, bahasa Arab untuk “menurunkan” 
atau “inspirasi dari Allah yang didiktekan”.
59 Tradisi akan dijelaskan dalam bagian 1.3.
60 Talmud adalah catatan diskusi-diskusi rabinik mengenai hukum, etika, adat 
istiadat dan sejarah Yahudi.
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kisah-kisah mengenai Abraham, penolakan Satan untuk menyembah 
Adam, Kain dan Habel, Yusuf, kunjungan Ratu Syeba, tujuh langit 
dan tujuh neraka. Kisah-kisah mengenai Musa, Daud dan Salomo61 - 
semuanya sangat dibengkokkan. 

•	Dari	Injil: Yesus dilahirkan oleh Perawan Maria, Yohanes Pembaptis, 
mujizat-mujizat Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga.

•	Dari	tulisan-tulisan apokrifa Perjanjian baru: masa kanak-kanak 
ajaib Yesus Kristus, gua yang dihuni tujuh orang.

•	Dari	sumber-sumber timur:	firdaus	sebagai	tempat	yang	sensual,	
timbangan keadilan, jembatan yang menghubungkan surga dengan 
neraka (as-sirat).

Sejak Muhammad berhubungan dengan beberapa kelompok 
religius, ia menyerap tema-tema dan kisah-kisah ini. Di beberapa 
tempat dalam Quran, kisah-kisah ini muncul dalam bentuk yang 
berbeda. Ini berimplikasi bahwa teks Quran dewasa ini hampir-hampir 
bukan merupakan “wahyu Allah” yang murni, oleh karena banyak dari 
materinya telah diambil dari sumber-sumber pada masa pra Islam alih-
alih memuat “perkataan langsung dari Allah”. 

1.2.2. Asal mula dan transmisi
Berdasarkan tradisi Islam, Muhammad mendapatkan penglihatannya 

yang pertama pada usia 40 tahun (610 M). Hingga kematiannya (632 
M) ia menerima penglihatan-penglihatan lanjutan. Sedikit demi sedikit 
Quran diwahyukan oleh malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun, 
biasanya dibagi ke dalam dua episode:

1. Tahun-tahun di Mekkah (610-622 M). Dalam masa ini, 
Muhammad banyak berceramah menentang penyembahan berhala 
dan	penghakiman	Allah,	yaitu	pahala	bagi	orang	benar	di	firdaus,	dan	
penghukuman bagi orang-orang tidak bertuhan di neraka. Muhammad 
berusaha	membujuk	orang	Yahudi	dan	orang	Kristen	untuk	mengafirmasi	
penglihatan-penglihatannya.

2. Tahun-tahun di Medinah (622-632 M). Periode ini meletakkan 
dasar	 dan	 konfirmasi	 supremasi	 Muhammad	 dan	 pengorganisasian	
komunitas Islam (hukum-hukum). Orang Muslim kini mempunyai 
kekuasaan politik yang cukup, tetapi orang Yahudi tidak tunduk pada 
mereka	seperti	yang	diharapkan.	Akibatnya,	terjadilah	konflik.	

61 Lebih dari 60% isi Quran adalah bahan-bahan Alkitab tetapi sangat dibengkokkan. 
Ada kemiripan-kemiripan yang keliru alih-alih kutipan langsung. Sura 48:29 mirip 
Markus 4:26-28 (perumpamaan tentang benih), Sura 5:44-45 mirip Keluaran 21:23-
25 (hukum pembalasan), Sura 21:105 mirip Mazmur 37:29.



50

Para cendekiawan Muslim beranggapan bahwa ke-86 Sura atau 
bab diwahyukan di Mekkah, dan 28 Sura diwahyukan di Medinah. 
Pada mulanya, perkataan-perkataan Muhammad diingat oleh para 
sahabatnya. Namun demikian, dengan berlalunya waktu ada yang ditulis 
pada berbagai bahan, yaitu pada kulit binatang yang telah dikeringkan, 
batu-batu dan daun-daun palem. Duapuluh tiga tahun kemudian, 
setelah Muhammad wafat, pada masa Khalif ke-3 yaitu Uthman, Quran 
(yang ada sekarang) disusun. Semua teks yang ada, yang dianggap 
menyimpang, dihancurkan.62 Banyak orang Muslim menganggap teks 
Quran yang ada sekarang dalam bahasa Arab adalah replika yang 
sempurna dari “lempeng primordial”,63 yang diyakini dijaga di surga.

1.2.3. Isi dan topik-topik penting 
Bagi orang Muslim, Quran adalah “kitab yang dimuliakan”, pesan 

tertinggi dan terakhir dari Allah kepada manusia,64 transkrip sempurna 
yang berasal dari surga, tanpa kontradiksi dan kesalahan. Orang Muslim 
juga	 yakin	 bahwa	 Quran	mengkonfirmasi	 dan	menggantikan	 semua	
wahyu dan kitab suci terdahulu65. Quran telah memengaruhi sejarah 
dunia secara krusial, dan membentuk budaya Islam. Quran adalah 
dasar iman, pemikiran dan hukum dalam Islam. Quran memengaruhi 
pemikiran-pemikiran orang Muslim, dan merupakan fondasi struktur 
sosial Islam. Bagi orang Muslim, Quran dalam bahasa Arab orisinil 
memuat perkataan langsung dari Allah. Orang Muslim ortodoks yakin 
bahwa Quran tidak dapat secara akurat diterjemahkan ke dalam 
bahasa-bahasa lain tetapi harus dibaca, dipelajari dalam hati, hanya 
62 Lihat Masahif oleh ibn Abi Dawood, Hadith: Sahih al-Bukhari, vol.6, hal.497. 
Mengenai kompilasi Quran lihat juga Jeffery (1975), Gilchrist (1989) dan Bukhari 
Vol.IV, Bab LXI (3) Vs.509, h.477-478 dan Mishkat Vol.3, hal.708.
63 Lempeng-lempeng ini juga disebut “Lempeng-lempeng Emas”.
64 Quran bagi orang Muslim sama seperti Yesus bagi orang Kristen, yaitu wahyu 
Tuhan yang sempurna dan yang terakhir (lihat Ibrani 1:2).
65 Lihat bagian 1.5.1 untuk kitab-kitab yang disebutkan dalam Quran.
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dalam bahasa Arab.66 Ribuan orang Muslim telah menghafalkan Quran; 
masing-masing	disebut	“hafiz”.	Pembacaan	Quran	dianggap	membawa	
berkat dan keuntungan. Oleh karena itu, lebih penting untuk membaca 
teks Quran dalam bahasa Arab daripada memahaminya. 

Al-Fatiha, Pembukaan (Sura 1) dalam bahasa Arab dan 
Indonesia 

Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 
alam
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Yang menguasai di Hari Pembalasan
Hanya Engkaulah yang kami sembah, 
dan hanya kepada Engkaulah kami 
meminta pertolongan
Tunjukilah kami jalan yang lurus, 
(yaitu) Jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat kepada mereka; 
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Banyak bagian dari Quran yang diyakini diterima selama Muhammad 
berada di Mekkah yang ditulis dalam bentuk puisi, dan seringkali 
merupakan perkataan langsung dari Allah. Quran dibagi ke dalam 
114 Sura (bab). Sura-sura tersebut tidak dirunut secara kronologis, 
melainkan berdasarkan panjangnya – kecuali Sura yang pertama, 
Al-Fatiha, dipandang sebagai yang paling penting dan bagian doa 
wajib yang harus diucapkan 17 kali setiap hari. Berkenaan dengan 
panjangnya, Quran sedikit lebih pendek dari Perjanjian Baru. Orang non 
Muslim mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami Quran. 
Namun jika kita mengakrabkan diri dengan gaya dan isinya, itu akan 
sangat bermanfaat. Bagian-bagian Quran yang penting antara lain:

•	Kemahakuasaan,	keagungan	dan	keesaan	Allah	(Sura	2:255).
•	“Nama-nama	Indah	Allah”	(Sura	59:22-24).
•	Penciptaan	(Sura	3:189-191,	13:2-4,	31:10-11,	32:4-9).
•	Surga	dan	neraka	(Sura	2:14-25,	38:49-60,	44:47-57).
•	Nabi-nabi	(Sura	2:124-34).
Selain bagian-bagian ini, bab yang dapat dibaca sekaligus adalah 

Sura	 2	 (al-Baqara,	 Sura	 Kerbau).67 Quran tidak membahas isu-isu 
66 Bertentangan dengan pengajaran ortodoks, orang Muslim liberal dewasa ini 
menterjemahkan Quran ke dalam berbagai bahasa.
67 Setiap Sura (bab dalam Quran) dinamai dengan satu kata atau nama yang 
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legal secara terperinci, seringkali mengangkat sebuah topik dengan 
referensi yang singkat atau abstrak. Di samping beberapa kata bahasa 
Arab, beberapa tokoh Alkitab terpenting yang disebutkan adalah Nuh, 
Abraham, Musa, Daud, Salomo, Zakharia, Yunus, Yesus dan Maria.68

1.2.4. Masalah abrogasi
Fiqh69 Islam juga mengajarkan doktrin abrogasi,70 yaitu ayat-ayat 

Quran yang telah terlebih dahulu diwahyukan, dibatalkan oleh ayat-
ayat yang diwahyukan kemudian.71

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) 
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau 
yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa 
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Sura 2:106)

Prinsip ini sering digunakan untuk menjelaskan validitas Quran 
terhadap wahyu para nabi terdahulu, yaitu Alkitab. Tidak banyak orang 
Muslim yang benar-benar menyadari bahwa doktrin ini berkaitan 
dengan kontradiksi yang ada dalam Quran itu sendiri. Jumlah ayat 
yang dibatalkan tidak dirinci. Seorang cendekiawan Islam, Jalalu’d-
Din, memberikan jumlah ayat hingga 500.72 Dewasa ini, banyak 
cendekiawan	mengindentifikasi	maksimum	240	ayat	 dan	minimum	6	
ayat yang diabrogasi. Sebagai contoh, abrogasi yang penting adalah 
perubahan arah kiblat dari Yerusalem ke Mekkah (Sura 2:142-144), 
hukum pembalasan, warisan, banyak kasus bahwa baik ayat-ayat yang 
digantikan (mansukh) dan ayat-ayat yang menggantikannya (nasikh) 
terdapat dalam Quran, dan dalam keadaan tertentu, tidak ada kejelasan 
ayat-ayat mana yang membatalkan dan mana yang dibatalkan. Juga 
harus diperhatikan bahwa ayat yang melarang jihad selama “bulan-
bulan suci” (Sura 9:5) dibatalkan oleh tidak kurang dari 124 ayat.

Di samping itu, doktrin abrogasi berkontradiksi dengan klaim Quran 
bahwa perkataan Allah (atau wahyu) tidak dapat diubah (lihat Sura 
6:34; 10:64). Dapat muncul pertanyaan mengapa Allah memandang 
perlu untuk mengganti bagian-bagian dari wahyu “ilahi-Nya” dalam 
jangka waktu yang sangat singkat dengan “sesuatu yang lebih baik” – 
sedangkan situasi-situasi yang berkaitan dengan hal itu tidak berubah. 

disebutkan dalam ayat dari Sura tersebut.
68 Menarik jika kita perhatikan bahwa Maria (Quran menyebutnya Maryam binti Imran) 
adalah satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan di seluruh Quran.
69 Fiqh adalah keputusan atau dogmatika teologi Islam (lihat Hughes 1982:128).
70 Abrogasi adalah istilah teknis yang berarti invalidasi, penolakan, pembatalan.
71 Lihat juga Sura 16:101, 17:86, 22:52. Istilah-istilah dalam bahasa Arab untuk itu 
adalah mansukh (dibatalkan; ayat yang digantikan) dan nasikh (membatalkan; ayat 
yang membatalkan ayat lain).
72 Lihat Hughes (1982:520) yang memuat daftar 20 ayat yang telah digantikan.
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1.2.5. “Ayat-ayat Setan”
Beberapa tradisi yang dicatat (hadith) melaporkan bahwa Muhammad 

ingin menobatkan orang-orang Mekkah (yang masih merupakan para 
kerabat dan tetangganya) kepada Islam. Agar pesannya menjadi lebih 
menarik, ia mengucapkan Al-Najm (Sura 53), bukan seperti yang 
diwahyukan kepadanya oleh malaikat Jibril. Satan telah mencobainya 
untuk mengatakan kalimat berikut setelah ayat 19 dan 20 (“Maka 
apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan 
al Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai 
anak	perempuan	Allah)?”	:	“Mereka	adalah	Gharaniq	yang	dimuliakan,	
yang kepadanya syafaat diharapkan”.

Allat, al’Uzza dan Manat adalah tiga dewi yang disembah orang 
Mekkah.	 Gharaniq	 adalah	 suatu	 hapax legomenon, yaitu sebuah 
kata yang hanya ditemukan disini. Para komentator berpendapat kata 
tersebut berarti semacam tangga ayun bangsa Numidia, yang melayang 
di ketinggian. Makna implisit terhadap pernyataan ini adalah Muhammad 
berkelit dari sikap monoteistiknya yang tanpa kompromi dengan 
mengatakan bahwa ketiga dewi ini nyata dan syafaat mereka efektif.

Berdasarkan at-Tabari,73 seorang sejarawan Islam mula-mula, 
orang-orang Mekkah sangat bersukacita mendengar hal ini dan berhenti 
menganiaya Muhammad dan kelompoknya, bahkan hingga mereka 
pun bergabung dengan orang Muslim dalam ritual sujud (sholat). Para 
pengungsi Muslim yang telah melarikan diri ke Abyssinia74 mendengar 
akan hal ini dan mulai kembali pulang. Malaikat Jibril kemudian dilaporkan 
mendatangi Muhammad dan menegurnya karena berzinah terhadap 
wahyu ilahi, dan Allah menurunkan Sura 22:52 untuk menenteramkan 
nabi-Nya, mengingatkannya bahwa ia tidak berbeda dari nabi-nabi yang 
datang sebelum dirinya yang juga dicobai oleh Setan. Namun Allah 
berjanji untuk memastikan integritas wahyu-Nya, dengan membatalkan 
apa yang telah diberikan Iblis, dengan mewahyukan versi aktual dari 
Sura 53:21-26, yang merendahkan para dewi tersebut. Muhammad 
menarik kembali perkataannya dan penganiayaan oleh orang-orang 
Mekkah dimulai kembali.

Salman Rushdie menerbitkan sebuah novel pada tahun 1988 
yang berjudul Ayat-ayat Setan. Ia terinspirasi oleh sebahagian hidup 
Muhammad dan sebuah upaya memasukkan sebaris kalimat ke 
dalam Quran digambarkan oleh Ibn Ishaq dalam	biografi	Muhammad	
yang	 ditulisnya	 (teks	 biografi	 tertua	 yang	masih	 ada).	Novel	 tersebut	
73 At-Tabari; lahir tahun 839, seorang Tabaris [Iran] wafat tahun 923, Baghdad, Irak. 
Nama lengkapnya: Abu Ja’far Muhammad Ibn At-Tabari. Cendekiawan Muslim, 
penulis banyak kompendium sejarah awal Islam dan eksegese Quran yang memberi 
sumbangsih besar terhadap konsolidasi pemikiran Sunni selama abad ke-9.
74 Migrasi orang Muslim ke Abyssinia (bahasa Arab: Habasha) atau Etiopia yang kita 
kenal sekarang.
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?

menimbulkan banyak kontroversi saat diterbitkan, karena banyak 
pemimpin Muslim yang berkeras mengatakan bahwa novel tersebut 
memuat referensi-referensi yang menghujat (dan memang demikian 
adanya). Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin tertinggi Syiah di Iran, 
mengeluarkan fatwa (keputusan hukum) yang menyerukan kematian 
Rushdie dan mengklaim bahwa sudah menjadi kewajiban setiap 
orang Muslim untuk taat (pada fatwa tersebut) dan membunuhnya, 
walau belum pernah membaca novel tersebut. Pada tanggal 14 
Februari 1989, Ayatollah menyiarkan pesan berikut di radio Iran: “Saya 
menginformasikan pada umat Muslim yang hebat di dunia ini bahwa 
penulis buku Ayat-ayat Setan, yang anti Islam, nabi dan Quran, dan 
semua yang terlibat dengan publikasinya dan yang sadar akan isinya, 
dijatuhi hukuman mati”. India adalah negara pertama yang melarang 
peredaran buku tersebut.

Buku Rushdie adalah narasi ulang yang ditransformasi mengenai 
kehidupan Muhammad (yang disebut “Utusan” atau “Mahound”) di 
Mekkah (“jahiliyah” dalam novel tersebut). Episode ayat-ayat Setan 
adalah sentralnya, dimana untuk pertama kalinya Utusan menyampaikan 
wahyu yang menyanjung ilah-ilah politeis di Mekkah pada masa pra Islam 
untuk menyenangkan dan memenangkan masyarakat, namun kemudian 
menarik kembali wahyu ini dan menyatakannya sebagai sebuah 
kesalahan yang diberikan oleh Setan. Tulisan itu juga menghadirkan 
dua	 lawan	 fiktif	 sang	 Utusan:	 imam	 perempuan	 kafir	 yang	 demonis	
bernama Hind, dan seorang penyair satiris skeptis yang hina yaitu Baal. 
Ketika Utusan kembali ke kota dengan membawa kemenangan, Baal 
mengorganisir tempat pelacuran bawah tanah dimana para pelacur 
mengambil identitas sebagai para istri sang Utusan. Juga, salah 
seorang sahabat sang Utusan mengklaim bahwa ia, karena meragukan 
otentisitas sang Utusan, dengan halus telah mengubah bagian-bagian 
Quran saat sang Utusan menarasikannya kepadanya.

Pertanyaan-pertanyaan
•	Siapakah yang menulis Quran?
•	Bilamana	dan	bagaimana	Quran	diturunkan?
•	Mengapa	Quran	 tidak	 ditulis	 secara	 kronologis?	 (tentu	 akan	
lebih mudah untuk dimengerti).
•	Apakah	pesan	aktual	Quran?	(mintalah	referensi	–	Sura/ayat-ayat).
•	Apa	yang	terjadi	pada	anda	sebagai	seorang	Muslim,	jika	anda	
tidak mengikuti semua pengajaran Quran? 
•	Mengapa	ada	ayat-ayat	yang	berkontradiksi	dalam	Quran?	
•	Mengapa	bukan	Allah	sendiri	yang	memperjelas	ayat-ayat	mana	
yang mansukh (ayat yang dibatalkan) dan nasikh (membatalkan; 
ayat yang menggantikan ayat lain)? Mengapa Allah meninggalkan 
tugas yang sulit ini kepada orang Muslim? 
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? •	Apakah	 Quran	 itu	 kekal?	 Jika	 ya,	 bagaimana	 sesuatu	 yang	
kekal dapat dibatalkan (lihat hukum abrogasi)?
•	 Mungkinkah	Allah	 tidak	 mengirimkan	 edisi	 final	 Quran	 yang	
tidak mengandung hukum abrogasi?
•	Apakah	pendapat	anda	mengenai	“Ayat-ayat	Setan”?
•	Mengapa	Maria,	 ibu	Yesus,	 adalah	 satu-satunya	 perempuan	
yang disebutkan dalam Quran? Mengapa ibu Muhammad tidak 
disebutkan?

1.3. Tradisi-tradisi 75

1.3.1. Pentingnya
Ketika Muhammad masih hidup, banyak pertanyaan penting yang 

dijawab berdasarkan penilaian dan penglihatan-penglihatannya. 
Dikatakan bahwa seringkali semua itu datang pada saat yang tepat, yaitu 
pada saat terjadinya suatu masalah. Penglihatan-penglihatan profetis 
ini berhenti dengan kematiannya, oleh karena Muhammad dipandang 
sebagai nabi terakhir yang diutus Allah. Tetapi komunitas Islam (Umma) 
yang terus bertumbuh senantiasa menghadapi keputusan-keputusan 
baru, terutama ketika berjumpa dengan kebudayaan-kebudayaan lain. 
Quran seringkali tidak mempunyai jawaban yang jelas terhadap isu-
isu ini. Bagaimanakah seharusnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu 
dijawab, oleh karena Muhammad tidak lagi dapat menjawabnya melalui 
wahyu	yang	baru	dan	sebagai	otoritas	final?	Bagaimana	seharusnya	
orang Muslim bersikap “secara islami” dalam situasi kehidupan yang 
riil? Orang Muslim yang bertakwa menyadari cara hidup nabi mereka, 
dan tindakan-tindakan para sahabatnya yang disetujuinya, merupakan 
teladan. Cara hidup ini diteladani sesempurna mungkin. Oleh karena 
kisah-kisah mengenai cara hidup Muhammad tidak ditemukan dalam 
Quran, tidak dikumpulkan dan ditulis, para cendekiawan memandang 
perlu untuk mengumpulkan dan menuliskannya.

Masalah lain yang dihadapi komunitas Muslim adalah bagaimana 
membuat tafsir, sebuah interpretasi terhadap Quran. Banyak bagian 
yang sulit dimengerti. Teks-teks lainnya harus diinterpretasikan 
agar sesuai dengan situasi-situasi yang asing. Oleh karena Quran 
hanya diberikan kepada satu orang yaitu Muhammad, maka hanya 
dialah yang dapat menjelaskan dan menafsirkannya. Alasan penting 
berikutnya untuk mengumpulkan perkataan dan perbuatan Muhammad 
adalah untuk menjaga penjelasan-penjelasan ini dan interpretasi-
interpretasinya untuk generasi mendatang.
75 Dalam bahasa Arab: as-Sunna, (tradisi).
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1.3.2. Pengumpulan Hadith
Untuk memelihara pengetahuan mengenai cara hidup Muhammad, 

setelah kematiannya, orang Muslim mulai mengumpulkan dan menulis 
perkataan-perkataannya dan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang 
tidak tercantum di dalam Quran. Anekdot-anekdot dan insiden-insiden 
yang umumnya ditransmisikan dari mulut ke mulut ini dikenal dengan 
istilah “tradisi” dan dapat dibagi menjadi “Hadith”76 (perkataan, kisah) 
dan “Sunnah”77 (adat istiadat, kebiasaan). Dewasa ini, keduanya 
diturunkan dalam kumpulan teks-teks.

Sunnah terdiri dari tiga kategori tindakan:
1. Tindakan-tindakan atau pengabaian-pengabaian Muhammad.
2. Tindakan-tindakan yang ditunjukkan oleh sekelompok orang Muslim di 

hadapan Muhammad, oleh karena itu dianggap tindakan itu disetujuinya.
3. Tindakan-tindakan yang ditunjukkan oleh pihak ketiga di hadapan 

Muhammad, yang mendapat persetujuannya atau tidak dilarangnya.
Hadith dan Sunnah memuat kata-kata dan tindakan-tindakan 

Muhammad dan para sahabatnya dan dipandang berotoritas. Namun 
demikian, banyak tradisi yang sengaja direka untuk mempromosikan 
sebuah doktrin tertentu atau bahkan keuntungan pribadi. Para cendekiawan 
Muslim	berusaha	untuk	mengidentifikasi	 tradisi-tradisi	palsu	dari	 tradisi	
yang otentik. Orang Muslim segera menyadari ada banyak tradisi yang 
tidak berkaitan dengan Muhammad dan para sahabatnya dan oleh 
karena itu tidak dapat diterima. Sekitar 200 tahun setelah Muhammad, 
beberapa cendekiawan Muslim mulai mengumpulkan dan menyusunnya 
untuk	mengidentifikasi	tradisi	yang	otentik	dan	yang	palsu.

Kriteria penerimaan/keotentikan sebuah tradisi:
1. Tradisi tersebut harus tidak bercacat, mempunyai rantai narator 

yang lengkap (isnad).
2. Setiap narator dalam rantai tersebut harus diterima sebagai 

informan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.
76 Hadith adalah laporan-laporan mengenai perkataan dan perbuatan Muhammad. Bentuk 
jamaknya dalam bahasa Arab adalah ahadith. Dalam penggunaan akademis Inggris, hadith 
seringkali digunakan dalam bentuk tunggal maupun jamak. Istilah-istilah Sunnah dan Hadith 
digambarkan berbeda dalam literatur tetapi dalam bahasa setempat seringkali sangat berkaitan 
atau digunakan sebagai sinonim. Kata “hadith” dalam bentuk jamak juga digunakan untuk 
kumpulan tradisi dalam buku ini (lihat Hughes 1982:639-645; Gibb & Kramer 1953:116-120). 
77 Sunnah berarti “cara” atau “kebiasaan”, atau “cara/kebiasaan nabi”. Kata “Sunnah” dalam 
Islam Sunni berarti perbuatan, perkataan dan persetujuan Muhammad selama 23 tahun 
pelayanannya. Apapun yang ia lakukan selama pelayanannya sebagai seorang nabi dan 
utusan Allah dianggap sebagai Sunnah, yang diterima orang Muslim sebagai konsensus 
para sahabat (sahaba) Muhammad (bdk. Hughes 1982:622 dan seterusnya).
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3. Isi dari teks (matn) harus disaksikan dibeberapa tempat, dan tidak 
berkontradiksi dengan tradisi berotoritas (sahih) lainnya.

Dua kolektor tradisi Sunni yang paling terkenal adalah al-Bukhari (wafat 
870 M) dan Muslim (wafat 875 M). Al-Bukhari mengumpulkan sekitar 
600.000 tradisi perkataan dan perbuatan Muhammad, yang setelah diuji, 
ia memandang hanya sekitar 7200 yang otentik. Oleh karena sejumlah 
besar tradisi ini sangat dipertanyakan, para kritikus masa kini pun 
meragukannya. Untuk mengkompensasikan hal ini, para peneliti Muslim 
telah berusaha untuk memastikannya dengan bukti dan otoritas; teologi 
Islam membaginya ke dalam kategori-kategori seperti “sehat”, “indah” 
atau bahkan “lemah”. Pentingnya tradisi-tradisi ini semakin bertambah 
seiring berjalannya waktu. Bagi banyak orang Muslim tradisi-tradisi 
tersebut	menjadi	sama	signifikannya	dengan	Quran	itu	sendiri.

1.3.3. Topik-topik penting yang dapat ditemukan di dalam Hadith
Tradisi (hadith) berbicara mengenai berbagai isu dalam kehidupan 

sehari-hari:
•	 Perkara-perkara	 religius:	 doa,	 ziarah,	 puasa,	 perang	 suci,	

predestinasi Allah 
•	Kehidupan	keluarga:	warisan,	pernikahan	dan	perceraian
•	Masalah	ekonomi:	kontrak,	perdagangan,	perbankan
•	Kebersihan	 pribadi:	 kebersihan,	mencukur,	 penggunaan	minyak	

wangi, menyikat gigi
Ada penafsiran-penafsiran berbeda terhadap hadith dan ketidaksepakatan 

mengenai rincian aplikasi praktisnya dalam berbagai kelompok Islam. Hal 
ini	senantiasa	mendatangkan	konflik	dan	ketegangan.

beberapa contoh hadith 78

1). Hadith yang berkaitan dengan bagian dari proses kompilasi 
Quran yang sedikit menakjubkan: 

Anas bin Malik meriwayatkan: Uthman mengirimkan pada setiap 
propinsi Muslim satu salinan dari yang telah mereka salin, dan 
memerintahkan agar semua materi Quran lainnya, apakah dalam 
bentuk potongan-potongan manuskrip tertulis atau keseluruhan salinan 
untuk dibakar (6:479; 61.3.510).
78 Contoh-contoh ini diambil dari buku karangan Parshall (1994), menggunakan 
koleksi Al-Bukhari. Kutipan yang digunakan adalah sebagai berikut: (6:479; 61.3. 
510). Angka 6 adalah volume; 479 adalah nomor halaman. Kitab 61, bab 3, dan 
510 adalah nomor tradisi. Gaya pengutipan ini memudahkan pembaca untuk 
menemukan hadith apapun, koleksi Bukhari apapun yang digunakan. 
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Sang pemimpin Islam telah memberi pernyataan, tetapi hadith ini 
menunjukkan adanya tindakan penghancuran bukti secara ekstrem! 
Siapa yang dapat menjamin orang-orang masa itu bertindak dalam 
kerangka ineransi absolut? Keringkihan Islam terlihat sangat jelas oleh 
para cendekiawan Barat pada umumnya. 

2) Hadith lainnya memaparkan mengenai dosa dan pengampunan:
Aisha meriwayatkan: Aku mendengar Nabi dan memperhatikannya 

dengan seksama sebelum kematiannya saat ia sedang berbaring dan 
punggungnya disangga. Ia berkata, “ Ya Allah, ampunilah aku, dan 
berikanlah kemurahan-Mu kepadaku, dan ijinkanlah aku bertemu Yang 
Maha Tinggi” (5:511; 59.81.715).

Quran memuat sejumlah referensi mengenai Muhammad bertobat 
dari dosa.79 Nampaknya keselamatan Muhammad bergantung pada 
pertobatannya dari dosa, meminta pengampunan, bergantung pada 
kemurahan Allah; sebuah formula yang diikuti orang Muslim pada 
umumnya sepanjang abad. Namun demikian orang Muslim nampaknya 
sepakat menerima bahwa Muhammad tidak berdosa.

3). Ada juga banyak hadith mengenai puasa. Ada yang menunjukkan 
betapa seriusnya jika sehari saja  tidak berpuasa (walaupun hal ini 
umum terjadi di kalangan orang Muslim). 

Abu Huraira meriwayatkan dari Nabi: “Barangsiapa tidak berpuasa 
selama sehari dalam bulan Ramadan tanpa alasan yang benar atau 
karena sakit, maka sekalipun ia berpuasa selama setahun penuh, 
itu tidak akan mengkompensasikan sehari tak berpuasa itu” (3:88; 
31.29.155).

4). Berkenaan dengan ziarah (ibadah Haji), hadith berikut itu 
menjelaskan mengapa orang Muslim harus mencium batu hitam di 
Mekkah: hanya karena Muhammad melakukannya: 

Abis bin Rabi’a meriwayatkan: Umar datang mendekati Batu Hitam 
dan menciumnya dan berkata, “Tidak diragukan lagi, aku tahu engkau 
adalah batu dan tidak dapat menguntungkan maupun menyakiti 
siapapun. Jika aku tidak melihat Rasul Allah menciummu, aku tidak 
akan pernah menciummu” (2:390; 26.49.667).

5). Ada pula banyak hadith mengenai jihad dan kekerasan. Dua 
hadith yang berikut ini menjelaskan mengapa para pengikut Muhammad 
sangat termotivasi untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman: 
Muhammad sendiri dilaporkan pernah melakukan pembunuhan. Orang 
dapat membaca perkataan ini dengan intensitas emosi yang tinggi, 
sementara yang lainnya senang melihat potensi devosi religus yang 

79 Lihat Sura 47:19; 48:2.
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dapat menghancurkan. Berperang dan membunuh digambarkan 
sebagai kegiatan yang menyenangkan! 

Ibn Abbas meriwayatkan: Murka Allah semakin dahsyat pada orang 
yang dibunuh Nabi di jalan Allah. Murka Allah semakin dahsyat pada 
orang-orang yang telah menyebabkan wajah Nabi Allah terluka (5:277; 
59.23.401).

Hisham meriwayatkan: Ayahku memberitahukanku bahwa Aisha 
berkata, “Sa’d mengatakan: ‘Ya Allah! Engkau tahu tidak ada yang 
lebih terkasih bagiku selain dari berperang di Jalan-Mu terhadap orang-
orang yang tidak percaya kepada Rasul-Mu dan mengusirnya keluar 
(dari Mekkah)’” (5:309; 59.29.448).

6). Dalam hadith berikut, Muhammad mendapatkan penglihatan 
profetis mengenai hari penghakiman dan mendapati bahwa mayoritas 
orang yang masuk neraka adalah kaum wanita:

Usama meriwayatkan: Nabi berkata, “Aku berdiri di gerbang Api 
(neraka) dan mendapati bahwa kebanyakan orang yang memasukinya 
adalah perempuan” (8:363; 76.51.555).

7). Firdaus digambarkan oleh Quran, juga oleh banyak hadith, 
secara	grafis.	Disana	tidak	ada	fungsi-fungsi	jasmaniah	yang	najis	dan	
tidak	ada	sakit	penyakit.	Ada	tertulis	seakan-akan	di	firdaus	hanya	ada	
para pria yang akan menikmati hak-hak istimewa ini. Setiap orang akan 
mempunyai dua orang istri. Hadith non Bukhari lainnya menyebutkan 
72 bidadari untuk setiap pria. Mereka adalah hur (houris; perempuan 
muda yang sangat cantik) yang merupakan ciptaan spesial dari Tuhan 
untuk kenikmatan kekal para pria Muslim. 

Abu Huraira meriwayatkan: Rasul Allah berkata, “Kelompok 
pertama	orang-orang	yang	akan	masuk	firdaus,	akan	berkilau	seperti	
bulan purnama, dan mereka yang akan mengikutinya akan berkilau 
seperti bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak akan buang 
air seni, buang air besar, meludah atau beringus. Sisir mereka terbuat 
dari emas, keringat mereka baunya seperti wewangian. Kayu harum 
akan digunakan dalam ukupan mereka. Istri-istri mereka akan menjadi 
houris. Mereka semua akan serupa dan akan mirip dengan bapa 
mereka Adam (dalam sosok), tingginya 60 cubit [kira-kira 60 hasta – 
Red]” (4:343; 55.1.544).

8). Ada beragam jenis hadith lain dimana Muhammad memberikan 
perintah-perintah khusus. Hadith yang agak tidak lazim menceritakan 
bagaimana para pengikutnya diperintahkan untuk minum susu dan air 
kencing unta demi kesehatan. Hadith ini diulang beberapa kali dalam 
koleksi Bukhari.
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Anas meriwayatkan: Cuaca di Medinah tidak cocok untuk beberapa 
orang, lalu Nabi memerintahkan mereka untuk mengikuti gembalanya, 
yaitu gembala unta, dan minum susu serta air kencing unta. Kemudian 
mereka mengikuti gembala itu dan minum susu serta air kencing unta 
hingga mereka menjadi sehat (7:399; 71.6.590).

9). Mendekati akhir hidupnya, Muhammad menjadi semakin pahit 
terhadap orang Yahudi dan Kristen. Sesaat sebelum kematiannya, ia 
mengutuki mereka: 

Aisha meriwayatkan: Pada saat terakhir kehidupannya Rasul Allah 
mengenakan khamisa (selimut) di wajahnya dan ketika ia merasa 
kepanasan dan sesak nafas ia menyingkirkan selimut itu dari wajahnya 
dan berkata, “Kiranya Allah mengutuki orang Yahudi dan Kristen karena 
mereka membangun tempat-tempat ibadah di kubur-kubur para nabi 
mereka”. Nabi sedang memperingatkan (orang Muslim) akan apa yang 
telah mereka lakukan (1:255; 8.55.427).

1.3.4. Perbedaan-perbedaan antara tradisi Sunni dan Syiah
Berbagai kelompok Islam mempunyai perbedaan opini berkenaan 

dengan otentisitas berbagai tradisi yang kelihatannya otentik dan menolak 
yang lainnya. Berikut ini adalah ringkasan mengenai dua kelompok utama:

1). Hadith yang diterima orang Muslim Sunni: Kanon Hadith 
Sunni ditutup mendekati 3 abad setelah kematian Muhammad. Para 
cendekiawan mungkin saja memperdebatkan keotentikan suatu hadith 
tertentu, tetapi otoritas kanon secara keseluruhan tidak dipertanyakan. 
Namun demikian, belakangan ini jumlah pakar dan cendekiawan yang 
mempertanyakannya bertumbuh dengan cepat. Kanon ini, yang disebut 
Kumpulan Enam Hadith Utama, mencakup: 

1. Sahih Bukhari, dikumpulkan oleh al-Bukhari (870 M) termasuk 
7275 ahadith

2. Sahih Muslim, dikumpulkan oleh Muslim b. Al-Hajjaj (875 M), 
mencakup 9200 

3. Sunan Abi Da’ud, dikumpulkan oleh Abu Da’ud (888 M)
4. Sunan al-Tirmidhi, dikumpulkan oleh al-Tirmidhi (892 M)
5. Sunan al-Sughra, dikumpulkan oleh al-Nasa’i (915 M)
6. Sunan Ibn Maja, dikumpulkan oleh Ibn Maja (886 M)
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim biasanya dianggap yang paling 

otentik dari semua koleksi tersebut. Ada beberapa perdebatan di 
kalangan cendekiawan mengenai apakah anggota ke-6 dari kanon ini 
semestinya Ibn Maja atau Muwatta dari Imam Malik.

2). Hadith yang diterima Islam Syiah: Orang Muslim Syiah percaya 
tradisi-tradisi ditransmisi oleh keturunan Muhammad melalui Fatimah, 
atau oleh orang-orang Muslim pertama yang tetap setia kepada Ali ibn 
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?

Abi Talib. Syiah tidak memercayai tradisi yang ditransmisi oleh orang-
orang Muslim pertama yang bersikap kejam terhadap Ali; orang Muslim 
seperti Aisha, janda Muhammad, yang menentang Ali di Perang Unta.

Ada berbagai mazhab di dalam Islam Syiah, masing-masing dengan 
tradisi cendekiawan dan kerangkanya sendiri dalam menerima atau 
menolak ahadith. Empat kumpulan Syiah yang ternama dikenal dengan 
“Ke-empat Kitab”.80

Pertanyaan-pertanyaan
•	Bagaimanakah hadith dikumpulkan?
•	Mengapa	penting	bagi	orang	Muslim	untuk	“berkonsultasi”	pada	
hadith (tradisi) jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai iman? 
Apakah Quran tidak cukup komprehensif? 
•	Apakah	Quran	sendiri,	hadith –	atau	keduanya	–	adalah	firman	
Allah yang kekal?
•	Bagaimana	anda	dapat	mengetahui	hadith mana yang otentik 
dan dapat dipercayai?
•	 Siapakah	 yang	menentukan	 hadith mana yang harus diikuti 
pada masa kini?
•	Tradisi	utama	mana	yang	anda	ikuti	(Bukhari,	Muslim,	Tirmizi,...	)?
•	Apa	yang	akan	terjadi	jika	anda	tidak	menjalankan	tradisi-tradisi	
yang penting/esensial?

1.4. Hukum Islam (Syariah)

1.4.1. Asal mula
Bahasa Arab Shari’a berarti tata cara yang harus diikuti seseorang 

atau “jalan ke tempat yang kaya akan air”. Ini adalah jalan yang 
ditunjukkan Allah sendiri melalui Muhammad. Muhammad wafat tanpa 
membuat pengaturan kepemimpinan komunitas Muslim di masa yang 
akan datang, ia pun tidak memberikan susunan peraturan sebagai solusi 
untuk pertanyaan-pertanyaan hukum bagi para pengikutnya. Dengan 
adanya ekspansi kerajaan Islam dan semakin menjauhnya waktu dari 
masa Muhammad, pertanyaan-pertanyaan baru mengenai praktik 
hukum mulai bermunculan. Isu-isu yudisial dalam Quran tidak memadai 
untuk menangani masalah hukum. Seiring dengan waktu, untuk 
80 “Ke-empat Kitab” (bahasa Arab: Al-Kutub Al-Arb’ah) adalah istilah Syiah untuk 
ke-empat	koleksi/kumpulan	hadith	ternama:	1)	Kitab	Al-Kafi	dari	Kulayni,	2)	Man	
la	Yahdhuruhu’l	Faqih	dari	Sheikh	Saduq,	3)	Tahdhibu’l	Ahkam	oleh	Abu	Ja’far	
al-Tusi, 4) Al-Istibsar oleh Abu Ja’far al-Tusi.
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memecahkan masalah ini orang Muslim telah mengadopsi pandangan 
yang mengatakan bahwa seluruh gaya hidup dan perilaku Muhammad 
(Sunnah) ditentukan oleh inspirasi Allah. Oleh karena itu, hanya tradisi-
tradisi (hadith) yang dapat ditelusuri  hingga kepada Muhammad yang 
diterima sebagai tradisi yang sahih. Itulah sebabnya mengapa, bagi 
orang Muslim, tradisi-tradisi dipandang hampir setara dengan Quran 
sebagai wahyu Allah. Jika Muhammad adalah benar-benar teladan 
bagi komunitas Islam, maka sangat masuk akal bila perkataannya dan 
perbuatannya bersifat mengikat bagi semua orang Muslim. Sunnah, 
seperti	yang	 telah	didefinisikan,	menjadi	 tambahan	bagi	Quran,	yaitu	
sebagai sumber kedua hukum Islam yang berotoritas.

Selama abad 19 dan sekitar abad 20, sejarah hukum Islam 
berubah sehubungan dengan tantangan-tantangan baru yang dihadapi 
dunia Muslim. Barat telah bertumbuh menjadi kekuatan global dan 
mempunyai koloni-koloni di banyak belahan dunia, termasuk wilayah-
wilayah Muslim. Banyak kelompok masyarakat yang mengalami 
transisi dari fase agrikultural kepada industri. Ide-ide sosial dan politik 
yang baru bermunculan dan model-model sosial secara perlahan 
berganti dari hirarki menjadi egaliter. Namun dunia Muslim lainnya juga 
mengalami penurunan, khususnya kekaisaran Ottoman. Panggilan 
untuk melakukan reformasi semakin keras. Di negara-negara Islam, 
hukum negara yang sudah ditetapkan mulai menggantikan peranan 
opini legal religius. Negara-negara Barat kadangkala menginspirasi,  
kadangkala menekan, dan kadangkala memaksa negara-negara 
Muslim untuk mengubah hukum-hukum mereka. Gerakan-gerakan 
sekularisme menekankan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan 
opini para cendekiawan legal Islam yang tetap menjadi satu-satunya 
pihak berwenang yang memberi tuntunan perihal berkenaan dengan 
masalah-masalah ritual, ibadah, dan spiritualitas, tetapi mereka 
kehilangan otoritas negara di bidang-bidang lainnya. Komunitas Muslim 
terbagi menjadi kelompok-kelompok yang bereaksi secara berbeda 
terhadap perubahan-perubahan tersebut: 

•	 Kelompok sekularis percaya bahwa hukum negara harus 
berdasarkan prinsip-prinsip sekuler dan bukan pada teori legal Islam.

•	Kelompok Tradisionalis percaya bahwa hukum negara harus 
berdasarkan pada mazhab-mazhab hukum tradisional. Namun 
demikian, pandangan-pandangan legal tradisional dianggap tidak 
dapat diterima oleh orang Muslim modern pada umumnya, terutama 
berkenaan dengan hak-hak kaum wanita atau perbudakan.

•	Kelompok Reformis percaya bahwa teori-teori legal Islam yang 
baru dapat menghasilkan hukum Islam yang modern dan mengakibatkan 
adanya penerimaan opini-opini dalam bidang-bidang seperti hak-hak 
kaum wanita.
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•	 Kelompok Salafi percaya bahwa mazhab-mazhab tradisional 
keliru, dan oleh karena itu telah gagal; mereka berjuang untuk mengikuti 
generasi orang Muslim mula-mula.

1.4.2. Empat Otoritas
Bagaimana seharusnya orang Muslim mengambil keputusan ketika 

timbul permasalahan jika baik Quran maupun hadith tidak memberikan 
solusi? Jalan keluarnya ditemukan dalam prinsip ijtihad (penggunaan 
nalar manusia) yaitu formulasi sebuah keputusan atau peraturan 
bertingkah-laku berdasarkan sumber-sumber hukum yang berotoritas 
(Quran	dan	Sunnah).	Konsekuensinya,	qiyas	dan	ijma menjadi metode 
yang ketiga dan yang keempat untuk mendapatkan keadilan. Selama 
3 abad setelah kematian Muhammad, para pakar hukum Islam81 
membangun sebuah sistem hukum yang mencakup banyak sisi, yang 
prinsip-prinsip yurisprudensinya muncul dari percampuran antara tradisi 
dan praktik legal, dan terdiri dari empat elemen:

1. Quran: Sumber yang pertama ini dipandang sebagai dasar yang 
terpenting dari hukum Islam.

2. Sunnah: Kebiasaan dan perkataan nabi, seperti yang terdapat di 
dalam kumpulan hadith. 

3. Qiyas: Kasus-kasus yang baru muncul dipecahkan melalui 
konklusi dengan analogi, menggunakan aturan-aturan deduksi logika 
dan mengikuti kasus-kasus yang sudah dikenal.

4. Ijma: Jika masih ada kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan 
oleh Quran, hadith, atau dengan konklusi melalui analogi, konsensus 
komunitas Islam dipandang mempunyai otoritas. Dalam praktiknya, 
konsensus dibatasi oleh kesepakatan para teolog Muslim.82

Ke-empat komponen dasar ini digunakan dalam memberikan perintah 
untuk menjawab pertanyaan legal apapun. Namun, opini-opini mengenai 
penafsiran dan aplikasi berbeda di kalangan teolog dan komunitas 
Muslim. Sebagai contoh, orang Sunni telah mengembangkan ke-empat 
mazhab hukum. Setiap orang Muslim Sunni termasuk ke dalam salah 
satu dari mazhab-mazhab ini dan menganut/mengikuti aturan-aturannya. 
Mazhab-mazhab tersebut dinamai oleh para pelajar hukum klasik yang 
mengajari mereka dan umumnya ditemukan dalam wilayah-wilayah ini:
81 Pendiri utama yurisprudensi ini adalah pakar hukum yang terkenal Muhammad 
ibn	Idris	as-Shafii	(820	M).
82 Pengajaran ini berdasarkan pada sebuah hadith yang menentukan hal yang 
berikut ini: Jika mayoritas orang Muslim sepakat mengenai suatu hal, maka ini 
adalah benar, dan sejalan dengan kehendak Allah. Ada perbedaan antara orang 
Muslim Sunni dan Syiah berkenaan dengan penetapan hukum.
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•	Hanafi: Turki, Balkan, Asia Tengah, sub kontinen India, Cina dan 
Mesir.

•	Maliki: Afrika Utara, Afrika Barat dan beberapa negara Arab.
•	 Shafi’i: Indonesia, Malaysia, Mesir, Afrika Timur, Yaman dan 

bagian-bagian selatan India.
•	Hanbali: Arab.
Ke-empat mazhab ini mempunyai banyak hukum yang sama namun 

berbeda dalam hadith-hadith tertentu yang mereka terima sebagai hadith 
yang otentik dan bobot yang diberikan kepada analogi atau nalar (qiyas) 
dalam memutuskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. 
Mazhab Jaferi (terdapat di Iran, Irak, Libanon, Bahrain, Pakistan, dan bagian-
bagian Afghanistan dan Arab Saudi) diasosiasikan dengan Islam Syiah. 
Fatwa-fatwa disikapi dengan lebih serius dalam mazhab ini, oleh karena 
struktur hirarki Islam Syiah, yang dipegang oleh para imam. Mereka juga 
lebih	fleksibel,	yaitu	setiap	pakar	hukum	mempunyai	kekuasaan	yang	cukup	
berarti untuk mengubah sebuah keputusan berdasarkan opininya sendiri.

1.4.3. Aplikasi praktis
Syariah (Shari’a) tidak hanya mencakup perintah-perintah religius, 

tetapi bertujuan untuk mendapatkan penerimaan publik dan realisasi 
bersama.83 Faktanya, Syariah hanya dapat diterapkan di negara yang 
diperintah oleh Islam. Orang Muslim di Barat sangat menyadari akan 
hal ini dan kelompok-kelompok penekan dengan agresif mendorong 
masuknya hukum Syariah ke dalam hukum Barat, atau mengaplikasikan 
Syariah kepada semua orang Muslim di negara-negara tersebut. 
Bilamana perintah-perintah ritual mengenai doa, makanan atau hidup 
pernikahan dan keluarga diperhatikan atau berusaha ditegakkan, 
berulangkali mereka mendapati bahwa di Barat mereka adalah 
kelompok minoritas dalam masyarakat sekuler yang non islami. Ada 3 
kemungkinan yang terbuka bagi mereka:

1) Islamis: Mereka hidup dengan cara yang tersegregasi dan 
berusaha untuk menaati hukum semampu mereka. Kontak dengan 
dunia Barat dihindari sebanyak mungkin (mentalitas ghetto/kelompok 
yang terisolasi). Jenis Islam yang seperti ini juga disebut Islam radikal, 
Islam politis, Islamisme atau fundamentalisme Islam. 
83 Sesungguhnya Syariah mengatur semua pola perilaku praktis hidup sehari-hari, 
misalnya pernikahan, hukum-hukum/aturan diet, postur dan pola sembahyang, 
dan lain-lain. Menurut para cendekiawan Muslim, Islam dapat dibagi ke dalam 5 
bidang: Iman (I’tiqadat), etika (Adab), kesalehan (‘Ibada/ibadah), bisnis (Mu’amalat) 
hukuman (‘Uquhat). Hukum terdiri dari ketiga istilah yang terakhir (lihat juga Hughes 
1982:285-292 dan Gibb & Kramers 1953:524-529).
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2) Liberalis: Mereka hidup berdasarkan pandangan bahwa Syariah 
hanya berlaku dalam skala terbatas di negara non Islam. Orang Muslim 
liberal memilih dengan bebas hukum mana yang hendak mereka taati 
dan hukum-hukum mana yang sebaiknya tidak ditaati dalam situasi 
yang sekarang mereka hadapi. 

3) Modernis: Tanpa mempertanyakan tempat Quran dan Sunnah, 
mereka berusaha menemukan penafsiran yang baru terhadap 
Syariah. Ini dianggap sebagai kemajuan kontemporer dari hukum 
yang berdasarkan pada prinsip ijtihad.84 Sebagai contoh, orang Muslim 
modernis membenarkan penggunaan komputer, walaupun Muhammad 
tidak pernah memiliki komputer!85

Ada perbedaan-perbedaan besar dalam sudut pandang kaum 
Islamis, Liberalis dan Modernis berkenaan dengan penerapan hukum 
yang selanjutnya berkontribusi bagi pergumulan di dalam dan di 
kalangan kelompok-kelompok Muslim.

1.4.4. Praktik kontemporer
Sunni dan Syiah tidak sepakat mengenai otoritas untuk 

mengeluarkan fatwa dan bagaimana setiap pihak memandang hadith, 
Syariah, Fiqh (yurisprudensi Islam dan struktur otoritas). Akibatnya 
ada keragaman yang dahsyat dalam penafsiran dan implementasi 
hukum Islam dalam masyarakat Muslim dewasa ini. Gerakan-gerakan 
liberal telah mempertanyakan relevansi dan penerapan Syariah dari 
beragam perspektif. Beberapa negara yang memiliki populasi Muslim 
terbesar termasuk Indonesia dan Bangladesh mempunyai hukum dan 
konstitusi yang sangat sekuler, dengan hanya sedikit perhatian Islam 
terhadap hukum keluarga. Turki mempunyai konstitusi yang (masih) 
sangat sekuler. India sejauh ini hanyalah satu-satunya negara yang 
telah memisahkan hukum-hukum sipil Muslim yang dirancang oleh 
Dewan Hukum Pribadi Muslim yang secara keseluruhan berdasarkan 
Syariah, walau hukum-hukum kriminalnya seragam. Beberapa hukum 
kontroversial dianggap lebih berpihak kepada pria daripada wanita, 
termasuk penolakan terhadap pemeliharaan setelah perceraian dan 
poligami (seorang pria beristri hingga 4 orang).

Umumnya negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara mempunyai 
sistem ganda yaitu pengadilan sekuler dan pengadilan agama, yang 
terutama meregulasi pernikahan dan warisan. Arab Saudi dan Iran 
menetapkan pengadilan agama untuk semua aspek yurisprudensi dan 

84 Namun demikian, dalam Islam Sunni bab al Ijtihad (pintu untuk menemukan 
keadilan) nampaknya telah ditutup pada abad ke-10.
85 Walau harus dikatakan bahwa “kelompok radikal” juga menggunakan benda-
benda modern setidaknya untuk sementara, untuk menyebarkan Islam.
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polisi agama memaksakan pemberlakuan (Syariah) secara sosial. Aturan-
aturan hukum yang berdasarkan Syariah juga diterapkan di Sudan, 
Libya dan Afghanistan. Beberapa distrik di Nigeria Utara telah kembali 
memperkenalkan pengadilan-pengadilan Syariah, artinya seringkali 
memperkenalkan kembali hukuman-hukuman yang relatif lebih berat 
tanpa memedulikan adanya bukti-bukti yang lebih kuat dan kesaksian. 
Hukuman-hukuman mencakup amputasi satu atau kedua tangan karena 
mencuri, rajam karena perzinahan, dan eksekusi karena murtad.

Banyak yang menganggap hukuman yang diberikan oleh Syariah 
sebagai hukuman yang biadab dan kejam; para cendekiawan Islam 
berpendapat jika diimplementasikan dengan tepat hukuman-hukuman 
tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan. Di media internasional, 
negara-negara yang mempraktikkan hukum Islam mendapatkan 
kritik tajam terutama ketika hukuman yang dilaksanakan dipandang 
bertentangan dengan standar moralitas dan tidak sesuai dengan hak-
hak azasi manusia yang diterima dunia internasional. Ini mencakup 
hukuman mati untuk kasus perzinahan, amputasi untuk kasus 
pencurian, dan hukum cambuk untuk kasus percabulan.

1.4.5. Hukum Adat 
Hukum Adat 86 adalah suatu susunan hukum lokal dan tradisional 

dan sistem resolusi pertikaian di negara-negara Islam. Hukum adat 
telah dikembangkan dan diinstitusikan di banyak bagian di Indonesia. 
Dalam bahasa Melayu kuno, Adat mengacu kepada hukum-hukum 
yang umum dipraktikkan dan aturan tradisional yang tidak tertulis yang 
meregulasi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi, juga hukum-
hukum maritim. Seorang cendekiawan yang sangat ternama berkenaan 
dengan hukum adat adalah Cornelis van Vollenhoven.

Kata Adat berasal dari bahasa Arab ‘ada, dan umumnya digunakan 
untuk “tata cara, praktik, penggunaan dan kebiasaan”. Aplikasi kata ini 
diperpanjang kepada apa yang telah menjadi kebiasaan seseorang atau 
sebuah komunitas. Hewan-hewan juga mempunyai adat mereka sendiri. 
Suatu “adat” tidak akan pernah dapat diabaikan tanpa adanya keraguan 
dari komunitas. Masyarakat Muslim Indonesia seringkali menyadari 
adanya perbedaan antara bagian-bagian islami dari adat mereka dengan 
adat asli penduduk setempat. Perbedaan-perbedaan di antara mereka 
telah	mengakibatkan	timbulnya	beberapa	konflik	dan	ledakan	fanatisme.

Hukum adat tidak mudah ditemukan dan dikumpulkan. Sumber-
sumber tertulis setempat pada dasarnya merupakan keputusan-
keputusan para pemimpin lokal. Kitab-kitab hukum tidak boleh dinilai 
86 Lihat juga Gibb & Kramers (1953:14).
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berdasarkan pemikiran Barat. Pemikiran-pemikiran Barat berasal dari 
opini-opini pribadi yang disampaikan oleh para pakar hukum, tidak 
selalu sejalan dengan kebiasaan setempat. Seringkali suatu hukum 
adat ditambahkan kepada hukum Syariah Sunni. Sebagai contoh, 
sebuah pernikahan dapat diadakan menurut Syariah dan kemudian 
diikuti dengan perayaan dalam hukum Adat. Dari sudut pandang 
Islam, keabsahan sebuah pernikahan sudah sangat terjamin dengan 
menaati Syariah. Dalam praktiknya, penghilangan selebrasi seringkali 
mengakibatkan ketidakabsahan pernikahan tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan
•	Apakah arti “Syariah”?
•	Apa	saja	elemen-elemen	yang	terkandung	dalam	Syariah?
•	Apakah	Syariah	dibuat	oleh	manusia	atau	Allah?
•	Bagaimana	anda	dapat	mengetahui	hukum-hukum	mana	yang	
diberikan Allah dan hukum-hukum mana yang dibuat manusia?
•	Mengapa	ada	perbedaan	yang	sangat	besar	dalam	menerapkan	
hukum di kalangan negara-negara Islam, seperti Tunisia 
dibandingkan dengan Arab Saudi? 
•	Dalam	banyak	kasus,	mengapa	Syariah	lebih	menguntungkan	
kaum pria daripada kaum wanita?
•	Bagaimana	anda	dapat	mengetahui	 yang	mana	Syariah	dan	
yang mana hukum adat?

1.5. Pengajaran Islam mengenai
iman dan kewajiban
Bahasa Arab “Islam” berarti “tunduk, menyerah dan ketaatan”87. 

Kata kerja aslama berarti “menyerah”. Allah menginginkan manusia 
untuk mengakui kebesaran dan keagungan-Nya, berserah kepada-
Nya dan menaati-Nya. Islam berarti penyerahan diri, yang mencakup 
pengharapan bahwa dengan penyerahan tersebut, manusia 
mendapatkan damai. Kata “Muslim” (berarti orang yang menyerahkan 
hidupnya kepada kehendak Allah) juga dibentuk dari akar kata yang 
sama (slm). Seorang Muslim bukanlah pengikut suatu agama melainkan 
sebuah cara hidup yang lengkap dengan tuntunan yang diberikan Allah, 
yang mengatur semua aspek kehidupan pribadi dan umum. 

Islam,	seperti	agama-agama	lainnya,	mempunyai	klasifikasi	hal-hal	
yang harus dipercayai dan dilakukan para pengikutnya. Dalam teologi 
Islam, hal ini sangat terpisah; pengajaran mengenai iman terdiri dari 6 
artikel, dan praktik agama (din) terdiri dari 5 kewajiban.
87 Makna literal lainnya dari akar kata (slm) adalah “aman, kepastian, damai”.
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1.5.1. Enam artikel iman
Lima dari enam artikel iman disebutkan dalam Sura 2:177 sebagai 

berikut:
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
...” 

Setiap orang Muslim wajib untuk percaya atau beriman kepada 6 
artikel berikut ini88:

1). Allah (Tuhan): Hanya ada satu Tuhan yang benar dan unik, dan 
tidak ada ilah-ilah lain di samping-Nya (Tawhid): Allah (Sura 112). “Dia-
lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-
Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. Allah Maha Kuasa 
dan Maha Tahu. Dalam Islam, keesaan dan keunikan Allah sangat 
ditekankan: ada 99 nama indah yang menggambarkan tentang Allah89.

2). Malaikat-malaikat: (malak: bentuk jamak: mala’ika):90 Tidak 
diketahui berapa jumlah malaikat yang eksis; diantaranya ada 4 
penghulu/panglima malaikat.91 Iblis (Satan, Shaitan) adalah malaikat 
yang mengalami kejatuhan. Jin-jin92 adalah makhluk-makhluk yang 
mempunyai status antara malaikat dan manusia, dan ada jin yang baik 
ada pula jin yang jahat. Malaikat-malaikat mempunyai tugas-tugas yang 
berbeda.  Dua malaikat ditugaskan untuk setiap orang – satu untuk 
mencatat perbuatan baik dan yang lainnya untuk mencatat perbuatan 
buruk. Tugas dari malaikat-malaikat interogasi, Munkar dan Nakir, 
adalah mengajukan kepada setiap manusia pertanyaan-pertanyaan 
ujian yang akan menentukan takdirnya.93

88 Walau ada kemiripan, kita harus menyadari bahwa secara keseluruhan pengajaran 
Kristen sangatlah berbeda!
89 Lihat Hughes (1984:141-142) dan Gibb & Kramers (1953:33-37) mengenai 99 
nama Allah, penjelasan lebih lanjut dan ayat-ayat Quran yang terkait. 
90 Quran tidak memberikan informasi dari apa malaikat dan jin diciptakan. Api atau 
terang diberikan oleh tradisi (bdk. Hughes 1982:134).
91 Nama-nama dari ke-4 penghulu malaikat tersebut dalam Quran adalah: Jibril 
(pembawa	wahyu),	Mikhail	(malaikat	pelindung),	Israfil	(yang	akan	mengumumkan	
Penghakiman Terakhir), Izrail (malaikat maut); bdk. Sura 2:97-98; 19:19; 32;11; 
35:1. Hadith menyebutkan ada lebih banyak malaikat.
92 Ide-ide kabur dari paganisme Arab mengenai roh-roh padang gurun ini, dalam 
Islam ortodoks, diperjelas, disistematisir, dan dikoordinasikan dengan pernyataan-
pernyataan iman lainnya.
93 Ke-4 pertanyaan tersebut adalah: Siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? 
Siapakah nabimu? Kemanakah arah sembahyang atau kiblatmu? Jika si pemercaya 
memberikan jawaban yang benar (Allah, Islam, Muhammad, Mekkah), maka ia akan 
ditinggalkan. Namun jika jawabannya salah, maka ia akan disiksa. 
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3). Kitab Allah (kutub Allah): Diasumsikan bahwa Allah telah 
menurunkan banyak wahyu melalui berbagai nabi di sepanjang 
sejarah. Beberapa tulisan yang disebutkan dalam Quran adalah: 
kisah-kisah mengenai Abraham (dianggap telah hilang), Taurat Musa, 
Mazmur Daud (Zabur), Injil Yesus, dan Quran Muhammad (Sura 4:163; 
7:157; 17:46). Menurut persepsi orang Muslim, Taurat, Mazmur, dan 
Injil telah dipalsukan oleh orang Yahudi dan Kristen. Hanya Quran yang 
merupakan	 wahyu	 perkataan	Allah	 yang	 final	 dan	 otentik,	 sehingga	
dengan demikian Quran bersifat superior terhadap semua kitab lain 
(Sura 4:47; 5:15).

4). Nabi-nabi (Sura 35:24): Menurut hadith, ada sekitar 124.000 nabi 
yang pernah ada. Quran menyebutkan sekitar 25 nabi dengan nama 
mereka masing-masing, 21 di antaranya adalah nabi-nabi Alkitab.94 
Teologi Islam membedakan dua tipe “nabi”, yaitu: a). Nabi, orang 
yang menerima wahyu; b). Rasul, orang yang menerima kitab Allah, 
dan bertugas untuk menyampaikannya kepada suatu kelompok orang 
tertentu. Nabi Allah yang terakhir dan yang terbesar menurut pengajaran 
Islam adalah Muhammad, yang adalah Nabi dan juga Rasul.95

5). Hari Terakhir (Sura 2:62; 4:55-57; 56:50): Ini adalah hari 
penghakiman (Yaumu’d-Din) dan kebangkitan (Yaumu’l-Qiyama) 
saat telah ditentukan, berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan, 
siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. 
Orang-orang yang telah menaati Allah dan Muhammad akan diterima 
dalam	firdaus	Islam,	sebuah	tempat	yang	penuh	dengan	kesenangan	
sensual.96 Mengenai neraka, Quran tidak memberikan pengajaran yang 
konsisten. Sura 19:71-72, hadith dan banyak komentator mengatakan 
bahwa orang akan masuk neraka untuk jangka waktu tertentu, untuk 
membayar dosa-dosa mereka.97 Ayat-ayat Quran lainnya, seperti Sura 
74:26-30,	nampaknya	mengindikasikan	bahwa	neraka	bersifat	final.

6). Predestinasi (Qadar): Pertanyaan mengenai tingkatan kehendak 
bebas manusia versus predestinasi Allah atas takdir manusia sangat 
diperdebatkan, terutama dalam tiga abad pertama Islam. Quran 

94 Enam nabi penting dalam Quran dengan gelar kehormatan adalah: Adam, yang dipilih 
Allah; Nuh, pengkhotbah Allah; Abraham, sahabat Allah; Musa, orang yang berbicara 
dengan Allah; Yesus (Isa), perkataan dan roh Allah; dan Muhammad, utusan Allah.
95 Namun kelompok Ahmadiyah mempunyai nabi lain yang lebih besar, yaitu 
pendirinya Mirza Ghulam Ahmad.
96	Pemahaman	Islam	[mengenai	firdaus]	dapat	disebut	sebagai	“firdaus	untuk	pria”,	
yang berbaring di sofa-sofa empuk dan minum anggur serta dilayani para bidadari. 
Di	firdaus,	setiap	pria	diperbolehkan	menikahi	sebanyak	mungkin	perawan	tersebut	
seperti yang dikehendakinya (Sura 55:54-56; 56:27-40). Menurut sebuah tradisi, 
umumnya wanita masuk neraka (Sahih Muslim, Vol.4, hadith 6597, h.1432).  
97 Di dalam Quran, neraka biasanya disebut dengan “api”. Tempat penyiksaan 
digambarkan mempunyai 7 gerbang dan departemen (bdk. Hughes 1982:170-173).
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mengajarkan tentang Allah yang menguasai semua dan telah menetapkan 
predestinasi semua peristiwa di dalam dunia (Sura 9:51). Ini bertujuan 
untuk menjunjung tinggi kemahakuasaan Allah dalam segala keadaan. 
Oleh karena itu, Islam (tunduk) adalah kesalehan utama manusia, dan 
“insya Allah” (jika Allah berkehendak) adalah sebuah ungkapan yang 
umum.98 Muncul pertanyaan mengenai keadilan Allah ketika Ia meminta 
pertanggungjawaban manusia atas pelanggaran-pelanggaran mereka, 
oleh karena apapun yang mereka pikirkan, katakan atau lakukan sudah 
dipredestinasikan (ditakdirkan) oleh Allah. Quran dengan jelas mengajarkan 
bahwa manusia tidak mempunyai pilihan untuk menentukan hidupnya:

“Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa 
siapa yang dikehendaki-Nya... Allah menyesatkan siapa yang Dia 
kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki... 
Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya” (Sura 5:18; 14:4; 16:93). 

Hadith	mengkonfirmasi	hal	ini	dalam	istilah-istilah	yang	pasti:
“Ketika Ia menciptakan seorang hamba untuk neraka, Ia membuatnya 

tetap terlibat dalam tindakan-tindakan para penghuni neraka hingga ia 
mati (Mishkat III hal.107) ... Sesungguhnya Allah telah menetapkan 
bagian dari perzinahan dimana manusia akan terlibat di dalamnya, dan 
yang sesungguhnya harus ia lakukan” (Bukhari LV bab 27 ayat 621, 
atau Vol.IV h.410).

1.5.2. Lima kewajiban dalam Islam
Lima kewajiban99 tersebut adalah “tali Allah”, tempat bergantung 

seseorang jika ia ingin dianggap sebagai seorang Muslim ortodoks. 
Kelima kewajiban itu adalah kewajiban-kewajiban ritual praktis yang 
harus ditaati seorang Muslim, semacam kartu identitas.

1). Pengakuan iman (Syahadat, atau juga disebut Kalima): “Aku 
bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah”. 
Pengulangan kalimat ini secara disengaja100 di hadapan dua orang 
saksi akan menjadikan seseorang sebagai Muslim. Pengakuan iman ini 
diulangi banyak kali dalam sembahyang lima waktu yang merupakan 
ritual doa harian. Proklamasi yang dilakukan secara berulangkali ini 
adalah ritual yang terpenting dalam Islam.
98 Oleh karena adanya fatalisme dalam Islam, yang membawa mereka, di satu sisi, 
kepada keberanian tanpa rasa takut, dan sisi lain kepada pasrah terhadap status 
quo,	dengan	perlawanan	atau	sikap	apatis	terhadap	perubahan.
99 Kewajiban-kewajiban ini disebut “Lima Pilar Islam”, atau secara simpel disebut 
“pilar” (arkan al-islam)
100 Yaitu, sebagai semacam sumpah seseorang sebagai Muslim.
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2). Sembahyang (Salat, sholat. Sura 17:78-79, juga disebut namaz). 
Setiap Muslim diwajibkan untuk bersembahyang lima kali sehari,101 
mengulangi satu siklus/putaran doa yang disertai satu rakaat, arahan 
untuk bersujud. Secara keseluruhan, ke-17 doa liturgis ini diucapkan 
setiap hari. Wudhu sebagai ritual pembasuhan untuk persiapan wajib 
dilakukan sebelum sholat, dilakukan perorangan atau bersama dengan 
orang lain. Jika tempatnya memadai, ruang sembahyang yang terpisah 
disediakan untuk kaum wanita di mesjid.102 Seringkali, kaum wanita 
bersembahyang di rumah. Doa (dua) yang bersifat spontan dan pribadi 
tidak mempunyai konsekuensi legal sebagai pemenuhan kewajiban 
keagamaan, juga tidak mendapatkan pahala dari Allah.

Ritual sembahyang wajib (sholat), di sisi lain, terdiri dari formula-
formula doa dan pembacaan Quran, dianggap sebagai perbuatan baik 
101 Waktu untuk sembahyang: subuh, tengah hari, petang, maghrib (sesaat setelah 
matahari terbenam), dua jam setelah matahari terbenam.
102 Persyaratannya adalah agar kaum wanita tidak terlihat oleh pria saat sedang 
bersembahyang. Di negara-negara Islam, hanya sedikit mesjid yang menyediakan 
fasilitas untuk kaum wanita, sedangkan di Barat kaum wanita yang diijinkan 
sembahyang di mesjid adalah pemandangan yang umum.

Lima Pilar Islam
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di hadapan Allah. Orang bersembahyang dengan melakukan gerakan-
gerakan sholat, dan menghadap ke Mekkah.103 Panggilan muezzin 
(adhan, adzan) mengajak orang untuk bersembahyang. Pada hari 
Jumat, saat sembahyang tengah hari, imam memberikan ceramah 
atau semacam khotbah (khutba).

3). Pajak religius (sedekah, zakat, Sura 2:177): Pajak religius orang 
Muslim sebagian besar telah diubah menjadi “pajak untuk orang miskin”. 
Quran menekankan “memberi”104 tetapi tidak membuat pernyataan 
terperinci berkenaan dengan jumlahnya. Itu bergantung pada kekayaan 
dan pendapatan tahunan pria yang menjadi kepala keluarga. Inilah 
yang digunakan untuk membantu orang-orang sederhana dan petani 
agar dapat memberi hewan. Dua setengah persen (yaitu untuk barang-
barang yang diperdagangkan) adalah tuntunan umum, tetapi dapat 
menjadi 20% dari keuntungan bersih jika memperoleh sukses.105

4). Puasa (sawm, shaum; Sura 2:183-187): Selama bulan 
Ramadan,106 berpuasa diwajibkan bagi semua orang Muslim kecuali 
mereka yang sakit, sedang melakukan perjalanan/pengembara, sedang 
haid, wanita hamil, ibu-ibu yang sedang menyusui, dan anak-anak kecil. 
Puasa dilakukan mulai matahari terbit hingga matahari terbenam.107 
Puasa mencakup berhenti merokok dan tidak berhubungan seksual 
selama hari masih terang. Batal puasa dianggap sebagai pelanggaran 
yang serius, tetapi dapat dibayar kembali dengan perbuatan baik 
atau memberi uang dalam jumlah tertentu. Anak-anak biasanya mulai 
berpuasa pada masa remaja, setelah lewat usia 9 tahun. Berpuasa 
dimaksudkan untuk mengajarkan disiplin pribadi, pengabdian kepada 
Allah dan lebih memahami penderitaan orang miskin.

5). Ziarah/ibadah Haji (hajj, Sura 2:196-197): Semua orang Muslim 
dengan keadaan keuangan yang baik harus melakukan ziarah ke 
Mekkah setidaknya sekali seumur hidup.108 Ziarah ini dilakukan pada 
bulan ke-12 (Dhu l-Hijja) penanggalan Islam. Selama tinggal di Mekkah, 
mereka harus melakukan ritual-ritual yang diatur dengan ketat.109 Yang 
103 Di dalam mesjid, imam memimpin sembahyang. Gerakan-gerakannya diulangi oleh 
semua orang beriman dan perkataannya pun mereka ulangi.
104 Lihat Sura 2:271-273; 92:5-11.
105 Sebagai contoh, jika seseorang mendapatkan harta, ia harus membayar zakat 
20% (lihat Hughes, 1982:699-700).
106 Ramadan adalah bulan ke-9 dalam penanggalan Islam.
107 Makan dan minum diijinkan pada malam hari. Banyak orang Muslim mengadakan 
acara kumpul bersama di rumah mereka pada malam hari, sehingga dalam bulan ini 
lebih banyak kegiatan makan dan minum dibandingkan di bulan-bulan lainnya. 
108 Jumlah orang Muslim semakin bertambah di seluruh dunia sehingga pemerintah 
Saudi harus melakukan pembatasan: setiap negara mendapatkan kuota jumlah 
orang yang dapat pergi ke Mekkah.
109 Ritual-ritual tersebut mirip dengan ritual yang dilakukan Muhammad dalam ziarah 
terakhirnya pada tahun 629 M, dan telah ditetapkan sebagai kanon sepanjang masa.
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paling penting adalah berdiri di padang Arafat, dimana orang Muslim 
menghabiskan waktu bermeditasi dan berseru kepada Allah. Ritual 
yang penting lainnya dalam ibadah haji adalah berjalan mengitari 
Ka’bah, yang diselimuti kain penutup yang mahal, sebanyak 7 kali. Ada 
anggapan bahwa Ka’bah pertama kali dibangun sebagai tempat suci 
oleh Adam. Kemudian direkonstruksi oleh Abraham dan putranya Ismail. 
Jika memungkinkan, para peziarah harus mencium batu hitam di salah 
satu sudut Ka’bah.110 Kewajiban-kewajiban selanjutnya adalah secara 
simbolis melempari Setan dengan 7 batu kerikil, dan pembantaian 
hewan kurban untuk mengenang pengorbanan Abraham.111

Hal-hal penting dalam memberi pertanyaan kepada orang 
Muslim:
1). Orang Muslim seringkali bersemangat untuk menyampaikan 
bagaimana mereka mempraktikkan keyakinan mereka, sehingga 
anda dapat memilih sebuah topik dan bertanya: “Mengapa anda 
melakukan hal ini?” misalnya: sembahyang lima waktu, pergi ke 
Mekkah, berpuasa selama Ramadan, dan sebagainya. Tantanglah 
orang Muslim dan biarkan mereka menemukan jawabannya.
2). Orang Muslim akan memberikan jawaban-jawaban yang 
berbeda, namun saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua: 
“Dimana hal itu ditulis? Apakah dasarnya?”
3). Orang Muslim biasanya menjawab bahwa hal itu tertulis dalam 
Quran. Kemudian saya bertanya: “Dapatkah anda memberi 
saya referensinya dengan tepat, pasal dan ayat, dimana 
hal ini tertulis?” (anda dapat mengatakan bahwa anda sendiri 
mempunyai Quran dan tertarik untuk membacanya).

110 Kemungkinan besar batu ini adalah meteor. Orang Muslim mengatakan, pada 
jaman dahulu, batu itu berwarna putih namun kemudian berubah menjadi hitam 
oleh karena dosa-dosa dari orang-orang Muslim yang mencium batu itu.
111 Untuk deskripsi yang lebih terperinci mengenai ibadah haji, lihat Hughes 
(1982:155-159), dan Gibb & Kramers (1953:121-125).

Orang bersujud
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! Orang Muslim tersebut kemudian akan terdorong untuk 
menemukannya (sendiri atau melalui seorang yang terpelajar); 
apakah kebenarannya. Dalam pengalaman saya, banyak hal 
yang diklaim Muslim ada dalam Quran tetapi faktanya tidak 
demikian; kemungkinan ada dalam hadith atau di tempat lain. 
Ini mendorong banyak orang Muslim untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut dan memikirkannya dengan seksama.

1.5.3. Jihad dalam Islam
Sebagai tambahan untuk lima kewajiban dalam Islam, jihad 

kadangkala didaftarkan sebagai kewajiban yang ke-6. Kata ini biasanya 
diterjemahkan dengan “Perang Suci”112 oleh media Barat. Istilah Arab 
(kata kerja: jahada) berarti “berupaya di jalan Allah”, atau “berjuang 
dalam iman”. Beberapa orang Muslim membuat pembedaan berikut 
ini:

1). Jihad yang lebih besar: Perjuangan batiniah seseorang untuk 
mencapai kesempurnaan pribadi sebagaimana yang dianjurkan oleh 
Quran dan hadith. 

2). Jihad yang lebih kecil: Upaya untuk mempropagandakan Islam 
di seluruh dunia dan memperkenalkan Syariah di semua negara. 

Bagi kebanyakan orang Muslim, melakukan “Jihad yang lebih besar” 
pada dasarnya berarti bertujuan untuk melakukan “Lima Kewajiban 
Islam” secara praktis dan juga percaya kepada “Enam Artikel Iman”. 
Tetapi hal itu juga berarti mengetahui pengajaran Quran dan hadith dan 
untuk melaksanakan perintah-perintahnya, yang dimuat dalam Syariah.

Konsep “Jihad yang lebih kecil” mencakup teritorial penyebaran 
Islam. Penting untuk memahami perbedaan fundamental antara  Islam 
dan iman Kristen. Konsep Muslim mengenai kerajaan Allah di bumi 
adalah Ia harus menguasai dunia. Islam sejatinya tidak membawa 
orang untuk percaya dan beriman kepada Allah. Allah menginginkan 
penyerahan/sikap tunduk, yang hanya dapat terjadi jika orang hidup di 
bawah pengaturan Syariah. Itu hanya dapat terjadi jika sebuah negara 
diperintah oleh orang Muslim. Oleh karena itu penting bagi orang Muslim 
untuk mendapatkan kontrol atas setiap negara di bumi, sebagaimana 
yang diajarkan Quran:

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya 
agama itu semata-mata untuk Allah... Dan perangilah mereka itu, 
sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya 
semata-mata untuk Allah” (Sura 8:39; 2:193).
112	Di	era	Medinah	(622-632	M),	yang	ditandai	dengan	banyak	konflik	dan	perang,	
istilah “jihad” disamakan dengan “berjuang/perang” (bdk. Sura 9:41; 49:15; 66:9).
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Teks ini dipahami sebagai perintah Allah untuk mempromosikan 
Islam. Di mata orang Muslim, kekacauan dan penindasan, tidak beriman 
dan ketidakadilan terjadi di setiap negara yang tidak berada di bawah 
kontrol Islam. Orang-orang Muslim militan menggunakan setiap sarana 
yang	ada	untuk	menyebarkan	 Islam	 termasuk	melalui	kekuatan	fisik.	
Dunia mereka dibagi menjadi dua bagian.113

•	Dar al-Harb (rumah perang): Bagian-bagian dunia yang belum 
diislamisasi harus “ditaklukkan” bagi Islam dengan segala cara.

•	Dar al-Islam (rumah Islam): Ini adalah bagian-bagian dunia dimana 
Islam memerintah. 

Keadaan perang akan terus berlanjut hingga seluruh dunia menjadi 
milik “Rumah Islam”.114 Dari sudut pandang Muslim ortodoks/radikal, 
adalah mustahil agama-agama lain hidup berdampingan dengan Islam 
secara setara.115 Kedamaian dalam Islam hanya dapat dicapai ketika 
semua wilayah di bumi telah ditaklukkan bagi Islam.116

Berdasarkan Quran, berperang dalam nama Allah adalah perintah 
yang diberikan kepada orang Muslim (Sura 4:74; 4:95-96). Orang-orang 
yang berperang dalam nama Allah akan menerima pahala yang lebih 
tinggi di surga daripada mereka yang tidak melakukannya. 

“Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia 
dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang 
berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan 
maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” (Sura 
4:74).

Perang terhadap orang-orang yang tidak menerima pemerintahan 
politis Islam dapat diinterupsi dengan gencatan senjata untuk jangka 
waktu tertentu, sebagai contoh, ketika kekuatan musuh dirasakan 
sangat besar sehingga tidak ada kemungkinan untuk menang. Seruan 
brutal	untuk	membunuh	orang	kafir,	yaitu	non	Muslim,	dapat	ditemukan	
dalam Sura 9:5 sebagai berikut:

113 Pembedaan ini dipelopori para teolog Muslim; tidak ditemukan di dalam Quran 
maupun hadith, melainkan dalam Syariah. Beberapa cendekiawan Muslim yang lebih 
muda mempertanyakan pandangan geopolitik ini dan lebih memilih untuk berbicara 
mengenai “Dakwah” alih-alih “Dar al-Harb”.
114 Quran berjanji orang-orang yang kehilangan nyawa mereka dalam perang suci 
akan	langsung	masuk	ke	firdaus	(Sura	61:11-13).
115 Agama-agama monoteistik yang tunduk kepada Islam biasanya mendapatkan 
otonomi terbatas dan dalam banyak kasus tidak mengalami penganiayaan. Namun 
demikian, mereka tidak boleh menyampaikan iman mereka pada orang Muslim. 
Oleh karena itu Yudaisme dan kekristenan termasuk dalam kategori yang spesial.
116 Ini kontras dengan kekristenan, dimana damai ditegakkan ketika seseorang telah 
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat (Kolose 1:19-20).
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“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-
orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah 
mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika 
mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka 
berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi maha Penyayang”. 

Ekspansi Islam juga dapat dicapai melalui sarana damai. Namun 
demikian, ada perbedaan opini di kalangan orang Muslim berkenaan 
dengan bagaimana perang ini harus dilakukan.117 Sejarah menunjukkan 
bahwa selain dari komunitas-komunitas Muslim di Asia Tenggara dan Afrika 
Timur, kekuatan militer adalah bagian esensial dari ekspansi Islam.118

1.5.4. Pemahaman Islam mengenai misi
Jadi, apakah dalam Islam tidak ada misi dengan cara “membujuk” 

orang? Apakah orang Muslim dengan terang-terangan diinstruksikan 
untuk memproklamasikan Islam, sama dengan perintah untuk 
melakukan misi yang diterima orang Kristen?119 Beragam opini dan 
ketidakpastian muncul di kalangan orang Muslim mengenai hal ini. 
117 Perbedaan opini-opini terutama berkenaan dengan apakah dan seberapa banyak 
kekerasan dapat digunakan. Interpretasi seringkali bergantung pada kekuatan militer 
orang	Muslim.	Hughes	(1982:243)	menulis:	“Jika	suatu	negara	kafir	ditaklukkan	oleh	
seorang penguasa Muslim, penduduknya diberi tiga pilihan: 1) Menerima Islam, dimana 
pihak yang ditaklukkan dijadikan warga negara dari negara Muslim, 2) Membayar pajak 
Jizyah, sehingga orang yang tidak beriman kepada Islam mendapatkan perlindungan, 
dan berstatus dhimmi, dengan syarat mereka bukanlah penyembah berhala dari Arab, 
3) Mati oleh pedang, bagi mereka yang menolak membayar pajak”.
118 Sebuah studi yang dilakukan oleh Marshall (1999) yang menyelidiki ayat-ayat Quran 
berkaitan dengan perkembangan “orang-orang yang tidak beriman” menunjukkan 
bahwa ayat-ayat dari periode Mekkah mengatakan bahwa penghakiman akan 
menimpa mereka melalui intervensi Allah secara langsung. Namun, ayat-ayat dari 
periode Medinah menunjukkan peningkatan keyakinan bahwa penghakiman ilahi 
akan menggunakan pengantara yakni komunitas orang beriman yaitu orang Muslim.
119 Alkitab mengajarkan misi global: pergi, menjadi saksi, berkhotbah, mengajar, 
membaptis dan memuridkan (Matius 28:18-20; Markus 1:15; Lukas.24:47; Kisah 1:8).

Bendera Arab Saudi – Kalimat Syahadat dan pedang.
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Namun demikian, setiap orang Muslim mempunyai kewajiban untuk 
memproklamasikan dan menyaksikan imannya.120

Kegiatan-kegiatan misionari dalam Islam secara umum dijelaskan 
dengan kata Arab da’wa (Indonesia: dakwah). Sebagai kata kerja 
artinya “memanggil, mengumpulkan, mengundang”. Dalam Quran, 
sebuah undangan untuk memeluk Islam (dakwah) sebagai contoh 
dapat ditemukan dalam Sura 16:125 sebagai berikut:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk”. 

Ayat-ayat dari Quran dan tradisi (hadith) mengenai topik ini ditafsirkan 
dan diterapkan secara berbeda oleh orang-orang Muslim. Dewasa ini 
ada banyak organisasi dakwah yang berbeda di seluruh dunia. 

1.5.5. Perintah-perintah Quran demi keberlangsunganhidup
Walau ada pandangan-pandangan Quran yang keras dan tidak 

toleran terhadap orang Yahudi dan Kristen, sebagai “pihak lain”, ada 
perintah-perintah dalam Quran yang memperbolehkan komunitas 
Islam untuk menyamar, berpura-pura, dan jika diperlukan menyangkali 
intensitas dan validitas pengajaran-pengajaran yang anti Semitik dan 
anti Kristen ini. Perintah ini disebut taqiyya.121	Secara	harafiah	kata	ini	
berarti “waspada, takut, menyamar”. Jika dibutuhkan dan dalam situasi 
tertentu,	taqiyya	memperbolehkan	penundaan	pelaksanaan	kewajiban-
kewajiban keagamaan.

Setiap	 orang	 Muslim	 dapat	 mempraktikkan	 taqiyya	 jika	 ia	 dapat	
membenarkannya	 demi	 penyebaran	 dan	 keuntungan	 Islam.	 Taqiyya	
melegitimasi semua kegiatan, baik perkataan maupun perbuatan, 
yang bertentangan dengan apa yang diyakininya sebagai kepercayaan 
atau perilaku yang benar, misalnya menunjukkan kasih di permukaan 
namun dalam hati membenci, atau menunjukkan kesetiaan namun di 
dalam hati merasa bermusuhan – semuanya demi tujuan/jalan Allah. 
Jika	 diperlukan,	 taqiyya	 bahkan	 dapat	 dipraktikkan	 dalam	 sumpah.	
Taqiyya	dipraktikkan	oleh	semua	orang	Muslim,	 tetapi	oleh	sebagian	
orang dianggap sebagai doktrin eksklusif  Syiah oleh karena  natur 
agresif pengajaran Syiah.

120 Cf Sura 22:75; 22:78; 25:52; 48:28; 61:9.
121 Lihat Sura 2:225; 3:28; 5:92; 16:106.
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1.5.6. Murtad dari Islam
Tindakan	 murtad,	 irtidad,	 secara	 harafiah	 berarti	 “berpaling”,	

meninggalkan Islam demi agama lain atau gaya hidup sekuler. Selama 
masa hidup Muhammad dan para Khalif, sejumlah orang Muslim 
meninggalkan iman dan langsung dbunuh atau diberi waktu beberapa hari 
untuk kembali kepada Islam. Baik Quran dan hadith mengajarkan bahwa 
hukuman bagi orang yang murtad adalah mati. Hadith bahkan lebih jelas 
daripada Quran mengenai hal ini. Menurut Syariah Sunni, seorang pria 
yang murtad mempunyai waktu 3 hari untuk memikirkan keputusannya; 
jika ia tidak berbalik maka ia harus dibunuh. Seorang wanita yang murtad 
tidak mendapatkan hukuman seperti itu, namun ia dikurung hingga ia 
berbalik kepada Islam. Jika seorang anak laki-laki di bawah umur murtad, 
maka ia tidak dihukum mati melainkan dipenjarakan hingga ia cukup 
umur. Jika ia tetap tidak beriman, ia harus dihukum mati.

Ada lebih banyak keterangan mengenai hal ini.122 Namun, para 
cendekiawan Muslim dan mazhab-mazhab berbeda dalam beberapa 
hal. Hukum pemurtadan ini kejam dan bertentangan dengan hak 
azasi manusia. Hukuman seperti itu, biasanya tidak diterapkan secara 
langsung oleh negara Islam, melainkan melalui para pemimpin agama 
atau anggota keluarga! 

Konflik sehubungan dengan kebebasan beragama:
Artikel 18 dari Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia 

mengatakan:
“Setiap orang berhak memiliki kebebasan berpikir, naluri dan 

beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama 
atau keyakinannya, dan kebebasan baik perorangan atau dalam 
komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau secara pribadi, 
untuk memanifestasikan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, 
praktik, ibadah dan kegiatan (menjalankan) agamanya”. 

Sebagai kontras, Artikel 306 Konstitusi Mauritania mengatakan: 
“Jika seorang Muslim bersalah melakukan kejahatan murtad, baik 

dalam perkataan atau perbuatan, ia akan diminta untuk bertobat dalam 
periode tiga hari. Jika ia tidak bertobat dalam batas waktu tersebut, ia 
akan dihukum mati sebagi seorang murtad dan propertinya akan disita 
oleh Kantor Pajak. Setiap Muslim yang menolak untuk sembahyang akan 
diminta agar menjalankan kewajiban bersembahyang dalam jangka 
waktu yang diberikan tersebut. Jika ia berkeras dalam penolakannya, 
maka ia akan dihukum mati”. 

122 Lihat Hughes (1982:16), dan tautan untuk artikel yang memberikan contoh-contoh 
ayat-ayat Quran dan hadith: http://answering-islam.org.uk/Silas/apostasy.htm 



79

!

Quran nampaknya memproklamasikan kebebasan beragama:
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...” (Sura 2:256)
Namun Quran juga mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni 

orang-orang yang mengganti agama mereka:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, 

kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah 
kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan 
kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang 
lurus” (Sura 4:137).

Sura 9:5 menunjukkan gambaran yang lain: “kaum pagan” akan 
dibunuh:

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-
orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah 
mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian...” 

Kisah nyata! 
Suatu ketika saya bertemu seorang pemimpin agama di 
Switzerland dan kami terlibat dalam diskusi. Ia menyebutkan 
betapa indahnya Islam, karena ada “kebebasan beragama yang 
absolut”. Mengingat di dalam Islam segala sesuatunya dipahami 
secara berbeda, maka saya bertanya pada teman Muslim saya: 
“Apa yang anda maksudkan dengan pernyataan itu? Bagaimana 
anda memahaminya?”
Kemudian ia menjelaskan bahwa dalam Islam semua orang 
mempunyai kebebasan absolut untuk memeluk Islam! “Wow, itu 
luar biasa!”, ujar saya. Namun saya melanjutkan, “Bayangkan 
jika saya menerima Islam hari ini tetapi enam bulan kemudian 
saya berkata, ‘Nah, dalam beberapa bulan ini saya menyadari 
bahwa ini bukanlah agama yang saya inginkan. Saya telah 
memutuskan untuk meninggalkan Islam dan bergabung dengan 
agama lain seperti Budhisme’”.
Teman Muslim saya terkejut mendengarnya lalu berkata, “Jika 
anda meninggalkan Islam, maka anda mempunyai waktu tiga hari 
untuk memikirkannya kembali; jika anda tidak kembali kepada 
Islam, anda harus dibunuh!” teman Muslim saya tidak memiliki 
masalah	 menaruh	 definisinya	 di	 bawah	 istilah	 “kebebasan	
beragama yang absolut”! kemudian saya bertanya: “Apakah 
anda benar-benar percaya bahwa ini adil? Ini adalah kebebasan 
beragama yang bersifat satu arah, bukan?” Ia mulai berpikir ...
Kisah ini membuktikan poin-poin berikut ini:
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! •	 Dalam	 banyak	 kasus,	 orang	 Muslim	 memiliki	 konsep	 yang	
benar-benar berbeda mengenai terminologi religius.
•	 Oleh	 karena	 itu	 adalah	 bijak	 untuk	 mengklarifikasi	 dengan	
bertanya: “Apa yang anda maksudkan dengan hal itu?”
•	 Lebih	 baik	 menantang	 orang	 Muslim	 dengan	 pertanyaan	
daripada terlibat dalam argumen! 
•	Adalah	baik	jika	orang	Muslim	mulai	menjelaskan	iman	mereka	
dan berusaha untuk menemukan jawaban – itu akan membuat 
mereka berpikir.

1.5.7. Teokrasi Islam
Sejak Hijrah pada tahun 622 M, tidak ada perpisahan agama dan 

negara dalam Islam, maupun perpisahan antara agama, politik, atau 
masalah-masalah sekuler lainnya. Politik dan agama telah disatukan 
dalam masa Muhammad pada abad ke-7. Muhammad adalah 
pemimpin keagamaan dan sekaligus pemimpin politik dari komunitas 
Muslim yang pertama. Para penerusnya (yakni para Khalif, al-khalifa) 
juga menggabungkan kedua jabatan dalam diri satu orang. Tujuan dari 
sebuah negara yang religius, yang bermula dari Muhammad, dituntut 
oleh kaum fundamentalis pada masa kini. Sasaran tertinggi Islam 
adalah tunduknya seluruh dunia kepada Islam. Dengan demikian, 
setiap negara di dunia harus bersifat teokrasi islami yang berdasarkan 
Syariah, yakni hukum religius. Orang Muslim akan memperoleh “damai” 
hanya jika cita-cita ini tercapai.

Menurut pandangan Islam, kehidupan harus diatur oleh Islam dan 
hukum-hukumnya. Praktik pemerintahan islami semacam itu seringkali 
bersifat otoriter dan diktatorial. Namun demikian, parlemen juga 
eksis di banyak negara Islam dan hanya memasukkan sebagian dari 
Syariah ke dalam legislasi mereka, sehingga menjadi oposisi terhadap 
kaum fundamentalis. Sebuah negara Islam, yang diatur berdasarkan 
Syariah, tidak bersifat demokratis (bahasa Yunani: “pemerintahan 
rakyat”) karena rakyat bukanlah pemegang kekuasaan/otoritas yang 
sesungguhnya, melainkan Allah. Di samping itu, Islam tidak mengakui 
dasar dari demokrasi, yaitu kesetaraan dan kebebasan setiap warga 
negara. 

Berbagai negara Islam di seluruh dunia telah mengimplimentasikan 
Syariah dalam berbagai tingkatan. Arab Saudi, salah satu negara yang 
terketat dalam menerapkan Syariah, melarang wanita mengemudikan 
mobil, sedangkan Tunisia telah memperkenalkan lebih banyak hukum 
yang liberal. 
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? Pertanyaan-pertanyaan
•	Jelaskan	bagaimana	anda	menggambarkan	Allah?
•	Apa	yang	anda	ketahui	mengenai	tugas-tugas	para	malaikat?
•	 Menurut	 anda,	 kitab-kitab	 manakah	 yang	 diturunkan	 Allah	
melalui para nabi kepada manusia?
•	Sebutkanlah	nabi-nabi	yang	penting	bagi	anda!
•	 Menurut	 anda,	 apakah	 yang	 akan	 terjadi	 pada	 hari	
penghakiman?
•	 Jika	 segala	 sesuatu	 telah	 ditakdirkan	Allah,	 lalu	 bagaimana	
manusia dapat dipandang bertanggung-jawab atas perbuatan-
perbuatannya?
•	 Apakah	 anda	 menjadi	 semakin	 dekat	 pada	 Allah	 dengan	
melakukan ritual-ritual Islam, seperti sembahyang harian 
(sholat), berpuasa di bulan Ramadan, pergi ke Mekkah, 
mengucapkan syahadat, dan sebagainya? Jika ya, dapatkah 
anda menjelaskannya?
•	Pengalaman	spiritual	apakah	yang	anda	alami	setelah	pergi	ke	
Mekkah?
•	Menurut	anda	bagaimana	caranya	agar	anda	dapat	masuk	ke	
firdaus?
•	Apakah	yang	anda	mengerti	tentang	“damai”?
•	 Apakah	 yang	 anda	 mengerti	 mengenai	 “kebebasan	
beragama’?
•	Apakah	yang	anda	mengerti	tentang	“jihad”?
•	Menurut	anda	apakah	hukuman	bagi	orang	yang	murtad	dari	
Islam itu adil?
•	 Menurut	 anda	 apakah	 orang-orang	 yang	 beragama	 lain	
mempunyai hak yang sama untuk melakukan pekerjaan misi/
syiar? 

1.6. Kelompok-kelompok Islam

Orang Muslim berulangkali menekankan kesatuan komunitas Islam di 
seluruh dunia (umma). Secara umum, mereka tidak suka mendiskusikan 
kelompok-kelompok123 dan menghindar dari menyebutkan banyaknya 
divisi dalam Islam (firqa, sekte). Orang Muslim seringkali mengabaikan 
fakta bahwa semua upaya mempertanyakan kekristenan sama sekali 
tidak bermanfaat, kecuali mereka memberlakukan kriteria yang sama 
terhadap keyakinan mereka sendiri.
123 Buku ini tidak bermaksud untuk memaparkan semua kelompok. Melainkan hanya 
memberi sebuah introduksi singkat mengenai topik ini.
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Orang Muslim menggunakan kata “sekte” (firqa) dengan pengertian 
yang berbeda dari orang Kristen. Kata tersebut terutama digunakan 
untuk perpecahan orang Muslim menjadi kelompok Sunni dan Syiah, 
dan kemudian untuk banyak sekali pembagian-pembagian di dalam 
kedua kelompok utama tersebut. Muhammad sendiri telah memprediksi 
para pengikutnya akan terpecah ke dalam banyak sekte.124

1.6.1. Asal mula Sunni dan Syiah
Kata “Sunni” berasal dari kata “Sunna”, yang berarti tradisi Nabi 

Islam, Muhammad. Sekitar 90% umat Muslim beraliran Sunni. Sisanya 
adalah Syiah125 dan kelompok-kelompok lainnya yang terbentuk sebagai 
akibat	konflik	antara	Sunni	dan	Syiah.	Asal	mula	perbedaan	antara	dua	
kelompok besar dalam Islam ini semata-mata oleh karena dinasti: orang 
Muslim mula-mula mempermasalahkan suksesi dari Nabi Muhammad, 
yang tidak meninggalkan instruksi berkenaan dengan penerusnya. 
Sementara orang Sunni menerima kepemimpinan politik (dan juga 
religius) Islam mula-mula, kelompok Syiah memberontak dan menolak 
ketiga Khalif yang pertama. Kelompok Syiah adalah yang menerima 
menantu Muhammad dan keturunannya sebagai pewaris utama 
kepemimpinan politik, juga kepemimpinan religius atas orang Muslim.

Kelompok Syiah terus menerus mempertengkarkan hal tersebut 
sehingga membawa kepada perpecahan, sebagai contoh, mereka 
mempertanyakan apakah Quran diciptakan atau telah eksis dalam 
kekekalan, juga mengenai predestinasi Allah versus tanggung-jawab 
manusia.126 Kelompok Syiah juga percaya bahwa Allah memberi wahyu 
khusus kepada Fatimah, istri Ali, sedangkan kelompok Sunni menolak 
tradisi-tradisi ini. Orang Muslim Syiah percaya bahwa studi mengenai 
literatur Islam adalah sebuah proses yang berkelanjutan, dan penting 
untuk	mengidentifikasi	 semua	 hukum	Allah.	 Berbeda	 dengan	Muslim	
Sunni, orang Muslim Syiah percaya mereka dapat menafsirkan Quran 
dan tradisi Syiah dengan otoritas yang sama dengan para pendahulunya: 
bahwa pintu kepada ijtihad tidak pernah ditutup. Oleh karena hukum Islam 
juga didasarkan pada hadith, penolakan Syiah terhadap beberapa hadith 
124 Lihat Hughes (1982:567-569): “Abdu’llah ibn Umar meriwayatkan Nabi berkata: 
‘Sesungguhnya akan terjadi pada umatku seperti yang dialami anak-anak Israel. 
Anak-anak Israel terpecah ke dalam 72 sekte, dan umatku akan terpecah menjadi 
73. Setiap sekte ini akan masuk neraka kecuali satu sekte’. Para sahabat berkata: 
‘Wahai Nabi, (sekte) yang manakah itu?’ Ia berkata: ‘Agama yang disaksikan olehku 
dan para sahabatku’” (Mishkat, kitab i, bab vi, pt 2). Namun, sekarang jumlah 
tersebut telah melampaui prediksi Muhammad.
125 Lihat Tabataba’i (1975) untuk studi yang lebih terperinci mengenai Islam Syiah 
oleh seorang cendekiawan Muslim.
126 Subyek-subyek ini didiskusikan juga dalam kelompok-kelompok lain, walau mungkin 
dalam tingkatan yang lebih rendah atau tidak terlalu serius.
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Sunni dan penolakan Sunni terhadap beberapa hadith Syiah berarti ada 
perbedaan versi hukum. Sebagai contoh, walaupun Syiah dan Sunni 
sama-sama melakukan sembahyang Jumat, ada perbedaan waktu 
sembahyang. Segelintir orang Syiah juga mempraktikkan pernikahan 
sementara (mut’a), yang dapat berlangsung selama beberapa bulan 
bahkan hanya beberapa hari. Syiah juga menganut hukum perbedaan 
hak waris dan memiliki hari-hari raya yang berbeda.

Kelompok-kelompok Syiah yang tinggal dalam situasi yang 
berkekurangan mengembangkan mentalitas penderitaan dan 
menyerukan kesyahidan sebagai konsekuensi perjuangan mereka 
menentang penegakan politik kelompok Sunni. Oleh karena itu, 
sebagai tambahan terhadap ziarah mereka ke Mekkah, mereka juga 
mengadakan ziarah ke makam-makam para pemimpin Syiah mereka, 
yang mereka angkat sebagai “orang-orang kudus”, walaupun hal ini 
bukan praktik eksklusif kelompok Syiah. Syiah yakin bahwa para imam127 
mereka ditunjuk Allah secara langsung, dan di akhir jaman seorang 
Mahdi akan datang, yang akan membangun dunia yang berkeadilan 
ilahi. Kelompok Syiah berkembang pesat di Persia, Yaman dan Afrika 
Timur. Dewasa ini, kelompok-kelompok Syiah dapat ditemukan di 
seluruh dunia, tetapi mereka berpusat di Iran, dimana “12 Syiah”128 
telah mendominasi sejak awal abad 16. Selama berabad-abad sejarah 
Islam, dinasti-dinasti Sunni umumnya merepresentasikan kekuasaan 
ortodoks, sedangkan Syiah menjadi oposisi.

Ada sejumlah perbedaan antara keyakinan Syiah dan Sunni, tetapi 
yang berikut adalah poin-poin utama: 

1) Diskusi tentang jabatan Imam, sebagaimana outline diatas. 
Perbedaannya mengenai suksesor Muhammad, relasi mereka terhadap 
Allah dan fungsi mereka. Kaum Syiah percaya bahwa para imam dipilih 
oleh Allah dan mereka adalah teladan sempurna akan kesetiaan. 
Mereka juga diyakini bebas dari melakukan dosa apapun. 

2) Kaum Syiah sangat menghormati Khalifa Ali. Beberapa dari sekte 
mereka menganggap ia sebagai satu sosok inkarnasi ilahi, sementara 
semua yang lain menilainya sebagai sosok yang sangat dekat dengan 
nabi Muhammad dalam hal kesempurnaan dan kemuliaan. Pandangan-
pandangan ini dapat ditemukan dalam tradisi-tradisi mereka, yang 
membahas tentang pra-eksistensi Muhammad dan Ali. 

3) Kaum Syiah masih memiliki para Mujtahid, atau “para doktor yang 
mengalami pencerahan; orang-orang Syiah ilahiah” dimana pendapat 
mereka dipandang sebagai bersifat final dalam urusan hukum dan 
doktrin Muslim. 

127 Pemimpin religius Syiah.
128 Para pengikut 12 Imam atau pemimpin spiritual setelah Nabi Muhammad.
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4) Kaum Syiah memelihara perayaan-perayaan di bulan Muharram 
sebagai peringatan terhadap al-Hussein dan para imam lainnya. 
Beberapa orang dari mereka memperlihatkan kesedihan mereka dengan 
mendonasikan darah; yang lain dengan cara melukai tubuh mereka 
dengan rantai atau pedang, yang membuat darah mereka dapat mengalir 
dengan bebas. Kaum Sunni hanya memelihara hari ke-10 dari bulan 
Muharram tetapi mengartikannya secara berbeda dengan Ashura.

5) Islam Syiah menyertakan Maqians (Sura 22:17), atau para 
penyembah api, diantara para Ahli Kitab, atau orang-orang yang telah 
menerima sebuah kitab yang diinspirasikan Allah. Kaum Sunni hanya 
mengakui orang Yahudi, Kristen dan Muslim sebagai orang-orang yang 
telah menerima kitab yang diinspirasikan oleh Allah.

6) Syiah Islam mengembangkan aturan taqiyya, yaitu 
menyembunyikan agama mereka ketika mereka tengah berada 
di bawah ancaman atau penganiayaan. Ini adalah sebuah dusta/
kesalehan putih, dimana mereka meyakini bahwa mereka dibenarkan 
untuk menyangkali imannya atau melakukan tindakan illegal atau 
penghujatan saat tengah berada dalam bahaya. Istilah taqiyya tidak 
eksis dalam yurisprudensi Sunni, meskipun banyak juga orang Sunni 
yang mempraktekkannya saat dibutuhkan.

7) Juga ada sejumlah perbedaan minor yang bervariasi saat 
melaksanakan doa-doa liturgis. Kaum Syiah melaksanakan doa dengan 
cara yang lebih rumit dibandingkan kaum Sunni. Sebagai contoh, 
setelah berakhirnya doa, kaum Syiah akan mengangkat tangannya 
tiga kali sambil mengucapkan Allahu akbar, sementara kaum Sunni 
secara simpel akan menoleh ke pundak sebelah kanan dan kiri sambil 
mengucapkan salam Islami (Semoga damai besertamu). Sebagai 
tambahan, kebanyakan Muslim Syiah berdoa hanya tiga kali sehari 
sementara kaum Muslim Sunni berdoa lima kali sehari. 

8) Ada banyak perbedaan diantara hukum-hukum sipil Syiah dan Sunni 
(misalnya, sebagaimana yang dicatat oleh N. B. E. Bailie, London 1869).

1.6.2. Kelompok Khawarij, Wahhabi, dan Mu’tazilah
Kelompok Khawarij, Wahhabi dan Mu’tazilah adalah kelompok-

kelompok pecahan alih-alih kelompok yang tercakup dalam sekte-sekte 
Islam. Khawarij dapat ditelusuri kembali ke hari-hari awal Islam sebagai 
sebuah kelompok yang menolak untuk meninggalkan bentuk Islam 
yang puritan radikal. Mereka berpandangan orang harus mengambil 
tindakan drastis terhadap kompromi apapun, dan antara lain menganut 
“kehendak bebas” sebagai sebuah artikel iman. Satu-satunya cabang 
Khawarij yang masih eksis adalah orang Muslim Ibadi, dibedakan dari 
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aliran Syiah karena keyakinan mereka bahwa imam semata-mata harus 
dipilih berdasarkan keyakinannya, bukan karena keturunan, dan dari 
aliran Sunni; dalam penolakan mereka terhadap Uthman dan Ali serta 
penekanan yang kuat pada kebutuhan untuk melengserkan penguasa-
penguasa yang tidak adil. Islam Ibadi dikenal dengan keketatannya, 
tetapi berbeda dengan Khawarij yang sesungguhnya, kaum Ibadi tidak 
memandang dosa-dosa besar akan membuat seorang Muslim secara 
otomatis menjadi orang yang tidak beriman. Kebanyakan orang Muslim 
Ibadi tinggal di Oman dan Algeria. 

Kelompok Wahhabi adalah kelompok puritan militan di Arab Saudi. 
Mereka membentuk cabang fundamentalis yang sangat ekstrim dari 
kelompok Sunni dan merupakan kelompok yang baru. Selama abad ke-
18, Muhammad ibn al Wahhab (1703-1792) memimpin sebuah gerakan 
(Wahhabian) di timur Arabia yang berupaya untuk memurnikan Islam. Abd 
al Wahhab ingin mengembalikan Islam kepada apa yang dianggapnya 
merupakan prinsip-prinsip orisinil sebagaimana yang diajarkan oleh al-
aslaf as-saliheen (para pemeluk Islam mula-mula);129 ia menolak apa yang 
dianggapnya sebagai pemalsuan yang diperkenalkan oleh bid’a (bidaah; 
inovasi religius) dan shirk (syirik; politeisme). Ia mempersekutukan diri 
dengan keluarga Saud, yang akhirnya mengalahkan kaum Rashidi untuk 
mengontrol Arab tengah, dan memimpin beberapa pemberontakan 
terhadap kekaisaran Ottoman. Sukses pertama (penaklukkan Mekkah dan 
Medinah) diikuti dengan kekalahan yang memalukan, kemudian sebuah 
kebangkitan yang mencapai puncaknya dalam terciptanya Arab Saudi.

Kelompok	 Wahhabi	 lebih	 suka	 disebut	 kaum	 Salafi	 (gerakan	
Salafiyyah).	 Salah	 satu	 dari	 prinsip-prinsip	 utamanya	 adalah	
penghapusan mazhab-mazhab (tradisi legal), mengikuti Muhammad 
secara langsung melalui studi ilmu-ilmu hadith (tradisi profetik). Tradisi 
legal Hanbali adalah mazhab yang terkuat yang merupakan asal 
muasal hukum Islam di Arab Saudi, dan mempunyai pengaruh yang 
sangat besar terhadap dunia Islam karena kontrol Saudi atas Mekkah 
dan Medinah, tempat-tempat suci Islam, dan karena Saudi mendanai 
mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah di negara-negara lain. Mayoritas 
cendekiawan Islam Saudi dipandang sebagai penganut Wahhabi oleh 
belahan-belahan dunia Islam lainnya.

Teologi Mu’tazilah berasal dari abad 8 di Basra (Irak) ketika Wasil 
ibn Ata (131 H/748 M) meninggalkan pelajaran-pelajaran mengajar 
al-Hasan al-Basri setelah terjadi pertikaian teologis. Akibatnya, ia dan 
para pengikutnya, termasuk ‘Amr ibn ‘Ubayd (144 H/761 M), disebut 
Mu’tazilah.130 Di kemudian hari, Mu’tazilah menyebut diri mereka Ahl al-
129 ‘al-aslaf as-saliheen: Wehr (1979) menerjemahkannya dengan “para leluhur 
yang dimuliakan”.
130 Nama Mu’tazilah berasal dari akar kata bahasa Arab (i’tazala) berarti 
“meninggalkan”, “mengundurkan diri”.
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Tawhid wa al’-Adl (kaum [yang menganut] keesaan ilahi dan keadilan) 
berdasarkan teologi yang mereka ajarkan. Walaupun kelompok 
Mu’tazilah	berdasarkan	pada	logika	dan	berbagai	aspek	filsafat	Yunani,	
ajaran-ajaran Islam adalah titik awal dan referensi tertinggi mereka. 
Tuduhan-tuduhan diberikan terhadap mereka oleh saingan mazhab-
mazhab teologi – bahwa mereka memberi otoritas absolut kepada 
paradigma-paradigma	ekstra	islami	–	merefleksikan	banyaknya	polemik	
keras antara berbagai mazhab teologi daripada realita obyektif apapun. 
Sebagai contoh, Mu’tazilah bersepakat mengadopsi doktrin penciptaan 
ex nihilo,	 berbeda	 dengan	 para	 filsuf	 Muslim,	 kecuali	 al-Kindi,	 yang	
percaya pada kekekalan dunia dalam suatu bentuk yang lain. Mereka 
juga menolak doktrin Islam mengenai predestinasi dan untuk alasan itu 
akhirnya melangkah keluar dari eksistensi.

Sejak	 masa-masa	 awal	 peradaban	 Islam,	 konflik-konflik	 di	
kalangan orang Muslim dan perdebatan antar agama menimbulkan 
beberapa pertanyaan perdebatan oleh para teolog Muslim: apakah 
Quran diciptakan atau kekal, apakah kejahatan diciptakan oleh Allah, 
predestinasi versus kehendak bebas, penafsiran atribut-atribut Allah 
dalam	Quran	 secara	 alegoris	 atau	 harafiah,	 dan	 lain-lain.	 Pemikiran	
Mu’tazilah berusaha membahas isu-isu ini.

1.6.3. Sufisme: mistisisme dalam Islam
Secara umum, Islam adalah agama yang legalistik yang dapat 

menghasilkan sebuah reaksi di kalangan orang-orang yang mencari 
kelepasan dari legalisme impersonal. Sufisme131 telah berkembang 
selama beberapa abad sebagai sebuah reaksi terhadap Islam ortodoks 
yang “kering”. Gerakan ini memiliki cakupan keyakinan dan praktik yang 
luas. Tariqas (ordo-ordo	 Sufi)	 dapat	 diasosiasikan	 dengan	 Islam	 Syiah,	
Islam Sunni, aliran-aliran lainnya dalam Islam, atau sebuah kombinasi dari 
berbagai	tradisi.	Pengajaran	Sufi	muncul	dari	Timur	Tengah	pada	abad	ke-8,	
tetapi para penganutnya kini dapat ditemukan di seluruh dunia. Pandangan 
konvensional adalah kata itu berasal dari suf, kata dalam bahasa Arab untuk 
wol, mengacu kepada pakaian/jubah sederhana yang dikenakan orang 
Muslim	asketis	mula-mula.	Namun,	tidak	semua	orang	Sufi	mengenakan	
jubah atau pakaian dari wol. Teori etimologi lainnya mengatakan bahwa akar 
kata	Sufi	adalah	bahasa	Arab	safa, yang berarti kemurnian. Ini menempatkan 
penekanan	Sufisme	pada	kemurnian	hati	dan	jiwa.

Sekitar tahun 1100 M, Al-Ghazzali,132 berusaha mencegah teologi 
dan yurisprudensi Islam dari proses memfosil dengan menekankan 
131	Sufisme	(bahasa	Turki:	Tasawuf; Persia: Sufi gari; bahasa Arab: ta awwuf) adalah 
sebuah tradisi mistik Islam.
132 Al-Ghazzali adalah salah satu teolog Islam yang terpenting, yang berusaha untuk 
mengkombinasikan pengajaran klasik, Islam ortodoks dengan dimensi-dimensi mistik.
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penafsiran spiritual terhadap kewajiban-kewajiban manusia. Tetapi 
Sufisme	mempunyai	akar	yang	lebih	tua.	Salah	satu	tokoh	mistik	penting	
adalah seorang wanita, Rabia dari Basra.133 Ia ingin membawa “kasih 
Allah yang murni” dan asketisme yang kaku bersama-sama.134 Mistik 
Islam banyak meminjam konsep-konsep dari agama lain, terutama 
Hinduisme, Budhisme, dan kekristenan, dan dengan itu mereka banyak 
mengembangkan konsep mereka tentang Allah. Mereka senantiasa 
mengajarkan para pengikutnya teknik-teknik meditasi tertentu dan 
pengendalian pernafasan dengan cara ribuan kali menyebutkan nama-
nama Allah atau formula-formula religius lainnya.135 Tujuan dari latihan 
ini adalah untuk menyatu sepenuhnya dengan Allah. Oleh orang Sufi, 
Muhammad juga dianggap sebagai tokoh mistik. Banyak orang Muslim 
mempraktikkan mistik dan senantiasa menganggap diri mereka sebagai 
Sunni. Banyak pemimpin Sufi yang dihormati sebagai orang suci pada 
masa kini, dan makam mereka dikunjungi sebagai tempat ziarah. 
Orang Muslim mengharapkan berkat khusus (baraka) dari kunjungan-
kunjungan (ziarah) semacam itu.136 Sudah menjadi rahasia umum 
bahwa	okultisme	memainkan	peran	yang	signifikan	dalam	Sufisme.

Jemaat	 Sufi	 terdiri	 dari	 kelompok-kelompok	 kecil,	 yang	 percaya	
bahwa interaksi dengan tuan/guru sangat diperlukan untuk pertumbuhan 
murid. Mereka banyak menggunakan perumpamaan, alegori, dan 
metafora, dan yakin bahwa makna hanya dapat dicapai melalui proses 
mencari kebenaran, dan pengetahuan akan diri sendiri  - sebuah 
persepsi	esoteris.	Walaupun	ada	beragam	filsafat	di	antara	ordo-ordo	
Sufi	 yang	 berbeda,	 Sufisme	 secara	 keseluruhan	memberi	 perhatian	
besar terhadap pengalaman-pengalaman pribadi secara langsung, 
dan dengan demikian dapat dibandingkan dengan berbagai bentuk 
mistisisme seperti Skolastisisme, Zen Budhisme dan Gnostisisme.

Metafora	berikut	ini,	diberikan	oleh	seorang	cendekiawan	Sufi	yang	
tidak dikenal, menggambarkan garis pemikiran tersebut: 

“Ada tiga cara untuk mengetahui sesuatu. Sebagai contoh, 
perhatikanlah nyala api. Orang dapat diceritakan perihal nyala api itu, 
orang dapat melihat nyala api itu dengan matanya sendiri, dan akhirnya 
ia dapat menyentuh dan terbakar oleh nyala api itu. Demikianlah kami 
para	Sufi	berusaha	untuk	dibakar	oleh	Allah”.

Bagian	 signifikan	 dari	 literatur	 Persia	 berasal	 dari	 kaum	Sufi,	 yang	
menciptakan	 buku-buku	 puisi	 yang	 luar	 biasa.	 Sufi	 memerintahkan	

133 Rabia dari Basra wafat pada tahun 801 M.
134 Puasa yang ketat, sedikit tidur, doa-doa malam, meditasi Quran.
135 Pengulangan konstan ini disebut dhikir (Indonesia: dzikir), mengingat akan Allah. 
Ini merupakan aplikasi praktis dari Sura 13:28:” ...hanya dengan mengingat Allah-
lah hati menjadi tenteram”.
136 Lihat juga bagian 1.6.10 “Islam Populer”.
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keterlibatan dalam seremoni-seremoni ritual dhikr.137 Setiap ordo atau baris 
dalam sebuah ordo mempunyai satu bentuk atau lebih untuk grup dhikr, 
liturgi yang dapat mencakup pembacaan, nyanyian, musik instrumental, 
tarian, kostum, wewangian, meditasi, ekstasi dan trans. Dhikr dalam 
sebuah kelompok seringkali dilakukan pada hari Kamis dan/atau Minggu 
malam sebagai bagian dari praktik institusional dari ordo tersebut.

Ada pula berbagai persaudaraan Darwis138	(ordo	Sufi),	yang	hampir	
semuanya berasal dari berbagai orang suci dan guru-guru Muslim, 
terutama Ali dan Abu Bakr. Mereka hidup dalam kondisi monastik, 
dari luar nampak mirip dengan kerahiban Kristen, walau ada di antara 
mereka yang diperbolehkan untuk menikah. Berbagai ordo dan sub-
ordo muncul dan tenggelam silih berganti sepanjang abad.

Tarian berputar, yaitu praktik Ordo Mevlevi di Turki, hanyalah salah 
satu	dari	metode-metode	fisik	dalam	upaya	untuk	mencapai	ekstasi	
religius (majdhb, fana’). Mevlevi berasal dari pujangga Persia Mawlana 
al-Rumi yang kuil-kuilnya terdapat di Konya di Turki dan ia sendiri pun 
seorang Darwis. Setelah mencapai tingkatan ekstasi tertentu (Fana), 
mereka kehilangan kesadaran akan dunia yang ada di sekitar mereka, 
dan mengklaim telah melakukan hubungan/koneksi dengan Allah. 
Rifa’is, yang juga disebut “darwis-darwis yang melolong”, melukai diri 
mereka sendiri dengan pisau, memegang besi yang panas membara 
dan makan arang yang berapi atau ular-ular hidup, tergantung dari 
sub sektenya.

1.6.4. Tablighi jamaat 
Tablighi Jamaat139 adalah gerakan misionari dan kebangunan rohani 

Muslim. Biasanya mereka membatasi kegiatan-kegiatan mereka di 
dalam komunitas Muslim itu sendiri, tujuan utama mereka adalah untuk 
membawa kebangunan spiritual dalam komunitas-komunitas Muslim di 
dunia. Mereka mengabdikan diri mereka kepada hal-hal berikut ini:

•	Mengabdikan	hidup,	waktu	dan	uang	mereka	demi	tujuan	Islam.
•	 Mengunjungi	 dan	 mendekati	 orang	 Muslim	 dengan	 cara	 yang	

sistematis untuk berupaya menjadikan mereka orang-orang Muslim 
yang lebih baik.
137 Mengingat akan Allah. Dhikr sebagai tindakan devosi mencakup pengulangan 
nama-nama ilahi, doa dan permohonan serta pembacaan dari literatur hadith, dan 
bagian-bagian Quran.
138 Kata “Darwis”mengacu kepada para anggota persaudaraan religius asketis 
Muslim	Sufi,	 yang	 dikenal	 karena	 kemiskinan	mereka	 yang	 ekstrim	 dan	 asketis,	
mirip dengan para rahib pengemis.
139	Tablighi	Jamaat	“Kelompok	yang	melakukan	Proselit”	juga	disebut	Tabliq.	Tabliq	
dalam bahasa Arab berarti “melepaskan/menyampaikan (pesan)”.
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•	Mendidik	dan	melatih	orang-orang	Muslim	lainnya	dalam	pengajaran	
Islam (menggunakan bahan-bahan ajar mereka sendiri).

•	 Memenangkan	 mereka	 untuk	 menjadi	 orang-orang	 Muslim	
tablighi.

Sehubungan dengan format dan strukturnya, gerakan ini dapat 
dibandingkan	dengan	gerakan	Sufi;	dapat	digambarkan	sebagai	“gerakan	
iman dan praktiknya”. Gerakan ini dimulai pada akhir tahun 1920-an oleh 
ulama Deobandi, Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi di India. Inspirasi 
untuk mengabdikan hidupnya untuk mengkhotbahkan Islam datang pada 
Ilyas dalam ziarahnya yang kedua pada tahun 1926. Maulana Ilyas 
memunculkan slogan “Wahai orang Muslim! Jadilah orang Muslim!”

Awalnya kelompok ini dimulai dengan tujuan menjadi gerakan non 
politik yang bekerja di akar rumput di kalangan orang Muslim melampaui 
spektrum ekonomi dan sosial. Namun, dengan frekuensi yang semakin 
bertambah dan genting, nama Tablighi Jamaat dikaitkan dengan 
peperangan melawan terorisme di seluruh dunia. Jamaat mengklaim 
bahwa mereka tidak pernah meminta atau menerima sumbangan. 
Namun demikian kaitan dengan pendanaan oleh Wahhabi Saudi 
kemudian mulai muncul. Sementara secara teoritis Tablighi Jamaat 
mewajibkan para misionaris mereka untuk membiayai diri mereka 
sendiri dalam perjalanan misi, pada praktiknya uang Saudi mensubsidi 
biaya transportasi untuk ribuan misionaris yang miskin.

Muslim manapun dapat dengan mudah bergabung dalam perjalanan-
perjalanan spiritual mereka. Tidak ada ‘keanggotaan’ dan tidak ada 
pemeriksaan latar belakang bagi orang-orang yang baru bergabung. Hampir 
setiap Muslim dapat bergabung dengan kelompok ini di mesjid. Berbeda 
dengan pria, kaum wanita berada di luar mesjid dalam rumah seorang 
pekerja tabligh yang ternama yang mengikuti hukum Syariah sepenuhnya, 
termasuk mengenakan pardah (hijab, burqa, pakaian Islam untuk wanita). 
Mereka juga mengajarkan para wanita lokal untuk bergabung dengan 
mereka. Sebagai tambahan, ada pula para Tablighi yang melakukan 
perjalanan untuk melakukan misi memproselitkan dengan jangka waktu 
yang beragam. Selain dari berceramah, para pengikut juga dianjurkan 
untuk menghabiskan dua setengah jam setiap hari untuk saling melayani.

Jamaat sebagai sebuah organisasi misi populer di Asia Selatan, dan 
memiliki banyak penganut di seluruh dunia. Dukungan akar rumput yang 
kuat untuk gerakan ini dapat ditemukan di India, Pakistan, Malaysia, 
Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, Fiji, Asia Tengah, Asia Timur, Afrika 
Tengah dan Utara, Amerika Selatan dan Teluk. Di Pakistan gerakan 
ini berpusat di Raiwind, dekat Lahore. Kongregasi tahunan Tablighi  di 
Bangladesh, Bisma Ijtema, menarik lebih dari 3 juta penganut dari seluruh 
dunia.	Partisipasi	signifikan	dalam	upaya-upaya	tabligh	juga	terlihat	di	
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Eropa, Amerika Utara, Afrika Selatan, Afrika Utara dan Asia Timur. Tidak 
dapat disangkali lagi Tablighi Jamaat mempunyai dampak sosial yang 
besar. Kantor pusat Tablighi Jamaat Eropa sekarang berlokasi di wilayah 
Saville Town di Dewsbury, Yorkshire Barat di Inggris Raya.

1.6.5. gerakan Ahmadiyah
Pada akhir abad 19, Mirza Ghulam Ahmad140 dari Qadian 

memproklamirkan diri sebagai Mujjadid “Pembaharu Jaman”, Mesias 
Yang Dijanjikan, Mahdi dan Nabi Jaman Ini. Awalnya, ia menulis buku-
buku untuk membela Islam terhadap para misionaris Kristen. Pada 
tahun 1879, saat tinggal di desa Qaidan di Punjab, India, ia tampil di 
hadapan publik dengan klaim bahwa ia adalah Mahdi (semacam tokoh 
mesianis) yang dijanjikan. Dengan demikian, ia menganggap dirinya 
sebagai utusan Allah yang baru. Ia menjadi pendiri Gerakan Ahmadiyah 
(atau	Ahmadi).	Berbeda	dengan	Sufisme,	Gerakan	Ahmadiyah	sangat	
rasional. Walaupun kelompok ini relatif kecil, para pengikutnya sangat 
aktif di seluruh dunia, mengklaim telah mempunyai kantor di 200 negara 
dengan populasi lebih dari 200 juta. Keyakinan-keyakinan Ahmadiyah 
dianggap sesat dan tidak islami oleh kebanyakan orang Muslim 
arus utama. Di Pakistan, para pengikut Ahmadiyah dianiaya, dan ini 
mengakibatkan semakin kuatnya kelompok ini di negara-negara Barat 
dimana kebebasan beragama juga diberikan kepada mereka.141 Orang-
orang Ahmadiyah ingin menyebarkan Islam dengan cara-cara damai.

Dewasa ini orang-orang Ahmadiyah menggunakan argumen-
argumen rasional terhadap kekristenan. Mereka tidak hanya menolak 
kematian Yesus di salib namun juga kelahiran-Nya oleh Perawan dan 
natur-Nya yang tidak berdosa.142 Kelompok ini berusaha untuk melucuti 
tingkatan superior dan supranatural Kristus yang dapat membuat-Nya 
lebih tinggi melebihi Muhammad. Para pengikut Ahmadiyah percaya 
bahwa Yesus hijrah ke India sebagai seorang pengajar agama disana, 
dan disanalah ia mati seperti manusia biasa. Orang-orang Ahmadiyah 
mendirikan makam Yesus di Kashmir.

Mirza Ghulam Ahmad mengklaim telah menggenapi nubuatan 
kedatangan Yesus yang kedua kali. Ia akan membawa para penganut 
semua agama kepada Islam. Pada tahun 1889 Mirza Ghulam Ahmad 
mendirikan fondasi komunitasnya, yang kemudian diberi nama “Jamaah 
Muslim Ahmadiyah” mengikuti nama nabi Islam yang mengandung kata 

140 Orang Muslim Ahmadiyah adalah pengikut Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908).
141 Sekarang mereka memiliki markas internasional yang sangat besar di London.
142 Berdasarkan Quran, orang Sunni percaya (Sura 19:19-22) pada kelahiran Yesus 
oleh Perawan dan ketidakberdosaan-Nya. 
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“Ahmad”. Tidak lama setelah kematian penerusnya yang pertama143 pada 
tahun 1914, gerakan tersebut terbagi menjadi dua sekte sehubungan 
dengan	pertanyaan	mengenai	 finalitas	 kenabian.	Gerakan	Ahmadiyah	
Lahore	 mengafirmasi	 penafsiran	 ortodoks	 Islam	 bahwa	 tidak	 ada	
lagi nabi yang baru setelah Muhammad dan memandang diri mereka 
sebagai sebuah gerakan reformasi dalam lingkup umma yang lebih luas. 
Namun demikian, komunitas Muslim Ahmadiyah mengklaim bahwa Mirza 
Ghulam Ahmad benar-benar adalah nabi, seperti yang mereka yakini, 
berdasarkan penafsiran yang tepat terhadap Quran dan Sunnah.

Walaupun nilai-nilai sentral Islam (sholat, amal, puasa, dan lain-lain) 
diikuti oleh semua orang Muslim, keyakinan-keyakinan Ahmadiyah 
tertentu mencakup:

•	Quran	tidak	memiliki	kontradiksi	(atau	abrogasi)	dan	lebih	penting	
daripada hadith atau tradisi, yaitu satu ayat Quran tidak membatalkan 
ayat lainnya dan tidak ada hadith yang dapat berkontradiksi dengan 
sebuah ayat Quran. Hadith yang berkontradiksi dengan Quran tidak 
diterima oleh orang Muslim Ahmadiyah.

•	Yesus	(disebut	Yuz	Asaf)	disalibkan	dan	hidup	kembali	setelah	4	
jam di salib, kemudian dibangunkan setelah pingsan di dalam kubur. Ia 
wafat di Kashmir dalam usia lanjut saat mencari ke-10 suku Israel yang 
terhilang. Ia juga dengan jelas menubuatkan kedatangan Muhammad 
setelah dirinya, yang salah ditafsirkan oleh orang Kristen.

•	Jihad adalah untuk membela Islam, bukan untuk digunakan dalam 
konflik	 politik	 atau	 sebagai	 alasan	 para	 penguasa	 untuk	menginvasi	
wilayah-wilayah sekitar. Pada masa kini,  jihad dilakukan dengan pena 
oleh karena Islam diserang melalui media, dan jihad terhadap diri 
sendiri dilakukan ketika pribadi Islam dalam diri setiap Muslim diancam 
oleh aspek-aspek negatif dalam diri sendiri. 

1.6.6. Kelompok Druze
 Kelompok Druze adalah sebuah komunitas yang kecil yang banyak 

terdapat di Timur Tengah.144 Mereka memandang diri mereka sebagai 
sekte pembaharu Islam, walaupun mereka tidak dianggap sebagai 
orang Muslim oleh orang Muslim ortodoks. Mereka berbicara dalam 
bahasa Arab dan mengikuti pola sosial yang sangat mirip dengan orang-
orang Arab lainnya; kebanyakan orang Druze menganggap diri mereka 
143 Khalif Ahmadiyah yang pertama: Maulana Hakim Noor ud-Din (1841-1914).
144 Druze terutama tinggal di Libanon, Israel, Suriah (dimana mereka diakui secara 
resmi sebagai komunitas religius terpisah dengan sistem pengadilan mereka sendiri) 
dan Yordania. Komunitas-komunitas kecil ekspatriat juga tinggal di belahan-belahan 
dunia lainnya. Druze memainkan peranan penting dalam perang sipil Libanon (1975-
1990) dan mengorganisir salah satu militan yang terkuat dalam perang tersebut.
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sebagai	orang	Arab,	walaupun	dipengaruhi	filsafat	Yunani	dan	agama-
agama lain. Mereka dibentuk pada tahun 1017 sebagai kelompok 
pecahan dari Syiah Isma’ili. Orang Druze menyebut diri mereka Ahl al-
Tawhid, “Umat Monoteisme” atau Muwahhidun, “Penganut Monoteisme”. 
Asal mula nama Druze dapat ditelusuri balik kepada Muhammad ad-
Darazi, tokoh bidat dari sekte tersebut. Mereka berpandangan bahwa 
Allah	diinkarnasi	dalam	wujud	manusia	dan	inkarnasi	final-Nya	adalah	
Fatimid Khalif Hakim (996-1021) yang tidak wafat tetapi masih hidup 
dan bersembunyi di sebuah tempat rahasia.

Para aktor utama dalam tahun-tahun awal adalah penguasa Fatimid 
yang saleh Tariqu l-Hakim dan imigran Persia Hamza ibn Ali ibn Ahmad, 
arsitek utama dari gerakan ini. Hamza adalah orang pertama yang di 
depan publik memproklamasikan Hakim sebagai “Penguasa di dalam 
nama Allah”. Orang-orang Druze percaya bahwa Hakim berada dalam 
persembunyian dan akan kembali pada akhir jaman sebagai sang 
Qa’im, “Pembangkit” atau Mahdi, “Yang Dituntun”. Setelah hilangnya 
Hakim, orang-orang Druze dipaksa pindah dan menggunakan  praktik 
taqiyya	 “disimulasi/berpura-pura”	 (yang	 diterima).	 Mereka	 menutupi	
apa yang sesungguhnya mereka percayai dan dalam penampilan luar 
mereka menerima keyakinan-keyakinan religius orang-orang yang 
hidup di sekitar mereka. Keyakinan kaum Muwahhidun (unitarian) ini, 
demikianlah orang-orang Druze menyebut diri mereka, berpusat di 
sekitar hirarki orang-orang yang merupakan para wali utama doktrin 
religius yang tersembunyi dari seluruh dunia ini dan tertulis dalam kitab 
mereka yang disebut “Hikmat”.

Orang-orang Druze tidak berpuasa, berziarah atau menghadiri sholat 
di mesjid. Mereka tidak mempropagandakan keyakinan mereka, karena 
tidak seorangpun dapat menjadi seorang Druze melalui pertobatan 
melainkan hanya melalui kelahiran. Pernikahan di luar komunitas dapat 
mengakibatkan pengasingan. Orang-orang Druze memiliki perasaan 
komunitas yang kuat bahkan melampaui perbatasan dan negara. Ada 
pemerataan keyakinan terhadap reinkarnasi, dimana jiwa-jiwa dilahirkan 
kembali sebagai manusia yang baik maupun jahat. Orang-orang baik 
mengalami kelahiran kembali yang lebih menguntungkan daripada 
orang-orang yang jahat. Banyak dari orang Druze yang mempunyai 
kisah-kisah yang aneh untuk diceritakan kepada anak-anak, yang 
memberikan rincian yang sangat akurat mengenai hidup yang terdahulu. 
Horoskop juga penting dan nampaknya ada kemampuan untuk meramal 
masa depan. Sejauh yang diketahui orang luar, Jethro, mertua Musa, 
adalah nabi mereka yang sangat mereka hormati. Orang Druze dilarang 
merokok, minum alkohol atau makan daging babi tetapi banyak orang 
muda Druze tidak menjalankan larangan-larangan ini dengan ketat. 
Hari raya terbesar mereka adalah ‘Ashura, untuk mengingatkan akan 
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kesyahidan Imam Hussein. Cucu nabi Muhammad ini terbunuh dalam 
perang mengerikan melawan kekuatan Muslim yang menjadi saingan 
kurang lebih 1300 tahun yang lalu. Idul Adha, yakni Hari Raya Kurban 
juga dirayakan.

Orang Druze sangat ramah dan sangat ingin mengetahui/mengenal 
orang-orang baru. Banyak orang Druze berasal dari juhhal145 dan 
mempunyai semacam agama rakyat yang berdasar pada reinkarnasi, 
takdir dan horoskop. Ada pepatah, “makan di rumah orang Druz, tidur 
di rumah orang Kristen” yang menyatakan ketidakpercayaan terhadap 
orang-orang dari bagian-bagian lain komunitas tersebut.

Prinsip-prinsip keyakinan Druze adalah: menjaga lidah (kejujuran), 
menjaga saudara, menghormati orang yang lebih tua, menolong orang 
lain, menjaga kampung halaman, dan percaya kepada satu Tuhan 
(karena preferensi mereka terhadap nama “Monoteisme”). Mereka tidak 
dipengaruhi	oleh	filsafat	Sufi,	seperti	yang	diyakini	banyak	orang.	Orang	
Druz sangat percaya kepada manusia – hanya reinkarnasi bagi semua 
anggota komunitas. Mereka menolak poligami, merokok/menghisap 
tembakau atau makan daging babi, walaupun daging babi dan alkohol 
dapat dikonsumsi di banyak rumah-tangga yang non religius/atau al-
145 Orang Druze terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok luar, disebut al-Juhhal, 
“kaum yang bodoh” tidak diberi akses kepada literatur suci Druze yang rahasia. 
Mereka membentuk kepemimpinan politik dan militer dan umumnya menjauhkan 
diri mereka dari isu-isu religius. Kemungkinan besar mereka terdiri dari 90% orang 
Druze. Kelompok dalam disebut al-Uqqal, “Pelopor Pengetahuan”. Kaum wanita 
dianggap	 cocok	 untuk	 menjadi	 Uqqal;	 mereka	 bahkan	 dipandang	 lebih	 spiritual	
daripada pria, suatu keyakinan yang sangat kontras dengan komunitas-komunitas 
Muslim dan Kristen yang ada di sekitarnya.

Rumah peribadatan Baha’i (Lotus Temple) –
New Delhi, India



94

Juhl. Agama mereka tidak mengijinkan mereka untuk menikah dengan 
sesama Muslim lainnya, orang Yahudi atau anggota-anggota agama 
lain manapun. Namun demikian, aturan-aturan ini seringkali dilanggar 
dalam masyarakat modern.

1.6.7. Kelompok Baha’i
Agama Baha’i dimulai di Iran dalam pertengahan tahun 1800-

an sebagai perkembangan dari versi Islam Syiah, dan telah menarik 
banyak perhatian di tahun-tahun belakangan ini oleh karena klaimnya 
sebagai sebuah agama yang universal. Agama ini menjanjikan harapan 
bagi semua orang yang merindukan dunia yang damai, kesetaraan ras 
dan antar jenis kelamin, kemandirian dalam pemikiran religius, dan 
integrasi iman dan sains yang bertanggung-jawab.

Baha’i memandang periode dari deklarasi Bab’146 pada tahun 1844 
di Shiraz hingga wafatnya ‘Abdu’l-Baha’,147 pada tahun 1921 sebagai 
Jaman Iman yang Heroik. Selama periode ini fondasinya didirikan di 
beberapa negara dan para penganutnya yang mula-mula mengalami 
penganiayaan yang besar. Shoghi Effendi, sosok yang diangkat 
sebagai pemimpin agama ini sejak tahun 1921 hingga 1957 menuliskan 
ringkasan berikut mengenai apa yang dianggapnya sebagai prinsip-
prinsip penting dari pengajaran-pengajaran Baha’u’llah:

“Pencaharian independen akan kebenaran, dibebaskan oleh takhayul 
atau tradisi; keesaan seluruh umat manusia, prinsip penting dan doktrin 
iman yang fundamental; dasar kesatuan semua agama; mengutuk 
semua bentuk prasangka, apakah itu bersifat religius, rasial, kelas atau 
bangsa; harmoni yang harus eksis antara agama dan sains; kesetaraan 
pria dan wanita, dua sayap bagi kemanusiaan agar ia dapat terbang 
tinggi; pengenalan akan kewajiban untuk (mendapatkan) pendidikan; 
adopsi bahasa pendukung yang universal; penghapusan kekayaan 
dan kemiskinan yang ekstrim; institusi lembaga pengadilan dunia untuk 
penyelesaian pertikaian antar bangsa; menjunjung tinggi pekerjaan, 
yang diperlihatkan dalam semangat melayani, hingga kepada tingkatan 
ibadah; memuliakan keadilan sebagai prinsip utama dalam masyarakat 
146 Siyyid ‘Ali Mu-ammad (20 Oktober 1819-9 Juli 1850) adalah pendiri dan nabi 
Babisme. Ia adalah seorang pedagang dari Shiraz yang ketika masih berusia 
25 tahun mengklaim diri sebagai Qa’im yang dijanjikan (atau “Mihdi”. Setelah 
deklarasinya, ia menggunakan gelar “Bab” yang berarti “Gerbang”.
147 ‘Abdu’l-Baha’ ‘Abbas Effendi (23 Mei 1844-28 November 1921) sangat 
dikenal sebagai ‘Abdu’l-Baha’ adalah putra dari Baha’u’llah. Pada usia 28 tahun, 
Baha’u’llah menerima seorang utusan yang mengatakan kepadanya mengenai 
Ba’b, dan pesannya ia terima untuk menjadi seorang Ba’bi. Pada tahun 1892, 
‘Abdu’l-Baha diangkat dalam wasiat ayahnya untuk menjadi penerusnya dan 
pemimpin agama Baha’i.
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manusia, dan agama sebagai benteng perlindungan bagi semua 
orang dan semua bangsa; dan penegakan  damai yang permanen dan 
universal sebagai tujuan tertinggi seluruh umat manusia – hal-hal inilah 
yang menjadi elemen-elemen mendasar”.148

Namun demikian intisari pengajaran Baha’i yang membuat 
orang-orang Muslim lainnya sangat marah adalah karena mereka 
tidak memandang Muhammad sebagai nabi yang terakhir dan yang 
terbesar, melainkan hanya salah seorang nabi dalam jajaran para nabi 
yang tidak berkesudahan. Lebih jauh lagi, Quran bukanlah wahyu Allah 
yang terakhir dan terbesar, melainkan salah satu kitab dalam jajaran 
pewahyuan, dan kitab-kitab suci Baha’i muncul setelah Islam.

Duabelas prinsip berikut seringkali dikemukakan sebagai ringkasan 
dari pengajaran Baha’i. Daftar ini tidak bersifat otoritatif dan berbagai 
daftar semacam ini banyak beredar. Tiga poin pertama dari daftar ini 
umumnya disebut sebagai “Tiga Keesaan” dan membentuk bagian 
yang fundamental dari keyakinan Baha’i:

1). Keesaan Allah
2). Keesaan agama 
3). Keesaan umat manusia
4). Kesetaraan jender
5). Eliminasi semua bentuk prasangka
6). Kedamaian dunia
7). Harmoni antara agama dan sains
8). Investigasi yang independen terhadap kebenaran
9). Kebutuhan akan kewajiban (mendapatkan) pendidikan secara 

universal
10). Kebutuhan akan bahasa pendukung yang universal
11). Ketaatan kepada pemerintah dan tidak terlibat dalam politik 

partisan
12). Eliminasi kekayaan dan kemiskinan yang ekstrim
Walaupun poin-poin ini berkonsentrasi pada masalah-masalah 

sosial dan etika, teks-teks mendasar agama Baha’i dapat dikatakan 
bersifat mistik. Tujuan kehidupan dalam kitab Baha’i adalah untuk 
mendapatkan kebajikan, mengenal Allah, berkembang secara spiritual, 
dan membantu mengedepankan sebuah peradaban yang terus 
berkembang. Pengembangan pribadi dipandang sebagai sebuah 
proses organis, seperti perkembangan janin, yang didampingi para 
utusan Allah. Baha’u’llah menyanjung dunia spiritual. Surga dan neraka 
148 Effendi, Shoghi (1944), God Passes By. Wilmette, Illinois, USA: Baha’i Publishing 
Trust, h.281.
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dipandang sebagai sebuah referensi bagi kedekatan seorang individu 
kepada	Allah,	tidak	eksklusif	atau	sebagai	tempat	fisik.

Baha’i mengklaim memiliki 7 juta pengikut di seluruh dunia (pada 
tahun 2005), tetapi mereka terus dianiaya di negara-negara yang 
diperintah Muslim radikal, terutama Iran. Sejak Revolusi Islam pada 
tahun 1979, rumah orang-orang Iran yang menganut agama Baha’i 
senantiasa dijarah atau mereka dilarang mendaftar ke perguruan tinggi 
atau memegang jabatan dalam pemerintahan, dan ratusan orang 
dijatuhi hukuman penjara oleh karena keyakinan religius mereka, dan 
belum lama ini juga karena berpartisipasi dalam lingkaran/dunia studi.

1.6.8 Kaum Alavit
Kelompok tertentu dari kaum Alavit149 eksis dalam bentuk beragam di 

negara-negara yang berbeda di Timur Dekat dan negara-negara Balkan. 
Pengetahuan tentang kaum Alavit Turki, yang merupakan sebuah 
denominasi sinkretis yang tersebar disana, khususnya penting saat 
berurusan dengan Islam di Eropa. Diperkirakan 20-30 persen populasi 
Turki memiliki latar belakang Alavit. Banyak dari orang Kurdi yang adalah 
kaum Alavit, tetapi disana ada juga Kurdi Sunni dan orang Turks Alavit.

Sama halnya dengan kaum Syiah, kaum Alavit hanya mengakui 
Ali	 sebagai	 penerus	 yang	 sah	 dari	 Nabi	Allah.	 Figur	 yang	 signifikan	
untuk Alavisme Turki adalah Hadji Bektash Veli (ca. 1248-1337 AD). 
Disepanjang sejarah, Alavisme tidak hanya dipengaruhi oleh Islam, 
tetapi juga mengambil akar-akar shamanistik dari budaya Turki dan 
juga ide-ide dari Kekristenan.

Berdasarkan doktrin Alavit, Tuhan itu tidak jauh.150 Ia hidup dalam 
apa yang disebut “manusia sempurna”, dengan model seperti Ali, juga 
Yesus, Muhammad dan lainnya. Oleh karena “manusia sempurna” 
dapat mengenali hal yang baik dan yang jahat dari dalam dirinya 
sendiri, maka hukum-hukum eksternal atau kitab-kitab religius menjadi 
kurang	 penting.	 Isi	 doa	 yang	 terutama	 adalah	 refleksi	 terhadap	 diri	
sendiri. Dalam hal ini, kita dapat melihat kemiripan Alavisme dengan 
humanisme barat. Bukannya mengucapkan doa-doa ritualistik di masjid, 
kaum Alavit bertemu dalam pertemuan jemaat yang disebut “Cem Evi”, 
dimana disana ada tarian, musik dan penyampaian kisah-kisah religius. 
Partisipasi pria dan wanita dipandang setara. Sangat jarang terlihat 
pemisahan berdasarkan jender dalam masyarakat Alavit. Meskipun 
149 Istilah Alavi berasal dari nama Ali ibn Talib, menantu Muhammad. Kaum Alavit 
atau Alavis dalam pengertian yang paling luas adalah “para pengikut Ali” 
150 Kaum Alavit percaya bahwa terang ilahi diinkarnasikan dalam diri Ali dan 
keturunannya, yaitu kedua belas imam. Elemen kunci adalah doktrin mengenai 
kesatuan Allah, Muhammad dan Ali: tiga nama yang artinya adalah satu dan sama. 
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kaum Alavit mengikuti hukum-hukum makanan Islam tradisional, namun 
mengkonsumsi alkohol dalam jumlah moderat diijinkan. 

Selama Kerajaan Ottoman memerintah (1301–1921 AD), terjadi 
bentrokan berulang antara kaum Sunni dan Alavit, dimana kaum Alavit 
umumnya dalam posisi sebagai underdog. Karena itu banyak dari kaum 
Alavit yang kemudian menyambut laicisme151 republik Ataturk152 dan 
dikemudian hari juga menyambut ide-ide sosialistik. Meskipun banyak 
dari kaum Alavit hari ini yang kembali kepada akar keagamaan mereka 
yang lebih kuat, bagi kebanyakan mereka, Alavisme lebih dipandang 
sebagai	 filsafat	 hidup	 daripada	 sebuah	 agama,	 dan	 mayoritas	 dari	
mereka mengikuti sistem sekular demokratis.

Kaum Alavit di Eropa memberikan empati yang besar terhadap 
gereja-gereja Kristen. Mereka setuju dengan penekanan pada kasih 
dan sangat menghargai kasih karunia Yesus terhadap orang miskin 
dan lemah. Meskipun mereka menghargai Yesus, tetapi adalah sulit 
bagi mereka untuk mengakui kondisi mereka sebagai manusia yang 
terhilang dan membutuhkan penebusan. 

1.6.9. Kaum Alawit
Jangan mencampuradukkan antara kaum Alawit dengan kaum 

Alavit.153 Kaum Alawit, juga dikenal sebagai Alawis, adalah sebuah 
kelompok keagamaan terkenal yang berpusat di Suriah. Mereka 
mengikuti sebuah cabang dari kedua belas sekolah Islam Syiah, namun 
dengan elemen-elemen sinkretistik. Kaum Alawit menghormati Ali (Ali 
ibn Abi Talib), yang menurut kaum Muslim Sunni adalah Kalifah yang 
keempat. Nama “Alawi“ artinya para pengikut Ali. Kaum Alawit diyakini 
didirikan oleh Ibn Nusayr154 di abad ke-9 Masehi, dan karena alasan ini 
kaum Alawit terkadang disebut “Nusayris“ atau “Ansari“

“Zulfiqar“,155 sosok representasi yang penuh gaya, adalah nama dari 
pedang Ali, dan merupakan sebuah simbol penting bagi kaum Alawit. 
Di tengah-tengah populasi Suriah, kaum Alawit mewakili 12 persen dari 
total populasi. Mereka juga merupakan satu kelompok minoritas yang 
signifikan	di	Turki	dan	di	sebelah	utara	Lebanon.	Berdasarkan	sejarah,	
kaum Alawit telah menjaga keyakinan rahasia mereka dari pihak 
luar, dan karena itu pihak luar seringkali menyebut mereka sebagai 
151 Laicisme: Usaha untuk menyingkirkan para ulama dari isu-isu non-religius. 
152 Mustafa Kemal (1881–1938) dinamakan Ataturk, “Bapa orang Turks”. 
153 Alavit, lihat bagian 1.6.8
154 Ibn Nusayr adalah seorang murid dari imam kesepuluh dari keduabelas Imam 
Syiah (d. 873)
155 Tulisan-tulisan diatas dan yang tertera di sekitar pedang artinya sbb.: “Ali adalah 
representasi dari Allah; tak seorang pun yang lebih berani daripada Ali; tak ada 
pedang	seperti	“Zulfiqar“.	
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sebuah “kelompok mistis“. Kaum Alawit dan Syiah sering mengalami 
penganiayaan karena iman mereka dari orang Muslim Sunni yang 
memerintah di wilayah itu. Pada masa kekaisaran Ottoman, kaum 
Alawit mengalami penindasan dan ada usaha untuk memaksa mereka 
pindah menjadi Islam Sunni. Di abad ke-20, para pemimpin Ottoman 
Sunni mengalami kebangkrutan dan kehilangan kekuasaan politik. 
Pada saat itu, kaum Alawit adalah para petani yang miskin dan tidak 
diijinkan untuk memberikan kesaksian di pengadilan hingga Perang 
Dunia I dan hilangnya kekaisaran Ottoman. 

Meskipun kaum Alawit memandang diri mereka sebagai Muslim, 
banyak dari  orang Sunni yang menolaknya. Doktrin Alawit dipengaruhi 
oleh Gnostik, Neo-Platonik, Islam, Kristen dan elemen-elemen lainnya. 
Karena itu ia seringkali digambarkan sebagai sebuah agama sinkretis. 
Menarik untuk dicatat bahwa inti dari keyakinan teologi mereka 
didasarkan pada sosok “ilah yang tiga“ atau “Trinitas“. Ilah yang tiga ini 
mengkompres ketiga emanasi dari Tuhan yang satu:

1) “Hakekat“ atau “Arti“ (keduanya diterjemahkan sebagai ma’na), 
dimanifestasikan dalam Ali.

2) “Nama“ atau “Kerudung“ (isme atau hijab), dimanifestasikan 
dalam Muhammad.

3) “Gerbang“ Tuhan (bab), dimanifestasikan dalam Salman orang 
Persia. 

Berdasarkan keyakinan kaum Alawit, emanasi ini telah 
memanifestasikan diri mereka dalam wujud manusia yang berbeda 
melalui beberapa siklus dalam sejarah (Ali, Muhammad, Salman orang 
Persia). Sebagai hasilnya, keyakinan Alawit dirangkum dalam formula: 
“Aku berpaling ke Gerbang; Aku sujud dihadapan Nama; Aku memuja 
Sang Makna“. Kebanyakan dari penganut Alawit meyakini ada bintang-
bintang yang asli yang dilempar keluar dari surga karena ketidaktaatan, 
dan yang harus melalui reinkarnasi berulang kali, sebelum mereka 
kembali	 ke	 firdaus.	 Beberapa	 dari	 penganut	 Alawit	 percaya	 bahwa	
melalui dosa dan ketidakpercayaan, mereka dapat berinkarnasi 
sebagai orang-orang Kristen atau binatang-binatang. Kaum Alawit 
juga merayakan perayaaan-perayaan Islam, dan perayaan terpenting 
mereka adalah  Eid al-Ghadeer.156

156 Eid al-Ghadeer adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh Muslim Syiah pada 
tanggal 18 Dhu al-Hijjah berdasarkan kalender Islam. Ini adalah sebuah perayaan 
atas penunjukan Ali sebagai pengganti Muhammad. Perayaan ini juga menandai 
peringatan dari sebuah kotbah penting yang disampaikan oleh Muhammad. Muslim 
Sunni tidak setuju dan mereka juga tidak merayakan perayaan ini. 
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1.6.10. Fundamentalisme atau Islamisme
Fundamentalisme Islam adalah sebuah ideologi yang menjunjung:
•	Penafsiran-penafsiran	harafiah	terhadap	teks-teks	sakral	Islam
•	Implementasi	Syariah
•	Negara	Islam	
Fundamentalisme Islam adalah istilah yang lebih tua dan kurang 

disukai untuk Islamisme,157 sebuah sekte ideologi-ideologi politik yang 
mengkonfirmasi	bahwa	Islam	bukan	hanya	sebuah	agama,	tetapi	 juga	
sebuah sistem politik yang mengatur hukum, ekonomi, dan masalah-
masalah sosial negara berdasarkan penafsirannya terhadap hukum Islam. 
Dengan demikian, islamisme adalah sebuah versi modern dari Islam 
yang berusaha untuk menafsirkan Islam ke dalam dunia modern.158

Untuk memahami cara berpikir Islamis, kita harus memahami 
sejarahnya. Islamisme berkembang selama abad 19 dan 20 di seluruh 
Afrika Utara, Timur Tengah, serta Asia Tengah dan Tenggara, di negara-
negara yang pernah menjadi koloni negara-negara Barat. Islamisme 
seringkali digambarkan sebagai sebuah reaksi terhadap kolonialisme 
atau sebagai efek dari post-kolonialisme. Ini hanyalah satu sisi dari 
mata uang. Kebanyakan orang Muslim adalah orang-orang Timur 
yang memiliki sistem nilai yang bukan berdasarkan pada benar atau 
salah, kebenaran atau dosa, melainkan pada kehormatan dan aib juga 
kekuasaan dan rasa takut. Sehingga, tidaklah penting untuk bersikap 
benar, namun terlihat benar. Tertangkap basah adalah sebuah tragedi 
yang dapat membawa aib dan malu kepada diri sendiri serta keluarga, 
bangsa atau bahkan Islam. Bagi semua orang Muslim sangatlah 
memalukan jika wilayah-wilayah Muslim ditundukkan dan diperintah 
oleh	bangsa-bangsa	yang	menurut	mereka	kafir.	Itu	adalah	aib,	bukan	
hanya bagi orang Muslim namun juga bagi Allah.

Dengan kata lain, Islamisme adalah sebuah gerakan modern yang 
berkembang selama abad 20 sebagai reaksi terhadap rasa malu atau 
aib	 karena	 diperintah	 oleh	 kafir.	 Setelah	 Perang	 Dunia	 I,	 jatuhnya	
Kekaisaran Ottoman dan kekhalifahan melalui Mustafa Kemal Ataturk 
(pendiri Turki), banyak orang Muslim menganggap Islam mengalami 
kemunduran. Mereka merasa ide-ide Barat menyebar di seluruh 
masyarakat Muslim. Ini menyebabkan munculnya fundamentalisme 
Islam atau Islamisme. Ini adalah sebuah gerakan yang melahirkan 
sejumlah organisasi dengan sejumlah karakteristik:
157 Penggunaan istilah ini bersifat kontroversial. Kaum islamis sendiri menentang 
istilah	 ini	 karena	menyiratkan	 filsafat	mereka	 sebagai	 pengembangan	politik	 dari	
Islam alih-alih ekspresi terang-terangan mengenai Islam sebagai sebuah cara hidup. 
Ada orang-orang Muslim yang merasa gusar karena kata “Islam” diaplikasikan 
kepada sebuah organisasi yang mereka anggap radikal dan ekstrim.
158 Lihat Roy 2006.



100

1). Mereka yakin bahwa hukum Islam (Syariah) berlaku untuk semua 
aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

2). Mereka memperjuangkan kesatuan komunitas Islam.
3). Mereka berpandangan para cendekiawan bebas menafsirkan 

Quran dan tradisi untuk situasi tertentu.
4). Mereka percaya bahwa wahyu yang diturunkan kepada 

Muhammad satu-satunya koneksi antara Allah dan manusia. 
5). Mereka percaya bahwa bagsa-bangsa Islam yang ada sekarang 

tidak sejalan dengan pengajaran-pengajaran orisinil Muhammad. 
Secara umum, kaum fundamentalis mendeklarasikan Islam orisinil 

pada masa Muhammad adalah yang ideal, dan menuntut untuk kembali 
kepada jalan-jalan tersebut. Kaum islamis menekankan fondasi-
fondasi iman mereka namun hanya sedikit dari masyarakat orisinil ini 
yang diteliti oleh para cendekiawan Islam. Tidak ada pemikiran yang 
jelas mengenai karakteristik “Islam Orisinil”159 ini. Hanya semata-
mata menekankan bahwa pada hari-hari itu Islam disadari “dengan 
sempurna”. Orang Muslim moderat mengklaim bahwa Islam yang sejati 
adalah “Muhammad di Mekkah”, sedangkan orang Muslim radikal atau 
militan mengklaim Islam yang sejati adalah “Muhammad di Medinah”.

Inferioritas militer Mesir dalam perang-perang dengan Israel, 
ditambah perlindungan Barat terhadap Israel telah menimbulkan murka 
gerakan-gerakan fundamentalis yang membentuk kelompok-kelompok 
rahasia dengan sistem hirarki organisasi yang ketat. Para anggotanya 
mempraktikkan penyangkalan diri dan bersedia melakukan pengorbanan 
pribadi yang besar, termasuk memberi nyawa mereka (martir/syahid) 
jika diperlukan. Dengan ketaatan religius yang kuat, setiap orang 
berharap dapat berkontribusi demi transformasi masyarakat. 

Dua tren dalam Islamisme dapat dijabarkan sebagai berikut:
1). Kelompok-kelompok Islam yang bertujuan untuk mengadakan 

reformasi religius dengan cara-cara damai.
2). Kelompok-kelompok Islam yang menginginkan reformasi dengan 

menggunakan semua sarana yang ada, termasuk terorisme.
Peristiwa-peristiwa besar yang membawa kepada terbentuknya 

Fundamentalisme Islam:
1). Pada akhir Perang Dunia I (1918) Kekaisaran Ottoman yang 

telah menguasai semua negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara 
runtuh dan dibagi oleh Liga Bangsa-bangsa, dalam beberapa kasus 
tidak berdasarkan hukum, menjadi sejumlah negara. Umumnya berada 
159 “Islam Oriinil”; juga disebut “Islam sejati”, “Islam yang benar” atau “Islam yang 
sesungguhnya”.
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di bawah kontrol Inggris dan Perancis, yang oleh dunia Muslim tidak 
dapat ditolerir.

2). Pada tahun 1924, Ataturk mendirikan sebuah negara sekuler di 
Turki, menggantikan sistem islami dengan sistem Barat. Banyak orang 
Muslim bereaksi secara negatif terhadap hal ini. 

3). Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Turki ini memicu Mesir ke arah 
fundamentalisme Islam. Seorang pemimpin spiritual, Sheikh Hassan 
al-Banna, memulai gerakan Persaudaraan Muslim pada tahun 1928, ia 
disebut El-Kharij. Ia bertujuan untuk menerapkan kembali hukum Islam 
di Mesir. Persaudaraan ini sangat militan, agresif dan penuh kebencian 
terhadap pemimpin negara itu dan siapapun yang tidak sejalan dengan 
hukum Islam. Mereka menggunakan terorisme untuk mengguncang 
masyarakat dan mencapai agenda mereka yakni kembali kepada 
“kemuliaan Islam yang mula-mula”. 

4). Setelah Israel dibentuk sebagai sebuah bangsa pada tahun 
1948, kelompok-kelompok fundamentalis radikal semakin bermunculan. 
Kelompok-kelompok fundamentalis ini menciptakan banyak kelompok 
sel pemberontakan, orang-orang Muslim yang penuh kebencian 
yang bersedia mati demi tujuan mereka. Hasrat ini diarahkan kepada 
orang Yahudi, para pemimpin Mesir dan siapapun yang bukan orang 
“Muslim sejati”! Mereka memfokuskan kegiatan-kegiatan mereka pada 
pembunuhan.

Profil sebuah kelompok Jihad:
•	 Pemurnian	 di	 dalam:	 mengeliminasi	 semua	 sumber	 yang	

bersaingan dengan Allah dan Quran. Ini mencakup menghancurkan 
buku-buku dan komentari-komentari islami buatan manusia.

•	Mereka	hanya	menerima	otoritas	Allah	atas	segala	sesuatu.
•	 Mereka	 mengharapkan	 perlawanan	 dari	 pihak	 berwenang	 dan	

masyarakat.
•	Mereka	menggunakan	pasukan	bersenjata	untuk	menggulingkan	

pemerintah dan sistem apapun yang menentang mereka, sama seperti 
yang	dilakukan	Muhammad	dengan	menggunakan	kekerasan	fisik.	

•	Tidak	kenal	ampun	atau	kompromi	dalam	perang	ini.
•	Awalnya	sulit,	namun	tidak	lama	kemudian	para	pemercaya	sejati	

akan mendengar panggilan itu dan mereka akan bertambah banyak.
•	 Jihad harus ditekankan: Islam harus berubah dari agama yang 

hanya berbicara menjadi agama yang bertindak.
•	Mereka	bertujuan	untuk	mendirikan	bangsa	Islam	yang	besar	yang	

terentang di seluruh dunia. Satu-satunya sistem politik hanyalah hukum 
Islam.
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Sayyid Qutb, bapak jihad modern: 160

•	Sayyid	Qutb	ditunjuk	oleh	pemerintah	Mesir	pada	tahun	1948	untuk	
studi di Amerika Serikat.

•	 Ia	 kembali	 dan	 dipenuhi	 kebencian	 dan	 kedengkian	 terhadap	
Amerika.

•	Setelah	ia	kembali,	ia	bergabung	dengan	gerakan	Persaudaraan	
Muslim.

•	Ia	menulis	lebih	dari	7	buku	dan	dipandang	sebagai	pendiri	jihad	
modern.

•	 Buku	 Signs Along the Road membuatnya dihukum mati oleh 
pemerintah.

•	Ia	dijatuhi	hukuman	mati	pada	tahun	1965	dalam	masa	pemerintahan	
Presiden Naseer.

•	 Pihak	 berwenang	 berusaha	 membakar	 semua	 bukunya,	 tetapi	
tidak berhasil dan masih tersedia di pasar gelap. 

•	Qutb	dan	buku-bukunya	telah	menjadi	detak	jantung	gerakan	Islam	
radikal masa kini. 

•	 Ia	 adalah	 seorang	 filsuf	 dan	 pemimpin	 spiritual	 dari	 kelompok-
kelompok teroris Islam masa kini. 

•	Ia	mengikuti	pengajaran	Ibn Taymiyyah.161

•	 Ia	 merasa	 dunia	 telah	 merosot	 kembali	 ke	 jaman	 sebelum	
pengajaran-pengajaran Muhammad, menjadi pagan dan penyembah 
berhala.

•	Ia	juga	merasa	Allah	adalah	satu-satunya	penguasa	seluruh	bumi	
dan menolak semua sistem pemerintahan buatan manusia: demokrasi, 
sosialisme, kediktatoran dan komunisme.

•	 Logikanya	 adalah:	 kebaikan	 dan	 kejahatan	 tidak	 dapat	 hidup	
berdampingan, jadi mereka harus menghancurkan cara-cara manusia 
(yang adalah jahat) dan mengikuti jalan Allah.

Apakah wajah Islam yang sesungguhnya?
Apakah Islam orisinil harus ditafsirkan berdasarkan teladan 

Muhammad di Mekkah (570-622 M) atau di Medinah (622-632 M), 
ataukah semacam percampuran? Dengan kata lain, apakah Islam 
160 Lihat juga Gabriel (2002: pasal 15).
161	 Taqi	 al-Din	Ahmad	 Ibn	 Taymiyyah	 (1263-1328)	 adalah	 seorang	 cendekiawan	
Islam Sunni. Ia hidup dalam masa-masa sulit saat invasi Mongol. Sebagai anggota 
mazhab yang dibentuk Ibn Hanbal, ia berusaha mengembalikan Islam kepada 
sumber-sumbernya: Quran dan Sunnah. Ia juga adalah tokoh cendekiawan penting 
dalam gerakan Wahhabi.
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yang sesungguhnya itu bersifat moderat atau radikal? Selama masa 
hidupnya di Mekkah Muhammad adalah seorang yang memberi 
peringatan, penceramah dan warga negara yang damai. Namun, di 
Medinah ia adalah pemimpin pasukan dan menggunakan kekuatan 
fisik	untuk	menyebarkan	Islam;	ia	militan.

Orang Muslim tidak sepakat berkenaan dengan bentuk Islam 
yang mana yang dikategorikan sebagai Islam yang sejati. Seorang 
cendekiawan Islam di Zurich, Switzerland, dikonfrontasi dengan 
pertanyaan berikut: “Mengapa kaum wanita tidak diijinkan untuk 
mengemudikan mobil di Arab Saudi?” Jawabannya adalah: “Jenis/
bentuk Islam di Arab Saudi tidaklah benar. Islam di Zurich adalah satu-
satunya bentuk Islam yang benar!”

1.6.11. berbagai kelompok dan gerakan-gerakan lainnya
•	Persaudaraan	Muslim
•	Gerakan-gerakan	Jihad Islam
•	Islam	Ibadi
Kelompok-kelompok ini dan kelompok-kelompok lainnya tidak dijelaskan 

disini. Pembaca disarankan untuk memperoleh informasi tambahan melalui 
literatur atau daring (sebagai contoh www.wikipedia.org).

1.6.12. Islam Populer
Islam mempunyai banyak wajah. Ada banyak perbedaan di kalangan 

cabang-cabang religius individual dan karakter Islam di berbagai negara. 
Berbagai jenis kesalehan dan perbedaan-perbedaan krusial berkenaan 
dengan doktrin dapat ditemukan. Quran adalah otoritas tertinggi untuk 
doktrin dan kehidupan bagi semua kelompok ini, namun eksegesenya 
dan penerapannya ditentukan oleh hadith dan ijma.162

Di samping perbedaan-perbedaan dalam iman “ortodoks” ini, ada 
perbedaan-perbedaan lain dalam keyakinan dan praktik yang disebut 
“Islam Populer” atau “Islam abangan”163 yang dalam literatur Barat 
digambarkan sebagai jenis Islam yang sesungguhnya dipraktikkan 
dalam hidup sehari-hari.164 Dalam masa pra Islam, keyakinan populer 
dan praktik-praktiknya di Arabia sangat dibentuk oleh okultisme. Orang 
merasa tidak berdaya di bawah kontrol dunia roh dan mencari kelepasan 
162 Lihat bagian 1.4.2.
163 Istilah “Islam Populer” atau “Islam abangan” tidak dikenal dalam dunia Islam.
164 Kompleksitas yang serupa juga terdapat di kalangan orang Kristen. Gereja-
gereja rumah adalah berbagai bentuk ekspresi religius dan orang-orang Kristen 
menghidupi iman mereka dengan berbagai cara dalam hidup setiap hari.
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serta bantuan dari para cenayang atau pelihat yang mampu memengaruhi 
kekuatan-kekuatan ini. Para dukun (shaman) sendiri adalah “pialang” 
bagi kekuatan-kekuatan tersebut. Ketika Islam muncul, Muhammad 
pun dilaporkan menderita oleh karena pengaruh kekuatan-kekuatan 
tersebut dan mencari “pertolongan populer” untuk mengatasinya. 
Menolerir takhayul dan praktik-praktik okultisme mengkompromikan 
agama yang baru ini. Ketika Islam menyebar ke negara-negara 
dengan praktik-praktik okultisme yang berbeda, penduduk lokal tetap 
memeliharanya bersama dengan Islam yang merupakan agama yang 
baru. Dalam istilah praktis, ini berarti praktik religius yang terlihat jelas 
dan resmi adalah Islam dengan keseragamannya, tetapi masalah-
masalah riil atau kekacauan-kekacauan berada di peringkat kedua, 
dunia okultisme yang tidak terlalu nampak jelas.

Ada	 jurang	 yang	 tercipta	 antara	 Islam	 seperti	 yang	 didefinisikan	
secara teologis dan cara orang menghidupinya. Keyakinan populer 
berkaitan dengan masalah-masalah hidup sehari-hari yang terjadi 
sekarang dan beradaptasi dengan keinginan dan kebiasaan masyarakat. 
Ini mencakup peristiwa-peristiwa seperti sakit penyakit, banjir, gagal 
panen, dan kecelakaan – hal-hal yang hampir tidak pernah disebutkan 
oleh Islam ortodoks.  Islam abangan dibungkus dengan mitos, cerita 
rakyat, perumpamaan dan puisi. Kakek nenek menurunkan rahasia 
pengalaman-pengalaman mereka kepada para anggota keluarga yang 
lebih muda. Sihir atau astrologi kemudian juga menjadi komponen dari 
keyakinan populer. 

Relasi antara keyakinan populer dan keyakinan ortodoks sangat 
tegang. Para cendekiawan Islam memerangi Islam populer sebagai 
doktrin yang palsu, tetapi seringkali terpaksa menolerirnya hingga 
pada tingkatan tertentu. Elemen-elemen Islam populer, seringkali 
berkontradiksi dengan Islam ortodoks. Sebagai contoh:165

•	Kegiatan-kegiatan	spiritual	yang	disakralkan	(misalnya:	berziarah	
mengunjungi kuil-kuil dan tempat-tempat peziarahan).

•	Praktik	mistik.
•	Takhayul	atau	pandangan-pandangan	bidat.
•	 Praktik-praktik	 okultisme	 dan	 mantra-mantra	 (termasuk	

mengurbankan hewan, ritus-ritus dan ritual-ritual).
Sejarah Islam tidak mengenal konsili-konsili atau keputusan-

keputusan doktrinal yang resmi mengenai dasar-dasar dogma iman. 
Oleh karena itu mustahil untuk menentukan dengan tepat dimana letak 
perbedaan Islam populer dengan keyakinan ortodoks. Pertanyaan 
165 Musk (1992) dengan topik “Islam Populer”, dengan contoh-contoh keseharian 
hidup orang Muslim.
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mengenai	 apa	makna	 kafir	 (kufr) dalam kasus-kasus individual juga 
mendapatkan jawaban yang berbeda. Oleh karena jenis kesalehan 
ini dapat memiliki perkembangan yang berbeda-beda dalam berbagai 
waktu dan kelompok etnis, tidak memungkinkan untuk menjelaskan 
fenomena “Islam Populer” secara komprehensif.

Gambar berikut ini menunjukkan 5 elemen utama dalam Islam yang 
memengaruhi cara orang Muslim mempraktikkan iman mereka. Orang 
Muslim hidup dalam ketegangan permanen: ke-5 elemen ini tidak hanya 
menunjukkan kemiripan, namun juga kontradiksi.

Islam populer
Setiap individu Muslim menjalankan keyakinan yang telah menjadi 

bagian dirinya sejak ia dilahirkan dan yang ia terima selama hidupnya. 
Seringkali hal ini bercampur dengan kebiasaan dan budaya lokal, 
mengambil elemen-elemen dari wajah-wajah Islam berikut ini dalam 
berbagai tingkatan, dan seringkali mengalami perubahan:

1). Islam Orisinil166

Ini adalah Islam sebagaimana yang dipraktikkan Muhammad 
dan para sahabatnya, dan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 
Mekkah (610-622 M) dan periode Medinah (622-632 M). Di Mekkah, 
Muhammad dikenal sebagai sosok yang damai sedangkan di Medinah 
ia lebih militan. Pertanyaannya adalah: Islam yang manakah yang 
166 Lihat bagian 1.1.2.
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?

adalah Islam yang sebenarnya: “Islam Mekkah” atau “Islam Medinah” 
atau semacam perpaduan antara keduanya?

2). Islam Ortodoks167

Islam jenis ini dapat disebut “Islam Sunni”, dianut lebih dari 85% 
orang Muslim, merupakan sebuah keyakinan yang diinterpretasikan 
dan diajarkan oleh para pemimpin religius lokal kepada komunitas 
mereka sejak jaman Muhammad hingga hari ini. Di dalam Islam Sunni 
terdapat banyak bagian/divisi.

3). Sekte Islam168

Ada banyak perpecahan oleh karena pertanyaan-pertanyaan mengenai 
suksesi, pernyataan-pernyataan doktrinal, pemberlakuan Syariah, opini-
opini mengenai otoritas atau kesahihan hadith, dan sebagainya.

4). Mistik Islam169

Disebut	 Sufisme,	 dengan	 penekanannya	 pada	 pengalaman-
pengalaman spiritual; praktik-praktik ini berkontradiksi dengan Islam 
ortodoks namun dalam banyak kasus ditolerir. Ada banyak sub divisi 
di	dalam	Islam	Sufi.	

5). Islam Fundamentalis170

Ada pertumbuhan orang Muslim yang semakin menjadi lebih 
radikal	 dan	 dipersiapkan	 untuk	 menggunakan	 kekuatan	 fisik	 guna	
menyebarkan Islam – inilah wajah Islam yang banyak didiskusikan 
di media. Jenis ini juga disebut “Islamisme” (kembali ke akar). Islam 
sebagaimana yang dipraktikkan dalam masa Muhammad. Islamisme 
berusaha mempraktikkan apa yang mereka yakini sebagai Islam yang 
sesungguhnya. Namun, berbagai kelompok dalam golongan ini memiliki 
perbedaan ideologi dan seringkali mereka sendiri saling bertikai.

Pertanyaan-pertanyaan
•	Apakah	anda	memandang	orang-orang	Muslim	Sunni	maupun	
Syiah adalah orang orang Muslim yang sejati?
•	Apakah	ciri-ciri	seorang	Muslim	yang	sejati?
•	Bagaimana	anda	menggambarkan	“Islam	yang	sejati”?
•	Bagaimanakah	asal	muasal	Islam	Syiah?
•	Apakah	menurut	anda	Muhammad	adalah	seorang	Sufi?
•	Apakah	pendapat	anda	mengenai	Gerakan	Ahmadiyah?
•	 Mengapa	 banyak	 orang	 Muslim	Arab	 dan	 Turki	 yang	 saling	
menuding satu sama lain bukan orang Muslim sejati?

167 Lihat bagian 1.6.1.
168 Lihat bagian 1.6.
169 Lihat bagian 1.6.3.
170 Lihat bagian 1.6.8.
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? •	 Apakah	 menurut	 anda	 orang	 Muslim	 radikal/militan	
merepresentasikan Islam yang sejati?
•	Apakah	pendapat	anda	mengenai	 serangan-serangan	 teroris	
oleh orang Muslim akhir-akhir ini?
•	 Bagaimana	 anda	 menafsirkan	 ayat-ayat	 dalam	 Quran	 yang	
menganjurkan pembunuhan? (misalnya Sura 9:5).

1.7. Agama, budaya dan Adat Istiadat

1.7.1. Agama dan kebudayaan
Seperti	halnya	Yudaisme,	Islam	adalah	sebuah	agama	dengan	fitur-

fitur	budaya	yang	tidak	dapat	dihindari	para	pengikutnya.	Negara-negara	
yang mengalami ekspansi Islam memiliki kebudayaan yang kuno dan 
signifikan,	dan	 Islam	memengaruhinya	serta	mengembangkannya	ke	
arah yang baru. Agama Islam bercampur dengan kultur sosial negara-
negara yang mengalami ekspansi. Para penganutnya mempraktikkan 
Islam yang berbeda dengan Islam pada masa Muhammad. 

1.7.2. Peranan mesjid dalam masyarakat
Dunia pada masa kini dibingungkan dengan apa yang mereka lakukan 

dalam nama Islam. Banyak orang Muslim yang juga bergumul terutama 
sehubungan dengan hak azasi manusia, kebebasan memilih dan 
apakah Al-Qaeda merepresentasikan nilai-nilai inti Islam. Dalam Islam, 
kehidupan dan agama sangat erat terjalin dan tidak dapat dipisahkan. 
Mesjid adalah pusat penyebaran dan penerapan pemberlakuan hukum 
Islam, yang merupakan institusi utama dengan peranan penting dalam 
komunitas Muslim, mengarahkan hampir segala sesuatu yang berkaitan 
dengan kehidupan. Mesjid adalah tempat pertemuan untuk kelompok 
liberal maupun orang Muslim radikal.

Kata “mesjid” (masjid) berasal dari akar kata “sajad/sujud” yang 
berarti “membungkuk/ bersujud”, yang dianggap sebagai sikap 
penyembahan atau ibadah. Ibadah dalam Islam adalah menjunjung dan 
mengimplementasikan hukum Allah yang diwahyukan. Kata Arab lainnya 
dalam konteks ini biasanya digunakan untuk mesjid sentral di dalam kota: 
“jami”, yang berarti “mesjid tempat berkumpul” atau “mesjid Jumat”.

Setiap mesjid berusaha menyerupai mesjid pertama yang dibangun 
dan dirancang oleh Muhammad di Medinah, yang dibangunnya sebelum 
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ia membangun rumahnya untuk menunjukkan betapa pentingnya mesjid 
tersebut.171 Berdasarkan Syariah yang ditetapkan di Medinah, mesjid 
harus menjadi bukan hanya sebuah bangunan tempat ajaran-ajaran 
agama disampaikan namun juga bagi kehidupan kultural komunitas 
Muslim.172 Namun demikian, sejak masa Muhammad, komunitas-
komunitas Muslim mengalami perpecahan-perpecahan internal dan 
fragmentasi denominasi religius sebagai akibat dari pertikaian berbagai 
mazhab dan faksi.

Kebanyakan cendekiawan Muslim sepakat bahwa “Islam melebihi 
segala sesuatu”, sebuah prinsip dasar Syariah Islam yang menyebar 
ke dalam semua aspek yurisprudensi Islam. Berdasarkan prinsip ini, 
sebuah mesjid harus menjadi bangunan tertinggi, terluas dan termewah 
dari semua bangunan lain, terutama di negara kaum tidak beriman (non 
Muslim) untuk menunjukkan kekuasaan dan superioritas.173

1.7.3. Kaum wanita dalam Islam
Posisi wanita dalam Islam berbeda antara satu negara dengan negara 

lainnya, juga dalam sebuah negara tertentu antara wilayah perkotaan 
dengan wilayah pedesaan.174 Quran memproklamirkan superioritas pria 
terhadap wanita; wanita wajib menaati pria (Sura 4:34):

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Berdasarkan posisi pria yang kuat ini, sebuah sistem patriarkhal 
dibangun. Kerudung, pengasingan dari kehidupan umum (secara 
total maupun parsial) dan poligami adalah tanda-tanda represi 
terhadap wanita, dan perannya yang bersifat subordinatif. Interpretasi 
pernyataan-pernyataan Quran senantiasa mengakibatkan munculnya 
argumen-argumen keras.175

171 Oleh karena Muhammad adalah teladan tertinggi dan yang paling disanjung 
komunitas Muslim, mereka diperintahkan untuk meneladaninya dan menaatinya 
(Sura 4:80; 33:21; 48:8-10; 59:7; 68:4).
172 Lihat juga Belteshazzar & Abednego (2006).
173 Lihat Sura 3:110; 4:95; 32:18.
174 Untuk topik ini lihat juga Brooks (1995); Glasser (1998); Mernissi (1985); Tucker (1993).
175 Kerudung: Sura 24:31; 33:59; pengasingan: Sura 33:53-55; poligami: Sura 4:3; 4:129.
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Keluarga sangat penting bagi kesejahteraan internal Islam. Setiap 
orang Muslim direkomendasi untuk menikah dan memiliki banyak anak. 
Seorang pria Muslim dapat memiliki 4 orang istri, dengan syarat ia 
dapat memperlakukan mereka dengan adil, menyediakan akomodasi, 
makanan dan pakaian.176 Sebagai tambahan, ia pun dapat memiliki 
selir sesuai kehendaknya. Perintah Quran yang awalnya melarang 
pria menikahi wanita yang beragama lain (Sura 2:221) kemudian 
dimodifikasi	 demi	 kesenangan	 pria:	 seorang	 pria	 Muslim	 kemudian	
diperbolehkan untuk menikahi wanita Yahudi atau Kristen (Sura 5:6). 
Pria juga mempunyai hak istimewa dalam soal perceraian.

Poligami bukanlah kewajiban, melainkan pilihan.177 Akhir-akhir 
ini semakin banyak pria Muslim yang senantiasa diikuti, terutama di 
negara-negara non Islam, dan seringkali ada sikap yang lebih liberal 
terhadap posisi legal kaum wanita dalam masyarakat.178 Lebih jauh lagi, 
banyak praktik yang berkenaan dengan kaum wanita tidak berdasarkan 
pada agama, melainkan pada budaya atau bahkan dapat ditelusuri 
balik kepada hukum sipil pra Islam (misalnya sunat faraonik).179

Tidak diragukan lagi kaum wanita dalam Islam mempunyai posisi 
yang rendah, dan hampir-hampir tidak pernah muncul dalam kehidupan 
umum di banyak negara Islam. Ini terutama sangat berkaitan dengan 
pembagian peran tradisional, yang berarti kaum pria bertanggung-jawab 
176 Mustahil bagi seorang pria bersikap adil terhadap beberapa istri. Oleh karena itu, 
komunitas pernikahan seperti ini seringkali rentan mengalami masalah. 
177 Beberapa negara, seperti Turki, melarang poligami dalam hukum negara.
178 Dalam beberapa kasus, wanita adalah inti keluarga. Akibatnya, seringkali ia 
mempunyai pengaruh yang besar dan menginspirasi apa yang kemudian dilakukan 
oleh suaminya. Walaupun secara umum wanita kurang berpendidikan dibandingkan 
pria, namun seringkali kaum wanita lebih ortodoks daripada pria. 
179 Sunat faraonik adalah sebuah istilah yang digunakan dalam literatur, dan oleh 
orang-orang Sudan, yang sinonim dengan istilah-istilah teknis Barat seperti sunat 
wanita	 dan	 infibulasi.	 Selama	 proses	 ini,	 klitoris	 dan	 labia	 minora	 dibuang,	 dan	
kemudian labia mayora dijahit agar tertutup dan hanya meninggalkan lubang kecil 
di vulva untuk buang air kecil dan pelepasan darah menstruasi.
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untuk mencari nafkah sedangkan wanita bertanggung-jawab mengurus 
rumah-tangga dan anak-anak.180 Bahkan pada masa kini ada kaum 
wanita di dunia Islam yang tidak pernah meninggalkan rumah setelah 
mereka menikah karena suami mereka beranggapan hal itu tidak 
pantas. Hirarki yang jelas dan pembagian peran ini dipandang berbeda 
oleh orang Muslim dan non Muslim. Orang Muslim beranggapan hal 
itu adalah demi stabilitas keluarga-keluarga Muslim dan perlindungan 
terhadap wanita. Sedangkan non Muslim beranggapan hal itu adalah 
semacam perbudakan terhadap wanita yang direndahkan menjadi 
manusia kelas dua. Di Arab Saudi, wanita bahkan tidak diperbolehkan 
mengemudikan mobil atau bepergian tanpa seijin suami; mereka 
harus didampingi oleh seorang kerabat. Contoh-contoh berikut ini 
menunjukkan posisi inferior kaum wanita dalam Islam:

•	Wanita	hanya	mendapatkan	warisan	separuh	dari	hak	waris	pria	
(Sura 4:176).

•	Bukti	yang	diajukan	dua	orang	wanita	di	pengadilan	hanya	dihargai	
senilai bukti dari seorang pria (Sura 2:282).181

•	Beberapa	ayat	 tertentu	dalam	Quran	menyatakan	bahwa	wanita	
itu najis (Sura 4:43. 5:6).

•	Wanita	harus	tinggal	di	rumah	dengan	diam,	berpenampilan	sopan	
dan jika mereka keluar rumah, mereka harus mengenakan kerudung 
(hijab). (Sura 33:33)

•	Wanita	tidak	boleh	menatap	pria	dan	tidak	boleh	memperlihatkan	
bagian-bagian tubuh mereka kepada siapapun kecuali para anggota 
keluarga terdekat (Sura 24:31). 

•	 Perzinahan	 dilarang	 kecuali	 dengan	 para	 wanita	 yang	 menjadi	
tawanan (Sura 4:24).

•	Seorang	pria	 dapat	menceraikan	 istrinya	 dengan	mengucapkan	
kalimat/formula perceraian sebanyak tiga kali (Sura 2:224-230).

•	Seorang	pria	dapat	memiliki	empat	istri	(Sura	4:3).
•	Kemustahilan	memperlakukan	banyak	istri	secara	adil	(Sura	4:129).
•	Wanita	yang	tidak	sopan	harus	dikurung	hingga	hari	kematiannya	

(Sura 4:15).
•	 Bagaimana	 seharusnya	 pria	 mendekati	 wanita:	 “Isteri-isterimu 

adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah 
tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki...” 
(Sura 2:223). 

•	Wanita	dianggap	kurang	 cerdas,	 kurang	beragama,	 dan	 kurang	
bersyukur (Bukhari Vol.1 No.301).
180 Pembagian peran ini tidak secara eksplisit mengikuti Quran.
181 Secara legal, seorang wanita “hanya berharga separuh” dari seorang pria.
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•	 Para	 penghuni	 neraka	 umumnya	 adalah	 wanita	 (Bukhari	 Vol.1,	
h.48 dan 301). 

Kutipan-kutipan dari hadith berkenaan dengan hal ini: 
•	Abu	Hurayrah	meriwayatkan:	Utusan	Allah	(SAW)	berkata,	“Jika aku 

harus memerintahkan siapapun untuk bersujud di hadapan seseorang, 
aku akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud di hadapan 
suaminya”. (Al-Tirmidhi hadith 3255)

•	 Abu	 Hurayrah	 menceritakan	 Utusan	 Allah	 pernah	 ditanyai:	
“Siapakah wanita yang terbaik? Ia menjawab: Wanita yang memberikan 
kesenangan kepada suaminya ketika suaminya memandangnya, 
menaati suaminya, dan wanita yang tidak menentang suaminya 
berkenaan dengan dirinya sendiri dan kekayaannya (karena) takut 
suaminya tidak berkenan”. (Mishkat I, h.216)

•	 Mu’awiyah	 ibn	 Haydah	 meriwayatkan:	 “Aku berkata: Rasul 
Allah, bagaimanakah seharusnya kami mendekati para istri kami dan 
bagaimana seharusnya kami meninggalkan mereka? Ia menjawab: 
Hampirilah lahanmu bilamana dan sebagaimana kamu kehendaki, 
berikanlah padanya (istrimu) makanan ketika kamu mengambil 
makanan, pakaian ketika kamu berpakaian, jangan mempermalukan 
wajahnya, dan jangan memukulinya”. (Sunan Abu Daud Hadith 2138)

•	Abu	Huraira	(RA)	menceritakan	Utusan	Allah	(SAW)	berkata:	“Demi 
Dia yang memegang hidupku, ketika seorang pria memanggil istrinya 
ke tempat tidurnya, dan istrinya tidak menjawab, Dia yang ada di surga 
tidak berkenan kepadanya hingga suaminya disenangkan olehnya”. 
Abu Huraira (RA) menceritakan Utusan Allah (SAW) berkata: “Ketika 
seorang pria mengundang istrinya ke tempat tidurnya, dan ia tidak 
datang, dan suaminya menghabiskan malam dengan marah padanya, 
para malaikat mengutukinya sampai pagi”. (Sahih Muslim II, h.723)

Nampaknya Muhammad tidak melakukan apapun untuk menaikkan 
derajat wanita dalam masanya. Namun dewasa ini tidak semua wanita 
dalam Islam diperlakukan dengan buruk; ada yang berkarakter kuat 
dan mempunyai pengaruh besar terhadap pria dalam rumah-tangga. 
Bahkan wanita-wanita Muslim yang menjunjung hukum-hukum ini 
memandangnya sebagai sebuah perlindungan. 

1.7.4. Kronologi dan perayaan-perayaan Islam
Penanggalan Islam disesuaikan dengan fase-fase bulan, dan 

oleh karena itu sebelas hari lebih singkat daripada penanggalan 
berdasarkan matahari. Dengan demikian bulan-bulan dan hari-hari raya 
jatuh sepuluh atau sebelas hari lebih awal setiap tahun. Maka abad 
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islami tiga tahun lebih singkat daripada era Kristen atau dunia pada 
umumnya.182 Tahun pertama dalam penanggalan Muslim adalah 622 
M yaitu tahun terjadinya Hijrah, pindahnya Muhammad dari Mekkah ke 
Medinah. Penanggalan bulan memiliki 354 hari dan dibagi menjadi 12 
bulan yang masing-masingnya memiliki 29 atau 30 hari. 

Berikut ini adalah ringkasan sederhana:183

•	Permulaan	penanggalan	Islam:	622	M	=	1	H
•	20	September	1300	M	=	700	H
•	2000	M	dimulai	pada	1420	H	
Nama-nama bulan dalam penanggalan Islam:
1. Muharram
2. Safar 
3. Rabi’al-awwal
4. Rabi’ath-Thani
5. Djumada al-Ula
6. Djumada al-Akhira
7. Rajjab
8. Sha’ban
9. Ramadan
10. Shawwal (Syawal)
11. Dhu l-Qa’da
12. Dhu l-Hijja 
Muharram adalah bulan ratapan (hanya untuk kaum Syiah), 

Ramadan adalah bulan puasa, dan Dhu l-Hijja adalah bulan ziarah.
Berbagai kelompok Islam memiliki hari-hari raya yang berbeda. 

Dalam Islam ortodoks, hari-hari raya berikut ini sangat penting:

Tanggal/bulan Nama Penjelasan 
1 Muharram Tahun baru Hari libur di banyak negara. Tahun 

baru Hijriah mengingatkan orang 
Muslim akan hijrah (migrasi) 
Muhammad dari Mekkah ke 
Medinah pada 622 M.

10 Muharram ‘Ashura Kelompok Syiah memperingati 
kemartiran Imam Hussein.

182 Tabel konversi penuh dapat dilihat dalam G.S.P. Freeman-Granville, The Muslim 
and Christian Calendars, 2-nd edn., London: Collings, 1977 (yang memaparkan 
hingga tahun 2000).
183 M = Masehi (dari Latin: AD = Anno Domini, tahun Tuhan kita; penghitungan tahun 
dimulai dengan kelahiran Yesus. H = Hijriah (dari AH = Anno Hegirae, “setelah 
Hijrah”, penghitungan tahun dimulai dengan perpindahan Muhammad dari Mekkah 
ke Medinah pada 622 M).
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12 Rabi’ al-
Awwal

Milad Nabi, 
Maulid Nabi

Hari kelahiran Muhammad. 
Tidak semua orang Muslim 
merayakannya.

27 Rajjab Malam 
kenaikan, 
Laylatul 
al-Mi’rajj 
(isra’miraj)

Memperingati perjalanan malam 
Muhammad ke surga dalam 
sebuah mimpi. Ada orang-orang 
Muslim yang percaya ia naik ke 
surga	secara	fisik.

1 Ramadan Permulaan 
bulan puasa 

Para pemercaya menghindari 
makanan, minuman atau tembakau 
(rokok) dari matahari terbit hingga 
matahari terbenam, dan tidak 
melakukan hubungan intim. Puasa 
dimulai saat sembahyang subuh 
(setelah sahur/sahar) dan diakhiri 
dengan sembahyang magrib Iftaar 
(buka puasa) dengan menikmati 
makanan bersama keluarga dan 
teman.

27 Ramadan Laylat 
al-Qadr 
(Laylatul 
Qadar); 
Malam 
Kuasa

Malam takdir. Inilah malam dimana 
wahyu Quran diturunkan, dimulai 
dengan lima ayat pertama dari 
Sura 96 kepada Muhammad. 
Orang Muslim bersembahyang 
sepanjang malam, mencari 
kemuliaan Allah. 

1 Shawwal/
Syawal

Idul Fitri. 
Akhir puasa

Hari raya ini menandai akhir bulan 
Ramadan, yaitu bulan puasa. 
Inilah hari raya yang spesial yang 
ditandai dengan membeli baju baru 
dan memberi hadiah kepada orang 
miskin dan para sahabat. Dikenal 
dengan Seker Bayram di Turki, 
Hari Raya Puasa di Asia Tenggara.

10 Dhu l-Hijja Idul Adha; 
Hari Raya 
Kurban

Perayaan terbesar dalam Islam. 
Bagi banyak orang Muslim, ini 
adalah peringatan akan Abraham 
yang diminta untuk mengurbankan 
putranya Ismail. Keluarga-keluarga 
Muslim mengurbankan hewan, 
biasanya kambing atau sapi. Di 
akhir ibadah Haji, perayaan ini 
dapat berlangsung hingga empat 
hari. Dikenal dengan Kurban 
Bayram di Turki, Hari Raya Haji 
di Asia Tenggara dan Tabaski di 
beberapa bagian Afrika.
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Dalam penanggalan Islam, bulan puasa,184 Ramadan, menempati 
posisi penting. Walaupun hanya dihitung sebagai bulan ke-9, namun 
merupakan pertengahan tahun religius dan merupakan bulan 
suci” Islam dimana Muhammad dikatakan menerima penglihatan-
penglihatannya yang pertama. Bahkan orang-orang Muslim yang telah 
meninggalkan praktik keimanan mereka sehari-hari kembali kepada 
sumber identitas mereka yaitu Quran, pada bulan Ramadan. Mereka 
menempatkan diri di dalam komunitas yang mengingatkan mereka dan 
orang lain bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seperti halnya puasa, sudah 
menjadi kebiasaan untuk membaca Quran secara keseluruhan selama 
bulan ini dan benar-benar melaksanakan sembahyang. Perbuatan baik 
dan ritual-ritual yang dilakukan selama bulan ini dianggap lebih baik 
daripada yang dilakukan pada bulan-bulan lain. 

1.7.5. Kebiasaan dan hukum-hukum larangan
Sebelum melakukan sesuatu, bahkan mengemudikan mobil, orang 

Muslim yang saleh mengucapkan “bismillah” (dalam nama Allah), dan 
setelah selesai ia berkata “Alhamdulillah” (terpujilah Allah). Ini berlaku 
juga di tempat kerja dan sebelum atau sesudah makan.185

Jika seseorang berniat melakukan sesuatu, atau berjanji, formulanya 
adalah “insya Allah” (Allah berkehendak) ditambahkan. Jika seorang 
Muslim bertemu sesama Muslim, mereka mengucapkan salam 
“Assalamu’alaikum”, dan dibalas dengan “Wa’alaikum salam” (damai 
bagimu; damai juga bagimu). Sebelum tidur dan bangun tidur, Allah 
dimuliakan dengan slogan “subhanallah” (terpujilah Allah). Ada lebih 
banyak lagi formula yang dianggap sebagai perlindungan terhadap 
Iblis dan jin-jin (roh jahat).

Islam mengurusi hampir segala sesuatu, termasuk makanan dan 
minuman, mengelompokkannya ke dalam dua kategori: halal (yang 
diperbolehkan) dan haram (yang dilarang). Ketaatan ketat terhadap 
hukum-hukum larangan tidak dapat dihindari oleh orang Muslim yang 
saleh,186 merupakan bagian yang penting dari identitas religius mereka. 
Umumnya diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang secara medis 
dan secara moral tidak berbahaya. Makanan yang dilarang dapat 
dimasukkan ke dalam tiga kategori berikut:

1). Zat-zat beracun yang dapat mengganggu kesadaran (terutama 
anggur dan minuman beralkohol lainnya, juga obat-obat terlarang).
184 Mengenai puasa, lihat Sura 2:183-187. Lihat juga bagian 1.5.2.
185 Umumnya, formula-formula ini (al-basmala) diucapkan dalam bahasa Arab. 
Namun ada pengecualian misalnya di Jerman dimana lebih dari 70% orang Muslim 
disana berdarah Turki. Slogan-slogannya sama namun dengan aksentuasi dan 
pengucapan dalam bahasa Turki.
186 Istlah-istilah halal dan haram digunakan dalam hubungan ini. Lihat juga Sura 5:5.
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2). Darah, atau daging hewan yang tidak terkuras darahnya. 
Mengkonsumsi daging babi juga dilarang. Semua hewan yang 
disembelih tanpa mengucapkan bismillah (formula basmala)187 adalah 
najis (haram).

3). Makanan yang membahayakan dan makanan sisa.

Pertanyaan-pertanyaan
•	Apakah	pesan	yang	hendak	disampaikan	Islam?
•	Mengapa	kaum	wanita	dalam	Islam	tidak	mempunyai	hak	yang	
sama dengan pria?
•	 Mengapa	 wanita	 dalam	 Islam	 seringkali	 harus	 mengenakan	
pakaian yang menutupi tubuh mereka secara total?
•	Menurut	anda	mengapa	Maria	ibu	Yesus	adalah	satu-satunya	
wanita yang namanya disebutkan dalam Quran?
•	Keuntungan-keuntungan	spiritual	apakah	yang	anda	dapatkan	
dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan?
•	Apakah	anda	merayakan	hari	kelahiran	Muhammad?	Jika	ya,	
mengapa?
•	Hari-hari	raya	Islam	apa	saja	yang	anda	rayakan?	
•	 “Hari	 Raya	 Kurban”	 adalah	 peringatan	 akan	 Abraham.	
Sesungguhnya apakah makna hari raya ini bagi anda? Siapakah 
putra yang dikurbankan? Dapatkah anda menunjukkan pada 
saya dimana hal itu ditulis dalam Quran?
•	Penanggalan	Islam	dimulai	pada	622	M.	Apakah	waktu	sebelum	
penanggalan ini (Muhammad di Mekkah) tidak islami?
•	Dapatkah	anda	menjelaskan	pada	saya	arti	istilah-istilah	“halal” 
dan “haram”? bagaimanakah istilah-istilah ini memengaruhi 
hidup anda?

187 Kata “bismillah” biasanya diterjemahkan dengan “demi/dalam nama Allah”, 
disebut juga dengan “basmala” atau “tasmiya”.
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2. jAwAbAN KRISTEN TERHADAP PENOLAKAN-
PENOLAKAN MUSLIM

Pasal ini memberikan informasi tentang:
a) Penolakan Muslim yang paling umum serta cara berpikir 
mereka
b) Perbedaan-perbedaan doktrinal antara Kekristenan dan 
Islam188

c) Cara orang Kristen memberikan jawaban yang dapat dimengerti 
oleh orang Muslim

Penolakan Islam terhadap ajaran Alkitab telah dimulai oleh 
Muhammad. Quran, yang dianggap sebagai buku dimana tersimpan teks-
teks yang diwahyukan kepada Muhammad, berisi banyak pernyataan-
pernyataan polemik yang berkontradiksi dengan ajaran Kristen. Apakah 
orang Kristen memiliki jawaban yang masuk akal dengan alasan yang 
kuat terhadap penolakan-penolakan ini? Tentu saja! Orang Kristen 
dapat memberikan jawaban yang terpercaya terhadap setiap penolakan 
Islam. Pasal ini dimaksudkan untuk membuat sketsa pilihan berkenaan 
dengan penolakan-penolakan Muslim yang paling populer.189

Memiliki pengetahuan Alkitab dan ajaran Kristen yang memadai adalah 
sebuah persyaratan mutlak untuk dapat berdiskusi secara efektif dengan 
orang Muslim. Orang Kristen perlu didorong untuk mempelajari serta 
mendiskusikan materi yang ada di pasal ini bersama-sama, agar mereka 
dapat memiliki kepercayaan diri dalam bersharing dengan orang Muslim.  
Jawaban-jawaban dari Alkitab harus diberikan dengan penuh kesabaran dan 
kasih. Disini yang menjadi poin bukan hanya menjelaskan apa yang diyakini 
orang Kristen, tetapi juga menjelaskan mengapa mereka mempercayai hal 
itu. Dalam hal ketika orang Kristen tidak tahu jawaban yang terpercaya, adalah 
lebih baik mengakuinya daripada memaksakan diri untuk menjawab, namun 
jawaban yang diberikan salah atau tidak akurat. Kita perlu menyediakan 
waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dengan melakukan riset atas 
poin-poin yang dipermasalahkan, sebelum membuat sebuah pertemuan 
follow-up. Ini harus dilakukan dalam semangat 2 Timotius 2:15,

Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Elohim, 
selaku pekerja yang tidak merasa malu, karena dengan tepat membagi-
bagikan firman kebenaran.
188 Sangat sedikit orang Muslim yang memiliki pemahaman yang jelas mengenai 
pesan dan ajaran Kristen. Sebagai contoh, hal ini terbukti dengan adanya tuduhan 
Islam bahwa orang Kristen menyembah tiga tuhan.
189 Ada lebih banyak bantahan Muslim terhadap Kekristenan. Sebagai contoh, 
silahkan lihat Gilchrist 1999.
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Jawaban yang diberikan seharusnya menantang Muslim untuk 
memikirkan kembali relasi mereka dengan Tuhan sehingga pada 
akhirnya mereka dapat menerima kebenaran.190

2.1 Wilayah-wilayah konflik Teologis
Perbedaan-perbedaan antara orang Kristen dan Muslim, bantahan-

bantahan Muslim dan jawaban-jawaban yang diberikan orang Kristen 
dideskripsikan di bagian berikut ini. Kita akan mulai dengan menguji 
kemiripan diantara kedua agama, yang dapat dipakai sebagai pintu 
masuk untuk melakukan percakapan diantara orang Kristen dengan 
Muslim.191 192

Tabel dibawah ini berisi contoh-contoh topik dalam Kekristenan dan 
Islam dimana ada kemiripan maupun perbedaan pada derajat tertentu:

Topik Kemiripan Perbedaan
Keesaan Tuhan Keyakinan bahwa hanya 

ada satu Tuhan
Alkitab dan Quran 
menggambarkan Tuhan 
secara berbeda

Tuhan sebagai 
penguasa

Tuhan itu kekal dan Dialah 
yang memerintah dunia ini

Cara bagaimana Tuhan 
memerintah dunia ini

Pewahyuan Tuhan telah mewahyukan 
FirmanNya kepada umat 
manusia

Metode pewahyuan 
dan kitab mana yang 
sesungguhnya berisi 
Firman Tuhan

Dosa Manusia jatuh ke dalam 
dosa

Definisi	tentang	dosa	
secara fundamental 
berbeda

Pengampunan Tuhan dapat mengampuni 
dosa manusia

Cara bagaimana 
Tuhan memberikan 
pengampunan

Penyebutan 
tokoh-tokoh

Baik Alkitab maupun Quran 
menyebut nama-nama 
tokoh yang sama, misalnya 
Abraham, Musa, Nuh, 
Maria, Yesus      , dsb.

Siapakah tokoh-
tokoh ini dan apa 
sesungguhnya misi 
mereka

190 Anda harus menyimpan dalam benak anda bahwa orang Muslim, berdasarkan 
aturan dalam agama mereka, diajarkan untuk tidak mempertanyakan hal-hal yang 
bersifat religius, sebaliknya mereka dituntut untuk menerima dan membaca Quran 
tanpa syarat. Islam memandang berdosa, setiap orang yang mempertanyakan 
Muhammad maupun Quran. 
191 Untuk topik ini, lihat juga penjelasan di pasal 3.4.
192 Dalam Quran, nama Yesus muncul sebagai “Isa”. Tetapi, pengucapan dalam 
bahasa Arab yang benar bukanlah Isa melainkan “Yasu”. Alasan mengapa dalam 
Quran nama Yesus menjadi Isa hingga sekarang tidak diketahui oleh umat Muslim.

192
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Hari 
Penghakiman

Fakta bahwa akan ada Hari 
Penghakiman

Apa yang 
sesungguhnya akan 
terjadi pada Hari itu

Kekekalan Eksistensi	surga	(firdaus)	
dan neraka

Seluruh konsep 
berbeda

Sebagaimana terlihat diatas, ada banyak orang dan topik yang 
disebut baik dalam Alkitab maupun dalam Quran. Tetapi misi para 
pengikutnya maupun ajaran-ajaran mereka sangat berbeda. Quran, 
sebagai contoh, mengisahkan kejatuhan Adam ke dalam dosa ketika 
ia ada di Firdaus, tetapi detil kisah serta pentingnya kisah kejatuhan 
manusia itu secara keseluruhan salah dipahami. Kisah kejatuhan 
Adam ke dalam dosa juga sangat berbeda dengan yang dicatat di 
kitab Kejadian. Dalam Islam, dosa yang dilakukan Adam tak memiliki 
konsekuensi lanjutan terhadap umat manusia, dan karena itu orang 
Muslim menolak konsep Alkitab tentang dosa asal. Oleh karena itu, 
kita perlu menjelaskan kepada mereka bahwa kita tidak dihakimi oleh 
karena dosa Adam, melainkan yang terjadi adalah kita mewarisi natur 
keberdosaan dari Adam, dan itulah yang menyebabkan kita cenderung 
untuk melakukan dosa.

Yesus memiliki posisi penting diantara para nabi dalam Quran, 
namun dari sudut pandang orang Kristen poin krusialnya terhilang, 
sebab dalam Islam, Yesus bukanlah Anak Allah yang mati di kayu 
salib untuk menebus manusia berdosa. Investigasi yang lebih dekat 
memperlihatkan ada lebih banyak perbedaan dibandingkan kesamaan. 
Hal	ini	akan	diklarifikasi	pada	bagian-bagian	pembahasan	berikut.	

2.2. Penolakan-Penolakan Muslim terhadap Alkitab

2.2.1 “Alkitab bukan wahyu Tuhan”

Penolakan Muslim
“Alkitab bukan wahyu Allah yang sejati. Hanya Quran saja yang 
mereka percayai sebagai wahyu Allah yang terakhir dan yang 
terbaik.”

Pertama-tama, adalah penting untuk memahami perbedaan-
perbedaan dalam doktrin pewahyuan: 
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Kekristenan Islam
Tuhan menyatakan diriNya 
melalui ciptaanNya, dalam 
sejarah, dan secara khusus 
melalui umat pilihan, Israel. 
Tuhan menyatakan natur dan 
namaNya (Keluaran 20). Dalam 
Yesus Kristus, Ia telah datang 
ke dalam dunia untuk membawa 
pendamaian dan menarik 
manusia datang kepadaNya. 
Yesus	adalah	firman	Tuhan	
yang terakhir dan yang terutama 
(Yohanes 1:1-14; Ibrani 1). Tuhan 
menyatakan diriNya sendiri di 
dalam Yesus. Alkitab adalah 
bukti pewahyuan diri Tuhan 
yang telah Ia inspirasikan. Tuhan 
memilih para penulis yang, 
melalui inspirasi Roh Kudus, 
telah	menuliskan	firmanNya	
dalam Alkitab (2 Timotius 3:16; 2 
Petrus 1:16-21). Orang-orang ini 
telah menulis Kitab Suci dalam 
gaya bahasa mereka sendiri. 
Oleh karena itu Alkitab memiliki 
penulis ganda, yaitu Tuhan 
melalui kuasa Roh KudusNya 
dan sejumlah orang yang telah 
Ia pilih. Karena itu, meskipun 
manusia yang menuliskan Alkitab, 
namun Tuhan sendiri yang 
mengontrol dan menjamin bahwa 
yang diwahyukan itu adalah 
kebenaran. 

Allah tidak pernah menyingkapkan 
diriNya sendiri, melainkan hanya 
kehendakNya. Ia telah mengirim 
para nabi kepada berbagai bangsa 
di waktu-waktu yang berbeda. 
Disamping sejumlah kecil orang 
Arab, beberapa nama dari Alkitab 
disebutkan dalam Quran seperti: 
Nuh, Abraham, Musa, Daud, Salomo, 
Zakhariah, Yunus dan Yesus (Isa).
Muslim mengklaim bahwa 
Muhammad adalah nabi terakhir dan 
kepadanya telah diberikan Quran 
sebagian demi sebagian (dengan 
cara mencicil) lewat malaikat Jibril. 
Muslim mengatakan bahwa Quran 
yang asli, yaitu dalam bahasa Arab, 
telah disimpan di langit/surga ke-7 
dan dianggap sebagai “Ibu Kitab” 
(Lauf Mahfuz). Ia berisi perintah-
perintah Allah bagi semua tindakan-
tindakan umat manusia. Dikatakan 
bahwa	kepada	Muhammad	firman	
Tuhan telah diwahyukan secara 
langsung tanpa ada satu ayatpun 
yang dirubah. 
Ini berarti bahwa tak ada elemen-
elemen manusiawi yang hadir dalam 
Quran dan karena itulah Quran 
diklaim	sebagai	firman	Allah	yang	
murni. 
Meskipun umat Muslim menyatakan 
bahwa Allah sendiri yang berbicara 
kepada umat manusia secara 
langsung, tetapi ada bukti tak 
terbantahkan dalam Sura pertama 
dimana bagian-bagian Quran 
ternyata ditulis dengan menggunakan 
bentuk orang ke-3 (Quran Sura 
Al Fatihah 1:5 “Hanya Engkaulah 
yang kami sembah, dan hanya 
kepada Engkaulah kami meminta 
pertolongan.”

Orang	 Kristen	 percaya	 bahwa	Alkitab	 adalah	 firman	 Tuhan	 yang	
diinspirasikan dan merupakan satu-satunya pesan yang jelas terhadap 
umat manusia mengenai penghapusan dosa, penebusan dan kepastian 
akan keselamatan.
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Muslim	meyakini	bahwa	kitab	yang	ditulis,	Quran,	adalah	firman	Allah	
dalam bentuknya yang sepenuhnya sempurna. Hasil karya manusia 
manapun tak akan pernah sempurna. Karena itu, klaim Islam yang 
mengatakan Quran yang ada hari ini, disampaikan kata demi kata melalui 
mulut (Jibril) dan ditulis 23 tahun setelah kematian Muhammad oleh seorang 
penulis, dan diyakini sebagai salinan sempurna dari Quran yang asli yang 
ada di sisi Allah, adalah sebuah klaim yang sulit untuk dipertahankan.193

Sebagai kontras dengan klaim Islam diatas, orang Kristen percaya 
bahwa	firman	Tuhan	telah	menjadi	manusia	di	dalam	Yesus	Kristus,194 
Putra Tuhan yang sempurna dalam pengertian ilahiah. Jadi, umat 
Muslim memiliki sebuah kitab sebagai wahyu yang terutama, sementara 
dilain pihak umat Kristen menerima wahyu ilahi yang bersifat pribadi. 
Karena itu pertanyaannya adalah: Wahyu yang manakah dari Tuhan 
yang dianggap lebih bernilai, sebuah kitab atau satu sosok pribadi?195

2.2.2 “Alkitab bukan Firman Tuhan”

Penolakan Muslim
“Alkitab	 tak	 lagi	 dapat	 disebut	 sebagai	 firman	 Tuhan:	 ia	 telah	
dirubah dan dipalsukan oleh orang Yahudi dan Kristen (tahrif).”

Dari sudut pandang Muslim, Quran berisi segala sesuatu yang telah ditulis 
dalam wahyu Tuhan sebelumnya.196 Umat Muslim menerima pandangan 
ini, bahwa tulisan-tulisan sebelumnya telah dipalsukan, dan hanya Quran 
satu-satunya	 yang	 berisi	 firman	 Tuhan	 sejati.	 Quran	 banyak	 menyebut	
topik-topik Alkitab, tetapi kebanyakan dipresentasikan dalam bentuk yang 
lebih pendek, kacau balau, salah dipahami dan sangat dangkal.

Oleh karena Quran berkontradiksi dengan banyak pernyataan-
pernyataan Alkitab, umat Muslim berasumsi bahwa Alkitab telah dipalsukan. 
Mereka mendeklarasikan hal ini tanpa melakukan sebuah investigasi kritis 
dan menyeluruh terhadap Quran. Sebenarnya posisi mereka berkontradiksi 
dengan pernyataan-pernyataan Quran mengenai Alkitab.197

193 Muslim mengklaim bahwa tak ada yang sempurna dan kudus kecuali Allah! Jika 
demikian, bagaimana sebuah buku seperti Quran yang ada di bumi ini dianggap 
sempurna?
194 Lihat Yohanes 1:14. Yang menyatakan bahwa Yesus sendiri adalah wahyu 
Tuhan,	sementara	firman	Tuhan	yang	telah	datang	kepada	manusia	dalam	wujud	
manusia bertentangan dengan pendapat Islami tentang bagaimana Allah telah 
menyingkapkan diriNya. 
195 Lihat kisah ini di bagian 3.3.4
196 Kitab-kitab ini didaftarkan di bagian 1.5.1
197 Meskipun demikian, Quran tak pernah menyebut kata “Alkitab”. Sebaliknya ia 
hanya merujuk pada bagian-bagian Alkitab seperti kitab Taurat dan Injil. 



121

Ini artinya, tidak setiap hal yang dikatakan oleh orang Muslim sejalan 
dengan Quran. Tabel dibawah ini mengilustrasikan hal berikut:

Ajaran Quran Apa yang dipercaya 
orang Muslim hari ini

Apa yang dipercaya oleh 
orang Kristen

Mengenai asal usul Alkitab
Alkitab berasal 
dari Allah (Sura 
5:47)

Kitab-kitab suci dalam 
Alkitab berasal dari 
wahyu Allah yang 
disampaikan kepada 
umat manusia melalui 
para nabi.

Orang-orang yang dipilih 
Tuhan telah menuliskan 
Alkitab dibawah bimbingan 
Roh Kudus (2 Petrus 1:21; 
2 Timotius 3:16)

Mengenai otoritas Alkitab
Alkitab adalah 
tuntunan dan 
terang dari Allah 
(Sura 5:46; 10:94; 
32:23)

Alkitab bukan lagi 
firman	Allah	karena	
telah dipalsukan oleh 
orang Yahudi dan 
Kristen

Alkitab	adalah	firman	
Tuhan yang tertulis, 
yang menunjukkan pada 
kita jalan keselamatan 
(Yohanes 20:31)

Tabel berikut memberi penjelasan mengenai dua ayat yang 
menantang dalam Quran: 198

Ayat |Arab Indonesia Penjelasan
Sura As 
Sajdah 32:23

Dan 
Sesungguhnya 
Kami telah 
berikan kepada 
Musa Al-Kitab 
(Taurat), maka 
janganlah kamu 
ragu akan 
ajarannya dan 
Kami jadikan 
Al-Kitab (Taurat) 
itu petunjuk bagi 
Bani Israil.

Quran berbicara 
secara positif 
mengenai kitab-
kitab Perjanjian 
Lama yang ada 
di Alkitab. Ia tidak 
mengatakan 
bahwa Taurat itu 
telah dirubah, 
sebagaimana 
yang diklaim oleh 
orang Muslim

198	Ayat-ayat	 lebih	 jauh	 dari	 Quran	 yang	 mengkonfirmasi	 otoritas	Alkitab	 secara	
positif: Sura 2:136; 3:3; 4:136; 5:68; 10:37.
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Sura Yunus 10:94 Maka jika kamu 
(Muhammad) 
berada dalam 
keragu-raguan 
tentang apa 
yang Kami 
turunkan 
kepadamu, 
maka 
tanyakanlah 
kepada orang-
orang yang 
membaca kitab 
sebelum kamu. 
Sesungguhnya 
telah datang 
kebenaran 
kepadamu 
dari Tuhanmu, 
sebab itu 
janganlah 
sekali-kali kamu 
temasuk orang-
orang yang 
ragu-ragu.

Ayat ini 
sesungguhnya 
mengatakan 
bahwa setiap 
Muslim yang 
ragu-ragu akan 
setiap wahyu 
dari Allah, maka 
mereka harus 
bertanya pada 
orang-orang yang 
telah menerima 
Kitab-Kitab 
sebelumnya, 
yaitu Yahudi dan 
Kristen!

Otoritas Alkitab tak pernah dipertanyakan dibagian Quran manapun, 
sebaliknya diberikan penekanan yang positif. Dalam Sura 3:3 sebagai 
contoh, Injil dan Taurat (hukum Musa) digambarkan sebagai “sebuah 
tuntunan bagi umat manusia”. Lebih jauh lagi, Quran juga menyatakan 
(Sura	6:34;	10:64)	bahwa	tak	seorangpun	dapat	merubah	firman	Allah.	
Karena itu pertanyaannya adalah: Mengapa orang-orang Muslim hari 
ini berpegang pada pandangan yang berbeda dan yang berkontradiksi 
dengan Quran mereka sendiri? 

Untuk membuktikan klaim mereka bahwa Alkitab telah dipalsukan, 
maka Muslim perlu ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini:

1) Kapan dan mengapa Alkitab dipalsukan?
2) Siapa yang memalsukan Alkitab?
3) Bagaimana reaksi orang-orang percaya lainnya, yang tidak 

berpartisipasi dalam pemalsuan itu?
4) Bagaimana seseorang tahu bahwa “Alkitab yang asli” pernah 

ada, kecuali ada sejumlah bukti atas tuduhan ini?
Bahwa	 Alkitab	 itu	 dapat	 dipercaya,	 dikonfirmasi	 oleh	 empat	

kebenaran mendasar berikut:
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1) Nubuatan yang digenapi: Ada banyak yang dapat ditemukan 
dalam Alkitab. Seringkali tentang peristiwa-peristiwa yang diramalkan 
beberapa ratus tahun sebelumnya. Tak ada kritik yang dapat 
menyangkali hal ini. Hal ini unik di sepanjang sejarah, dan tak pernah 
muncul di agama-agama yang lain dengan begitu terang seperti yang 
ditemukan di Alkitab. Contoh-contoh nubuatan dan penggenapannya 
bisa dilihat dalam tabel berikut:199

Peristiwa tentang Yesus 
(dan kapan diramalkan)

Nubuatan Penggenapan

Tempat kelahiran dan pre-
eksistensi Mesias (700 BC)

Mikha 5:2 Lukas 2:4-7

Kelahiran dari perawan 
(700 BC)

Yesaya 7:14 Matius 1:18-23

KeilahianNya (700 BC) Yesaya 9:6 Matius 1:23

KetibaanNya di Yerusalem 
dengan menunggang seekor 
keledai (480 BC)

Zakharia 9:9 Matius 21:1-9

Ia akan datang untuk 
menyelamatkan dan 
menyembuhkan (700 BC)

Yesaya 53:3-6 Matius 1:21
Lukas 18:40-43 ; 
19:10

Nama dari Mesias (700 BC) Yesaya 49:1-8 Matius 1:21

Penderitaan dan 
penyalibanNya

Yesaya 53
Mazmur 22:1-18

Matius 27:33-50; 
Yohanes 18:36-19:37

PenguburanNya Yesaya 53:9 Matius 27:60

KebangkitanNya Mazmur 16:8-11 Kisah Para Rasul 
2:25-32

KenaikanNya ke surga Mazmur 110:1 Kisah Para Rasul 
1:6-11
Ibrani 1:13

2) Para saksi mata: Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab 
terjadi di hadapan umum/ publik; seluruh Israel adalah saksinya. 
Berulangkali para rasul menyerukan untuk mengontak para saksi mata 
untuk	mengkonfirmasikan	kebenaran	(Lukas	1:2;	Kisah	2:22-24;	5:30-
32; 26:25-26; dsb.):

… sebagaimana mereka yang dari semula telah menjadi saksi mata 
dan pengawal firman telah menyampaikannya kepada kita, (Lukas 1:2).

199 Lihat juga Nehls (1985) dan www.answering-islam.org 
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3) Arkeologi: Sejumlah penemuan arkeologi mengkoraborasi 
kredibilitas	 Alkitab,	 dan	 mengkonfirmasi	 kebenaran	 dan	 akurasi	
sejarah.200 Ketika diperbandingkan dengan kitab-kitab religius lainnya, 
Alkitab itu unik sebagai kitab tertua, telah diuji oleh tempat, orang, 
gelar-gelar, dan peristiwa-peristiwa yang disebut di dalamnya. Alkitab 
juga telah teruji lewat format bahasa dan literatur yang dipakai untuk 
menyusunnya. Penemuan-penemuan arkeologi sangat membantu 
dalam menghilangkan keragu-raguan mengenai apakah kandungan 
sejarah Alkitab itu layak dipercaya. 

Ketika kebenaran Kitab Suci ditantang oleh kaum skeptikal, arkeologi 
dapat dipakai untuk mendemonstrasikan bahwa orang-orang, tempat 
dan peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab adalah nyata. Ada banyak 
keterangan penting sehubungan dengan penemuan-penemuan arkeologi; 
salah satu contoh adalah yang dicatat tepat setelah tahun 1967:

Setelah jatuhnya Tembok Barat dan Bait Suci ketika terjadi Perang 
Enam Hari, para arkeolog melakukan ekskavasi-ekskavasi (penggalian) 
yang lebih ekstensif dalam batas-batas kota modern Yerusalem. 

Satu hal penting yang diperoleh di Barat Daya Kota Tua Yerusalem: 
dua gulungan kecil terbuat dari perak yang unik sebab berisi teks-teks 
Alkitab yang lebih tua dari Naskah-Naskah Laut Mati, telah ditemukan. 
Kedua benda ini berisi Berkat Imam yang berasal dari Kitab Bilangan; 
salah satunya berisi kutipan yang ditemukan pada ayat-ayat paralel 
dari kitab Keluaran (20:6) dan Ulangan (5:10 dan 7:9). Ayat-ayat yang 
sama muncul lagi kemudian di Daniel (9:4) dan Nehemia (1:5).

4) Sejarah: Sejarawan pada masa itu, seperti Tacitus atau 
Josephus,201 yang kebanyakan bukan orang Kristen, juga telah 
mengkonfirmasi	kisah-kisah	yang	dicatat	di	Alkitab.	Karena	itu	kita	tak	
memiliki alasan untuk meragukan Alkitab, sebab peristiwa-peristiwa 
yang disampaikan benar-benar terjadi. Sebagai contoh, Josephus 
menulis pada tahun 93 AD:202

Dan disekitar waktu ini, Yesus, seorang yang bijak, jika dibenarkan untuk 
menyebutnya seorang manusia, karena Ia telah melakukan banyak hal 
yang menakjubkan, seorang guru dari para pria yang menerima kebenaran 
dengan gembira. Ia telah menarik kepadaNya banyak orang Yahudi dan 
200 Bandingkan, sebagai contoh Free (1992) atau situs seperti www.christiananswers.
net yang memperlihatkan melalui banyak ekskavasi-ekskavasi, sebagai bukti yang 
solid akan kebenaran Alkitab yang terpercaya.
201 Cornelius Tacitus (54–117 AD) adalah sejarawan terbesar Kekaisaran Roma. 
Josephus (Awal 100 AD) yang kemudian dikenal dalam kapasitasnya sebagai 
seorang warga negara Roma, yaitu dengan nama Flavius Josephus, adalah 
sejarawan abad pertama Yahudi, dan apologet untuk keimaman dan keturunan 
bangsawan. Dialah yang mencatat kehancuran Yerusalem pada tahun 70 AD. 
Karyanya memberi sebuah wawasan penting mengenai Yudaisme abad pertama.
202 Untuk bukti-bukti ilmiah lebih lanjut atas kebenaran Alkitab, lihat Stoner (1969)
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non-Yahudi. Ia adalah Kristus (= Mesias). Dan ketika Pilatus sebagaimana 
yang disarankan oleh para pemimpin kita, telah menyalibkanNya, maka 
mereka yang sebelumnya mengasihiNya tidak menyangkaliNya; oleh 
karena Ia hidup kembali pada hari ke-3 dan menampakkan diriNya kepada 
mereka; sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan serta 
melalui ribuan hal-hal menakjubkan lainnya tentang diriNya. Dan suku 
Kristen yang diberi nama berdasarkan namaNya, mereka masih tetap 
eksis hingga sekarang (Antiquities of the Jews, Book 18, Ch 3:3 dalam 
The Works of Flavius Josephustranslated oleh William Whiston, Milner 
and Sowerby, London, p392).

2.2.3 “Orang Kristen memiliki Alkitab dengan teks-teks yang 
saling berkontradiksi”

Penolakan Muslim
“Orang Kristen memiliki Alkitab yang bervariasi dan yang di 
beberapa tempat mengandung isi yang berbeda. Tuhan pastilah 
bukan penulis dari Alkitab-Alkitab yang bervariasi itu.”

Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa ada teks-teks Alkitab 
yang bervariasi. Tentu saja umat Muslim tak pernah menginvestigasi 
klaim ini. Apa yang sesungguhnya mereka maksudkan adalah bahwa ada 
perbedaan-perbedaan terjemahan yang juga diaplikasikan pada Quran. 
Mereka harus belajar bahwa terjemahan-terjemahan yang bervariasi 
adalah untuk menolong orang-orang dari latar belakang intelektual dan 
periode yang berbeda. Oleh karena bahasa itu dinamis dan berubah 
dari generasi ke generasi, maka terjemahan membutuhkan perbaikan. 
Meskipun demikian, Alkitab secara keseluruhan diterjemahkan dari 
bahasa aslinya yaitu dari teks-teks Ibrani dan Yunani! Adalah sulit bagi 
kebanyakan Muslim untuk memahami bahwa adalah mungkin untuk 
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang beragam tanpa 
merubah isinya. 

Mengenai Quran – dalam konteks ajaran Islam tentang pewahyuan,203 
Muslim	menganut	 pandangan	 bahwa	 firman	Allah	 haruslah	 verbatim	
(disampaikan langsung). Teori ini tidak realistis, karena kesalahan minor 
dapat terjadi tatkala sebuah teks disampaikan secara oral, kemudian 
ditulis dan dikopi secara manual selama berabad-abad. Ini adalah 
sebuah asumsi dengan kekuatan argumentatif yang kecil. Orang Muslim 
berasumsi bahwa Quran itu “sempurna” tanpa melihat secara kritis teks 
dan transmisinya. Namun demikian, mustahil Quran itu “sempurna” dan 

203 Teori ini dijelaskan di pasal 2.2.1.
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homogen sebagaimana yang ada dalam pemikiran Muslim.204 Sebagai 
kontras, dapat dikatakan bahwa tak ada buku lain yang diinvestigasi 
sedemikian seksama, diuji sedemikian kritis sebagaimana Alkitab – 
namun Alkitab telah lulus ujian!

Orang Kristen tak perlu risau oleh karena dari semua buku, Alkitab 
memiliki bukti-bukti dan otentitas yang paling baik. Tak ada buku kuno 
lainnya yang memiliki begitu banyak naskah-naskah kuno selain 
Alkitab. Diantara lebih dari 5000 naskah-naskah kuno atau yang 
mengacu pada situasi sebagaimana telah disebut sebelumnya, kita 
menemukan ada tiga manuskrip mayor yang ditulis sebelum Islam. Hal 
ini memperlihatkan pada kita bahwa Alkitab yang kita miliki hari ini sama 
dengan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Kristen kuno:205

1) Codex Alexandrinus ditulis di abad ke-5 AD. Ia berisi seluruh 
bagian Alkitab, dengan perkecualian beberapa halaman Perjanjian Baru 
yang hilang.206 Semua teks dari naskah ini berisi Alkitab yang ada dan yang 
kita kenal hari ini. Naskah ini disimpan di Museum British di London.

2) Codex Sinaiticus ditulis pada akhir abad ke-4 AD. Ia berisi 
seluruh Perjanjian Lama dan bagian-bagian Perjanjian Baru. Naskah 
ini disimpan di perpustakaan St. Petersburg, Rusia, kemudian dijual 
dan sekarang berada di Museum British di London.

3) Codex Vaticanus barangkali merupakan naskah tertua yang berisi 
seluruh bagian Alkitab. Ia ditulis di abad ke-4 M, dan hari ini disimpan 
di Perpustakaan Vatikan di kota Roma. Bagian terakhir Perjanjian Baru 
ditulis oleh tangan yang berbeda dari yang pertama.207

Mengenai tuduhan bahwa Alkitab sudah dirubah, harusnya 
dinyatakan berdasarkan kategori bahwa naskah-naskah yang disebut 
diatas berasal dari masa sebelum Muhammad. Tidak mungkin untuk 
memasukkan perubahan-perubahan ke dalam Alkitab setelah masa 
itu, oleh karena Alkitab yang kita miliki hari ini tidak menyimpang 
dari naskah-naskah yang ada di atas. Quran sendiri dengan jelas 
menyatakan bahwa Alkitab pada masa Muhammad dipercaya sebagai 
wahyu ilahi dan tak ada seorang manusia pun yang dapat merubahnya. 
Karena itu, harus diasumsikan bahwa orang Muslim yang berargumen 
bahwa Alkitab telah dipalsukan sesungguhnya telah mengabaikan 
fakta-fakta ini. 

204 Lihat Gilchrist 1999:23-40. 
205 Ada lebih banyak lagi naskah-naskah yang membuktikan integritas dan 
homogenitas Alkitab, misalnya teks Masoretik dalam bahasa Ibrani, Naskah-Naskah 
Laut Mati, Septuaginta, Vulgata Latin (bandingkan Gilchrist 1999:20-23).
206 Teks-teks yang hilang dari Codex Alexandrinus adalah Matius 1:1-25; Matius 6; 
Yohanes 6:50-8:52; 2 Korintus 4:13-12: 6.
207 Dari Ibrani 9:14 hingga bagian akhir kitab Wahyu 
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Tabel berikut memberi perbandingan menarik sebagai penghormatan 
terhadap wahyu dan buku yang diberikan oleh Tuhan kepada umat 
manusia:

Subyek Kekristenan Islam
Sempurna, Wahyu akhir 
dari Pencipta

Yesus = pribadi yang 
hidup

Quran = sebuah 
buku

Ditulis sebagai bimbingan 
kepada umat manusia

Alkitab	=	firman	Tuhan	
yang tertulis

Quran dan Hadis = 
firman	Allah

Jadi perbedaannya adalah dalam Kekristenan “Firman itu telah 
menjadi daging dan hidup diantara kita…” (namanya Yesus, Yohanes 
1:14); sementara dalam Islam “Firman Allah” menjadi sebuah kitab, 
bernama Quran. Dalam Kekristenan, wahyu akhir yang sempurna 
adalah Yesus, satu sosok pribadi yang hidup, sementara dalam 
Islam ia adalah sebuah buku, yaitu Quran. Dengan demikian, dalam 
mendiskusikan wahyu akhir yang sempurna antara Kristen dan Islam, 
orang perlu membandingkan Yesus dengan Quran.

Pertanyaan-pertanyaan
•	 Bagaimana	 Quran	 dapat	 menjadi	 sebuah	 teks	 tertulis	
sebagaimana ia eksis hari ini?
•	 Mengapa	 orang	 Muslim	 hari	 ini	 mengklaim	 bahwa	 Alkitab	
telah dipalsukan, sementara pada sisi lain Quran sendiri 
mengkonfirmasi	otoritas	Alkitab?
•	Bukti	apa	yang	dimiliki	umat	Muslim	mengenai	tuduhan	bahwa	
Alkitab sudah dipalsukan?
•	Pada	waktu	kapan	dalam	sejarah,	Muslim	mengklaim	Alkitab	
telah dirubah?
•	Mengapa	Muslim	 tidak	mengikuti	 nasehat	Quran	dalam	Sura	
10:94 – yaitu jika mereka memiliki keraguan tentang pewahyuan, 
maka mereka harus bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen?
•	Meskipun	Quran	memberi	kredibilitas	kepada	kitab	suci	Yahudi	
dan Kristen, mengapa umat Muslim tidak mencari jawaban-
jawaban spiritual dari Alkitab?
•	Muslim	mengklaim	tak	ada	satupun	yang	sempurna	dan	kudus	
selain Allah! Jika demikian, berdasarkan apa, sebuah buku 
seperti Quran yang ada di bumi, dianggap sempurna?
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2.3 Penolakan Muslim terhadap Yesus Kristus

2.3.1 “Yesus tak lebih dari sekadar seorang nabi biasa”

Penolakan Muslim
“Yesus adalah seorang nabi sama seperti nabi-nabi lainnya. 
Yesus hanya datang untuk bangsa Israel. Muhammad adalah 
nabi terbesar dan terakhir yang telah datang untuk seluruh umat 
manusia” (Sura 4:171; 5:75; 33:40; 43:59; 43:63-64).

Muslim mengakui Yesus tak lebih dari sekadar seorang nabi. 
Sebaliknya Muhammad, dipresentasikan sebagai nabi terakhir, paling 
penting dan terbesar. Namun demikian, Quran memberi gambaran 
yang sangat tinggi serta posisi yang sangat unik kepada Yesus.208 
Meskipun Yesus disebutkan 15 kali dalam 114 sura Quran,209 tak 
ada dari sura-sura ini yang menjelaskan secara eksklusif tentang 
pribadi dan karyaNya. Jadi sebuah gambar Quranik mengenai 
Yesus harus dikonstruksikan lewat ke-93 ayat-ayat yang terserak 
yang menyebut tentang Dia. Pernyataan paling penting mengenai 
Yesus dan nama-nama yang diberikan kepadaNya, dapat dilihat 
dalam daftar dibawah ini: 210 211  212

Sura Pernyataan
3:45 Ia adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat

4:158 Ia diangkat ke surga (literal: kepada diriNya sendiri yaitu Allah) 
oleh Allah

4:171 Ia	adalah	Mesias	(Kristus)					,	firman	Allah,         sebuah roh dari 
Allah

5:113 Ia menciptakan kehidupan, menyembuhkan yang sakit, dan 
membangkitkan yang mati

19:19 Ia suci (tanpa dosa)
208 Orang Kristen tidak membutuhkan Quran untuk menjelaskan tentang keunikan 
Yesus. Tetapi  orang Kristen dapat memperlihatkan pada orang Muslim bahwa 
mereka seharusnya mengakui, lewat studi yang hati-hati terhadap Quran, bahwa 
Yesus lebih dari sekadar seorang nabi: Ia unik dan tak ada yang menyainginya. 
209 Tentang Yesus dalam Quran, bandingkan misalnya Parrinder 1965
210 Penjelasan tentang topik “Mesias” lihat bagian 3.4.4
211	Al-Bukhari	(6:200-201;	60.178.236)	mengkonfirmasi	gelar	“firman	Allah”	untuk	Yesus
212 Quran juga mengatakan di Sura 19:13 bahwa Yohanes Pembaptis/Yahya adalah 
kudus. Semua nabi-nabi lainnya kecuali Yesus harus meminta pengampunan 
untuk dosa-dosa mereka, termasuk Muhammad (Sura 4:106; 40:55; 47:19). Hadis 
Al	Bukhari	 (6:324;	54.10.506)	mengkonfirmasi	bahwa	Yesus	tidak	disentuh	oleh	
Satan dan dosa.

210 211

212
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19:20 Ia dilahirkan dari seorang perawan
19:21 Ia adalah sebuah tanda untuk umat manusia
19:34 Ia adalah Firman Kebenaran
21:91 Ia adalah sebuah tanda untuk semua orang yang ada di bumi
43:61 Ia memiliki “pengetahuan akan Hari Akhir” (Hari Penghakiman)
43:63 Ia telah datang dengan bukti-bukti yang jelas

Kebanyakan orang Muslim mengabaikan pernyataan-pernyataan 
yang luar biasa dalam Quran yang menjelaskan keunikan Yesus. 
Namun demikian, hal penting lainnya adalah bahwa Quran tidak pernah 
– bahkan ketika ia menyerang ajaran-ajaran Kristen dengan sangat 
keras –  mengkaitkan Yesus dengan dosa.213

Sebagai tambahan, patut dicatat bahwa Quran menggunakan 
terminologi Mesias,214 kendati ada kemungkinan seseorang akan 
menolak dengan keras gelar ini. Dengan demikian, Quran sendiri 
menggambarkan Yesus sebagai seorang pribadi yang unik, tak ada 
yang sebanding denganNya dan karena itu Ia lebih dari hanya seorang 
nabi. Umumnya semua Muslim akan melontarkan argumen yang sama 
tentang Yesus, bahwa Ia hanyalah seorang nabi yang diutus kepada 
umatNya Israel, dan biasanya mereka mendasarkan pernyataan 
mereka itu dari ayat di Alkitab: “Ia menjawab,”Aku diutus hanya kepada 
domba-domba yang hilang dari Israel.” (Matius 15:24; juga lihat Matius 
1:21; 10:5-6).

Jawaban untuk argumen itu adalah bahwa misi Yesus harus 
dilihat dalam keseluruhan konteks.215 Pada awalnya, Yesus 
mengkonsentrasikan kotbah-kotbahNya kepada orang Yahudi, dan 
dalam perkembangan selanjutnya kepada non-Yahudi. Hal ini menjadi 
jelas lewat sejumlah peristiwa yang mengisahkan pelayanan Yesus, 
misalnya ketika Ia berbicara dengan seorang perempuan Samaria di 
sumur Yakub (Yohanes 4).216 Amanat Agung (Matius 28:18-20) dan 
janji mengenai Pencurahan Roh Kudus kepada para murid (Kisah Para 
Rasul 1:8) memperlihatkan dengan jelas bahwa pesan Yesus dapat 
diaplikasikan kepada semua umat manusia.

213 Ada sejumlah laporan mengenai semua nabi-nabi lainnya yang telah berbuat 
dosa	 dan	 meminta	 pengampunan.	 Sebaliknya,	 tradisi	 Muslim	 mengkonfirmasi	
bahwa Yesus tidak berdosa. 
214 Quran tidak memberi penjelasan mengenai gelar ini.
215 Seringkali orang Muslim mengutip ayat-ayat Alkitab diluar konteks sehingga 
membawa mereka kepada kesimpulan yang salah. Karena itu orang Kristen harus 
cakap dalam menjelaskan konteks secara menyeluruh. 
216 Disini Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di desa yang 
bernama Sikhar. Setelah itu, Ia pun melayani lebih banyak orang dari desa yang 
sama. Dan sebagai konsekuensi dari perjumpaan Yesus dengan perempuan 
Samaria itu, banyak yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. 
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Strategi Yesus berakar dalam berkat Tuhan kepada Abraham 
(Kejadian 12:1-3): “…dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan 
diberkati.” Berkat ini ditransfer kepada Ishak, dan juga kepada Yesus. 
Yesus	mengkonfirmasi	hal	ini	dengan	berkata,”…karena keselamatan 
berasal dari orang Yahudi” (Yohanes 4:22). Jadi, Yesus memulai 
misiNya dengan berkotbah kepada orang Yahudi sebab berkat Tuhan 
datang melalui orang Yahudi kepada semua umat manusia. Penolakan 
Muslim bahwa Yesus hanya diutus kepada kaum Israel berkontradiksi 
dengan pernyataan Quran dalam Sura 19:21 yang mengatakan bahwa 
Yesus adalah “sebuah tanda untuk umat manusia”.

2.3.2 “Yesus bukan Anak Allah”

Penolakan Muslim
“Mustahil bagi Allah mempunyai Putra, seandainya demikian 
maka ia juga pastilah punya anak-anak perempuan dan isteri-
isteri. Allah itu esa!” (Misalnya di sura Maryam 19:35). 

Sebagaimana telah ditekankan sebelumnya, Yesus memegang 
sebuah posisi yang khusus dalam Quran oleh karena kepadaNya 
diberi gelar-gelar yang tidak biasa. Disamping itu, Ia juga melakukan 
perbuatan-perbuatan yang tidak biasa. Namun demikian, ada juga 
perbedaan-perbedaan fundamental yang eksis: 

Pernyataan mengenai Alkitab Quran

Posisi Yesus Putra Tuhan Nabi, rasul
Misi Yesus Sang Penebus 

umat manusia
Berkotbah dan 
menyembuhkan

217

Muhammad salah memahami doktrin Kristen mengenai Yesus sebagai 
Putra Tuhan, karena memaknainya dalam pengertian biologis, seolah-
olah Tuhan memiliki seorang istri, dan memiliki seorang anak laki-laki dari 
istriNya itu. Kesalahpahaman ini diperlihatkan di beberapa ayat Quran.218

Posisi	 dan	 misi	 Yesus	 dalam	 Islam	 didefinisikan	 berdasarkan	
konsep-konsep Quran mengenai nabi dan rasul. Ajaran Kristen tentang 
Yesus, sebagai Putra Tuhan dan Juru Selamat dunia, berkontradiksi 
dengan pandangan Muslim tentang Tuhan, yaitu berkaitan dengan 
konsep mereka tentang keesaan dan keunikan Allah (Tauhid). Oleh 
sebab itu sangat sulit bagi Muslim untuk menerima bahwa Allah dan 
217 Penebusan didiskusikan di pasal 2.4.3.
218 Lihat Sura 6:100-101; 10:68; 19:88-92.

217
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Yesus memiliki sebuah relasi bapa dengan anak. Karena Allah tidak 
punya anak, maka Ia juga tak dapat dipahami sebagai bapa, apakah 
sebagai bapa dari Yesus maupun sebagai bapa dari kaum Muslimin. 
Terminologi “bapa” adalah istilah yang asing dan tak bisa diterima umat 
Muslim. Meskipun demikian, pernyataan bahwa Tuhan adalah Bapa 
dari semua orang Kristen, adalah salah satu pernyataan inti dari Alkitab 
(2Tesalonika 1:2; 1Petrus 1:17).

Dalam Perjanjian baru, “Putra Tuhan” atau secara sederhana 
“Putra”, adalah gelar mesianis yang khusus diperuntukkan bagi Yesus. 
Tuhan sendiri yang menyebut Yesus sebagai Anak/PutraNya, dan 
mengakuiNya di hadapan orang banyak.219 Yesus mengakui terus terang 
bahwa Ia adalah “Putra Tuhan” dan dengan demikian menyingkapkan 
bahwa Ia berasal dari Tuhan dan memiliki relasi yang unik dengan 
Tuhan, Sang Bapa.220 Ketika Yesus menyebut diriNya Putra Tuhan, hal 
ini termasuk klaim bahwa Ia sudah ada sebelum semua ciptaan.221 Ia 
ada sebelum segala sesuatu. MelaluiNya segala sesuatu eksis. Jadi 
istilah “Putra Tuhan” setara dengan istilah “Tuhan”. Mengakui Yesus 
sebagai Putra Tuhan sama dengan menerima dan percaya akan 
wahyu yang datang melaluiNya (Matius 16:16). Bahkan setan-setan 
pun mengakui Yesus sebagai Putra Tuhan, dan ini memperlihatkan 
dimensi kosmis dari wahyuNya.222

bagaimana menjelaskan konsep “Putra Tuhan”?
Ketika bertemu dengan seorang pria Muslim untuk pertama kali, 
anda dapat bertanya padanya darimana ia berasal dan kemudian 
memberinya salam dan berkata (sebagai contoh), “Ah, seorang Putra 
Pakistan” atau “Ah, seorang Putra Nil” atau “Ah, seorang Putra Irak.”
Tetapi kemudian anda akan berkata,”Tetapi Pakistan (atau apa saja) 
tak pernah punya seorang istri, namun ENGKAU adalah PUTRA 
Pakistan (atau apa saja). Maka hal ini akan menolong orang untuk 
mengingat bahwa “putra” bisa juga berarti keberadaan lainnya 
selain	putra	secara	fisik	yang	dilahirkan	melalui	aktifitas	seksual.

2.3.3 “Yesus tak dapat menjadi Tuhan”

Penolakan Muslim
“Yesus bukan Tuhan. Ia adalah seorang manusia sama seperti kita 
semua. Tuhan itu esa; Ia tak memiliki sekutu!” (Sura 5:19-20).

219 Lihat Matius 3:16-17; 17:5; Lukas 9:35.
220 Cf Matius 11:27; Yohanes 14:20.
221 Cf Kolose 1:15-16; Yohanes 1:3.
222 Matius 8:29; Markus 3:11; Lukas 4:41



132

!

Dalam Islam ortodoks, Muslim diajarkan bahwa Allah tidak akan dan 
tidak dapat menyatakan diriNya sebagai seorang manusia. Wahyu Allah 
hanyalah sebuah pesan yang, berdasarkan Islam, telah dinyatakan 
melalui malaikat Jibril kepada Muhammad dan kemudian dicatat kata 
demi kata dalam tulisan. Bahwa manusia Yesus Kristus adalah wahyu 
Tuhan,	dan	juga	sebagai	firman	kekal	Tuhan	dalam	wujud	tubuh	manusia,	
tidak cocok dengan konsep pewahyuan Islam. Hal ini dianggap sebagai 
dosa penyembahan berhala (syirik) yang dalam Islam dikategorikan 
sebagai dosa yang terburuk dan tak bisa diampuni.

Namun demikian, Pernyataan Alkitab sungguh jelas: Perjanjian 
Lama menubuatkan bahwa seseorang yang akan datang itu adalah 
Tuhan sendiri, dan Perjanjian Baru memperlihatkan bagaimana hal 
ini digenapi.223 Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah 
“Tuhan yang beserta dengan kita” (Immanuel; Matius 1:23).

Filipi 2:6-11 mengkonfirmasi fakta-fakta berikut:
1) Yesus adalah Tuhan ketika Ia ada di bumi, dan pada saat yang 

sama Ia juga adalah manusia.
2) Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi 

dan yang menyatukan natur keilahian dan kemanusiaan dengan cara 
yang sempurna (Roma 1:3-4). 

3) Yesus adalah satu-satunya manusia tanpa dosa yang sanggup 
mempersembahkan diriNya sendiri sebagai korban yang sempurna, mati di 
kayu salib bagi dosa-dosa semua orang yang percaya dan menerima Dia.

4)  Ini adalah misi Yesus dan Ia secara sempurna telah dengan setia 
melaksanakan misi itu. 

5) Yesus menerima nama tertinggi yang pernah ada; semua orang 
harus sujud menyembah kepadaNya serta mengakui otoritasNya. 

Percakapan dengan seorang Muslim
Muslim: Yesus tak dapat menjadi Tuhan; tak ada seorang 
manusia pun yang bisa menjadi Tuhan!
Kristen: Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan?
Muslim: Tidak, Tuhan dapat melakukan apapun!
Kristen: Jika hari ini Tuhan memutuskan untuk berjalan di depan 
rumahmu dalam tubuh seorang manusia (sementara pada saat 
yang sama Ia pun masih tetap mengontrol seluruh alam semesta), 
dapatkan anda menghalangi Tuhan untuk melakukan hal itu?
Muslim: Tidak; tak seorang pun yang sanggup menghalangi 
Tuhan untuk melakukan apa yang  ingin Ia lakukan!

223 Lihat ayat-ayat Alkitab berikut: Daniel 7:13-14; Yesaya 7:14; 9:6; Yohanes 1:10-12; 
5:21-27; 10:25-33; 14:6; Kisah Para Rasul 20:26-29; Roma 9:4-5; Matius 14:32-33; 26:63-
64; Lukas 7:48-50; Filipi 2:5-6; Ibrani 1:1-4; 2Korintus 4:4; 1 Yohanes 5:20; Titus 2:11.
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! Kristen: Tuhan telah memutuskan dalam sejarah untuk 
menampakkan diriNya dalam tubuh seorang manusia di bumi 
– dan orang itu bernama Yesus! Jika demikian adanya, berani 
sekali engkau mengatakan hal itu tak mungkin bagi Tuhan?

2.3.4. Yesus tidak disalibkan

Penolakan Muslim
“Yesus tidak disalibkan; mustahil Allah mengijinkan seorang nabi 
binasa dengan cara yang keji seperti itu.” (Sura 4:157)

Quran menolak ketiga fakta fundamental tentang Yesus Kristus, 
yaitu berkenaan dengan keilahianNya, fungsiNya sebagai Juru Selamat 
dan penyalibanNya. Dalam hal ini, Islam berseberangan dengan inti 
Kekristenan yang paling utama. Sebuah “harmonisasi” dari kedua 
agama, sebagaimana yang dituntut oleh para teolog liberal, adalah 
mustahil tanpa mengabaikan hal-hal yang fundamental dari iman 
Kristen. Kematian Yesus di atas kayu salib dilaporkan secara kabur 
oleh Quran. Pernyataan-pernyataan di Quran tentang penyaliban itu 
tidak jelas dan juga tidak dipresentasikan dalam sebuah gambaran 
yang jelas. Quran menyebut kisah penyaliban yang aktual hanya di 
satu tempat, dimana dalam ayat itu, penyaliban disangkali. 

Sura An Nisaa 4:157-158 berkata tentang orang-orang Yahudi:
dan karena ucapan mereka: 
“Sesungguhnya kami telah membunuh 
Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, 
padahal mereka tidak membunuhnya 
dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi 
(yang mereka bunuh ialah) orang 
yang diserupakan dengan Isa bagi 
mereka. Sesungguhnya orang-
orang yang berselisih paham tentang 
(pembunuhan) Isa, benar-benar dalam 
keragu-raguan tentang yang dibunuh 
itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan 
tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali 
mengikuti persangkaan belaka, mereka 
tidak (pula) yakin bahwa yang mereka 
bunuh itu adalah Isa.
Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah 
mengangkat Isa kepada-Nya. Dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.
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Oleh karena Quran menolak kisah penyaliban, maka tidak 
mengherankan apabila ia juga tidak mengkaitkan isu mengenai penyaliban 
sebagai jalan menuju keselamatan. Penolakan akan penyaliban dapat 
dijelaskan, dimana pada masa Muhammad, ia telah bertemu dengan 
banyak bidat-bidat Kristen. Inilah alasan mengapa ia tak pernah menerima 
penjelasan yang benar akan karya penebusan Yesus.

Teks Quranik bersifat ambigu (dwi arti), dan kalimat “orang yang 
diserupakan dengan Isa bagi mereka” menimbulkan munculnya 
sejumlah teori dan spekulasi yang berbeda tentang apa yang 
sesungguhnya terjadi. Para teolog Muslim menganut sejumlah 
pandangan misalnya:224

•	Tak ada yang disalib – hal itu hanya “terlihat” seolah-olah terjadi 
untuk orang Yahudi, tetapi penyaliban itu tidak terjadi.

•	 Yesus disalibkan, namun Ia tidak mati – orang Yahudi dan 
Romawi mengira bahwa Yesus telah mati. Namun, Yesus sembuh 
tatkala Ia berada dalam kubur, dan Ia berhasil melarikan diri (ini adalah 
penafsiran kaum Ahmadiyah)

•	Ada orang lain yang disalib menggantikan Yesus – Allah telah 
menipu daya mereka225 (orang Yahudi yang menyalibkan Yesus). 
Yesus diangkat ke surga dan Ia masih hidup hingga saat ini. Tidak jelas 
siapa yang telah menggantikan Yesus, dan banyak pendapat berbeda 
mengenai identitas yang menggantikan Yesus (misalnya Yudas). Hari 
ini teori ini masih dipegang secara luas oleh kaum Muslim. 

Para pengikut gerakan Ahmadiyah226 berasumsi bahwa Yesus 
berhasil selamat dari penyaliban dan kemudian bermigrasi ke India, 
dimana Ia kemudian mati secara natural.227

Kematian seorang nabi dengan cara yang mengerikan seperti itu 
secara umum tidak bisa diterima dalam Islam, sebab Islam mengajarkan 
semua nabi berhasil melaksanakan misinya. Allah tidak akan pernah 
mengijinkan penyaliban yang dianggap sebagai hal yang memalukan 
(aib). Namun demikian, pandangan ini kontras dengan nasib yang 
dialami oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. 

224 Juga lihat Gilchrist (1999:119-125).
225 Dikatakan oleh Quran bahwa Allah membuat rancangan yang lebih baik, yaitu 
menipu daya orang-orang yang berusaha menyalibkan Yesus. Hal ini diindikasikan 
dalam Qs 3:54; 7:99 dan 10:21.
226 Gerakan ini dijelaskan di bagian 1.6.5
227 Teori ini juga disebut “teori pingsan” karena Yesus diduga hanya pingsan, tapi tidak 
mati ketika disalib. Karena itu semua orang yang hadir di situ menjadi tertipu. Dalam 
kuburnya, Yesus kembali sadar, menggeser batu penutup kubur dan melarikan diri. 
Teori ini telah dikembangkan di abad ke 18 dan 19 oleh para teolog rasionalisme 
Eropa. Kaum Ahmadiyah bahkan mengira bahwa mereka telah menemukan kubur 
Yesus di Kashmir (India) 
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Untuk mengacaukan situasi lebih lanjut, Quran mengatakan 
berdasarkan terjemahan Yusuf Ali sbb: “Lihatlah! Allah berkata: O 
Yesus! Aku akan mengambilMu dan mengangkatMu kepada diriKu 
sendiri.”	Kata	dalam	bahasa	aslinya	sangat	berbeda.	Kata	“mutawaffi-
ka” artinya “Aku akan membuatMu mati.” Namun dalam edisi kedua, 
Yusuf Ali merubahnya menjadi “Aku akan mengambilMu”, yang juga 
sama-sama merupakan terjemahan yang menyesatkan. M.M. Picktall 
menerjemahan: “Aku akan mengumpulkan Engkau”. Mengapa sangat 
jelas	terlihat	jika	terjemahan	ini	sangat	menyesatkan?	“Tawaffi”	artinya	
“mati” (berdasarkan kamus-kamus berikut ini: J. Catafago, EW Lane 
dan ibn Mukarram). Ibn Abbas, salah seorang sahabat Muhammad 
yang	 paling	 dekat	 berkata:	 “mutawaffi-kais	 mumitu-ka”	 artinya	 “Aku	
akan membuat engkau mati” (Al-Bukhari).

Ayat Quran lainnya memperkuat bukti ini, ketika Yesus berkata: 
“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku 

dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan 
hidup kembali.” (Sura 19:33)

Banyak Muslim yang mengatakan bahwa kematian yang disebutkan di 
ayat ini terjadi setelah Yesus datang kembali ke bumi untuk mengalahkan 
Dajjal, si Anti Kristus. Setelah itu, dikatakan bahwa Yesus akan dikuburkan di 
samping Muhammad di Medina. Adalah mustahil untuk menerima penafsiran 
seperti ini, karena hampir semua kata yang dipakai di ayat ini berkaitan 
dengan kutipan sebelumnya, dan kali ini merujuk pada Yohanes Pembaptis:

Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia 
meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali (Sura 19:15).

Mengapa hanya Yohanes Pembaptis saja yang mati dan bukan 
Yesus, sementara kata-kata yang dipakai adalah identik? Hal ini 
berkontradiksi dengan ayat yang dikutip berulang-ulang di Sura 4:157.

Dalam pandangan Kristen, penyaliban Yesus adalah pusat dan bagian 
tertinggi dari keseluruhan pesan Alkitab. Penyaliban adalah bagian dari 
misi Yesus.228 Tuhan mendemonstrasikan kebesaran kuasaNya ketika 
Ia membangkitkan Yesus dari dalam kubur. Penyaliban adalah sebuah 
fakta yang diterima dalam Alkitab. Sebagai tambahan, ada sejumlah 
saksi historis mengenai subyek ini. Sejumlah bukti diantaranya:

•	Kematian	Mesias	telah	diramalkan	oleh	nabi-nabi	Perjanjian	Lama	
(Yesaya 53; Mazmur 22:1-8).

•	Kematian	Yesus	sebagai	korban	adalah	konsekuensi	 logis	serta	
penggenapan dari pengajaran Perjanjian Lama (Lukas 24:26; 24:44). 
228 Misi Yesus adalah untuk mati di kayu salib sebagai korban yang “terakhir dan yang 
sempurna”, agar mereka yang percaya kepadaNya dapat menerima pengampunan 
dosa dan hidup yang kekal (Yohanes 3:16; 5:24; 14:6; 20:31).
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Kematian Yesus sebagai korban satu-satunya telah menggantikan 
korban-korban di Perjanjian Lama yang harus dilakukan berulang-
ulang (Ibrani 10:1-18)

•	Kira-kira	 sepertiga	 dari	 Injil	 berbicara	mengenai	minggu-minggu	
terakhir Yesus di bumi ini, termasuk kematian dan kebangkitanNya. 

•	Yesus	sendiri	telah	menubuatkan	kematianNya	(Lukas	9:22;	22:37).
•	Ada	beberapa	kesaksian	dari	para	saksi	mata	(2	Petrus	1:16-18;	1	

Yohanes 1:1-3; 1 Korintus 15:3-8).
•	Para	sejarawan	melaporkan	kematian	Yesus	(misalnya	Josephus	

dan Cornelius Tacitus, sejarawan abad pertama).
•	 Kesaksian	 dari	 banyak	 orang	 yang	 hidup,	 bahwa	mereka	 telah	

diubahkan oleh Yesus (Kisah Para Rasul 4:8-13; 7:56; 24:24)
Tabel berikut mempresentasikan disparitas yang menakjubkan 

mengenai status penyaliban diantara orang Kristen, Yahudi dan Muslim:

Kekristenan Yudaisme Islam
Yesus adalah Mesias 
dan Ia telah mati 
diatas kayu salib.

Yesus bukan Mesias 
tetapi Ia benar-benar telah 
mati diatas kayu salib

Yesus adalah Mesias 
tetapi Ia tidak mati 
diatas kayu salib

2.3.5 “Kehidupan Muhammad lebih mulia dibandingkan Yesus”

Penolakan Muslim
“Muhammad adalah nabi Allah yang terakhir dan ia memiliki 
karakter yang lebih mulia dibandingkan Yesus!”

Banyak Muslim yang menyadari bahwa orang Kristen sangat 
meninggikan Yesus dan bahkan menyembahNya. Bagi mereka ini sesuatu 
yang aneh dan itulah sebabnya mengapa mereka mengatakan bahwa 
orang Kristen telah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dalam 
Islam, Muhammad adalah nabi yang terakhir dan terbesar dari semua 
nabi-nabi yang pernah ada, dan ia juga mereka anggap memiliki karakter 
yang lebih mulia dibandingkan nabi-nabi lainnya, termasuk Yesus.

Orang Muslim seringkali mengidolakan Muhammad dengan 
menggambarkan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan, atau mengatakan 
itu didorong oleh hasrat mereka untuk meninggikan Muhammad lebih 
tinggi daripada diri Muhammad yang sesungguhnya. Namun demikian, 
sikap ini lebih tepat disebut sebagai “angan-angan” daripada sebuah 
realitas. Karena itu, adalah penting untuk mendengar secara hati-hati 
pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Muslim dan dengan sopan 
menanyakan serta meminta mereka untuk memberi bukti atas klaim 
mereka. Sebagaimana yang dikatakan di bagian 2.3.1, dalam Quran 
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Yesus dilukiskan sebagai sosok yang superior dari setiap orang, 
termasuk dari Muhammad. Tabel berikut mengilustrasikan perbandingan 
yang sangat jelas antara kehidupan Yesus dengan Muhammad:

Topik Kehidupan Yesus Kehidupan Muhammad
Pernikahan Konsep Tuhan tentang 

pernikahan digambarkan 
dalam kisah penciptaan 
(Kejadian 1:27; 2:21-25). 
Yesus	mengkonfirmasi	
hukum ini dengan 
mengatakan pernikahan 
adalah antara seorang pria 
dengan seorang wanita 
(Markus 10:2-12).

Muhammad sebagai 
teladan bagi semua 
Muslim, memiliki banyak 
istri. Quran (Sura 4:3) 
mengijinkan seorang 
pria memiliki empat istri, 
dan hal ini menimbulkan 
banyak penderitaan bagi 
banyak wanita Muslim. 

Otoritas  
untuk 
mengampuni 
dosa

Yesus memiliki otoritas dan 
kuasa untuk mengampuni 
dosa orang (Matius 9:1-8; 
Markus 2:1-12; Roma 10:9).

Tak ada klaim dalam 
Quran bahwa Muhammad 
pernah mengampuni dosa 
seseorang dalam nama 
Allah.

Kerajaan  
dan damai  
di masa  
depan

Yesus memproklamirkan 
sebuah kerajaan spiritual 
yang didasarkan pada 
kebenaran, kasih, damai 
dengan Tuhan, sukacita, 
penyangkalan diri, ibadah 
dan sebuah hidup yang 
dipersembahkan bagi 
Tuhan (Matius 26:26-29; 
1 Petrus 2:9-10; Wahyu 
1:5-6).

Perjanjian yang diadakan 
Muhammad dengan para 
pemimpin Medina (622 
AD) adalah pondasi dari 
kehidupan politiknya di 
masa depan dan dasar 
bagi ekspansi militer 
kekaisarannya. Pada masa 
kini, inilah tujuan dari orang-
orang Muslim radikal, yaitu 
untuk menguasai seluruh 
dunia dan memperkenalkan 
hukum Islam sebagai 
syarat untuk perdamaian.

Minat dan 
kekuasaan

Yesus sadar akan misiNya 
dan Ia telah taat kepada 
BapaNya di surga. 
Meskipun Yesus tahu 
bahwa Ia akan mati diatas 
kayu salib di Yerusalem, 
tetapi Ia tidak lari dari misi 
yang telah Bapa tetapkan 
untuk dijalankanNya, 
sebaliknya dengan penuh 
kerelaan Ia mati sebagai 
korban penebusan 
bagi semua orang yang 
percaya kepadaNya 
(Matius 20:17-19).

Muhammad hijrah dari 
Mekah ke Medina tahun 
622 AD. Ia dianiaya oleh 
masyarakatnya sendiri di 
Mekah dan memutuskan 
untuk pergi dimana ada 
jaminan keselamatan 
baginya. Di Medina ia 
membangun sebuah 
pasukan yang semakin 
lama semakin kuat 
sehingga kekuasaan dan 
kekayaannya pun menjadi 
semakin besar. 
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Pengampunan Yesus memerintahkan 
pada pengikutNya untuk 
mengampuni orang lain 
dengan sukarela (Matius 
6:14-15)

Muhammad 
mempraktikkan hukum 
“pembalasan darah” 
yaitu gigi ganti gigi. Umat 
Muslim tidak mengenal 
pengampunan tanpa 
syarat

Suksesor Yesus mengumumkan, 
setelah kematianNya Roh 
Kudus akan datang dan 
akan membimbing semua 
murid (Yohanes 14-16)

Karena Muhammad 
tidak menetapkan 
seorang penerus, setelah 
kematiannya para 
pengikutnya saling bertikai 
mengenai siapa yang 
akan menjadi pemimpin 
berikut.

Pertanyaan
•	Mengapa	Quran	mengatakan	 bahwa	Yesus	 adalah	 “seorang	
anak yang suci” (Sura 19:19), sementara dilain pihak Muhammad 
diperintahkan oleh Allah untuk meminta pengampunan untuk 
dosa-dosanya (Sura 48:2)?
•	 Quran	 mengindikasikan	 (Sura	 3:54;	 7:99;	 10:21)	 bahwa	
Allah lebih cepat dalam menjalankan rencana dibandingkan 
manusia, dan dalam hal menipu daya manusia. Jika ini yang 
terjadi bagaimana anda dapat mengetahui dengan pasti apakah 
yang terjadi dalam sejarah adalah sebuah penyesatan atau 
kebenaran?
•	Mengapa	Quran	menolak	kisah	penyaliban	hanya	di	satu	ayat	
saja (Sura 4:157), sementara fakta sejarah menyatakan bahwa 
Yesus benar-benar telah disalibkan?
•	 Pernyataan	 di	 Quran	 menggambarkan	 Yesus	 lebih	 tinggi	
daripada Muhammad. Mengapa kemudian umat Muslim meyakini 
bahwa Muhammad adalah nabi yang terbesar?
•	Dalam	konteks	pemahaman	teologi,	sangat	jelas	bahwa	Mesias	
adalah Putra Tuhan. Mengapa kemudian umat Muslim menerima 
Yesus sebagai Mesias tetapi pada saat yang sama menolakNya 
sebagai Putra Tuhan?
•	 Jika	 Muhammad	 adalah	 nabi	 yang	 terakhir,	 mengapa	 justru	
Yesus yang diangkat ke surga (Sura 4:158)? Bukankah kisah 
kenaikan Yesus ke surga menjadikanNya sebagai nabi terakhir 
dan penutup nabi-nabi?
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2.4 Penolakan Muslim terhadap ajaran Kristen

2.4.1 “Tuhan digambarkan secara salah dalam Alkitab”

Penolakan Muslim
“Allah adalah satu-satunya Tuhan sejati, yang telah menciptakan 
jagat raya. Alkitab Kristen menggambarkan banyak karakter 
Tuhan yang tidak dapat disetujui oleh orang Muslim. Hanya 
dalam Quran saja seseorang dapat menemukan gambaran 
Tuhan yang benar.”

Ketika umat Muslim menyebut Tuhan dengan nama Arab “Allah”, 
mereka menggunakan kata berdasarkan akar semitis yang juga dapat 
ditemukan dalam bahasa Ibrani, yaitu “Elah”, “El” dan “Elohim”. Orang 
Kristen Arab lebih dulu memakai kata “Allah” daripada umat Muslim 
(Islam).229 Apakah Tuhan yang esa, yang telah menyatakan diriNya 
dalam sejarah keselamatan di Alkitab, juga telah menyatakan diriNya 
dalam Quran? Apakah kesaksian tentang Tuhan di Alkitab dan di Quran 
saling bersesuaian? Jawabnya tentu saja tidak! Sebuah penjelasan 
singkat diberikan dalam paragraph-paragraf berikut.

Ada sejumlah orang Kristen yang menyatakan bahwa semua 
Muslim berdoa kepada satu sosok roh jahat atau satu sosok Ilah yang 
palsu. Pernyataan ini terlalu sederhana dan berbahaya. Kita harus 
sangat hati-hati untuk menghakimi satu sama lain, bahkan sebaiknya 
menyerahkan penghakiman hanya pada Tuhan. Orang hanya perlu 
mengajukan pertanyaan, sebagai contoh: Kepada Tuhan yang mana 
Cornelius berdoa (Kisah Para Rasul 10:2), kepada roh jahat atau Tuhan 
yang palsu? Cornelius, sama halnya dengan banyak orang Muslim, 
dengan tulus berdoa kepada Tuhan, meskipun Ia sangat sulit untuk 
dapat mengenalNya. Itu terjadi karena ia belum mendengar pesan dari 
Yesus, sama halnya dengan yang terjadi pada umat Muslim, agar dapat 
diperdamaikan dengan Tuhan. Hanya dengan cara itulah Cornelius 
dapat mengenal Tuhan yang sejati. 

Kisah nyata
Seorang Muslim mengkaitkan dengan kisah berikut: “Di masa 
lampau saya telah menaikkan doa-doa pribadi kepada Allah. 
Namun demikian, oleh karena Allah itu jauh, malaikat yang 

229 Dalam versi Alkitab berbahasa Arab, kata “Tuhan” diterjemahkan sebagai “Allah”. 
Meskipun orang Kristen Arab dan umat Muslim menyebut “Allah” ketika mereka 
berbicara tentang Tuhan, tetapi pemahaman mereka mengenai istilah ini berbeda.
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! berurusan dengan doa pribadi saya harus melakukan perjalanan 
yang panjang saat membawa doa pribadi saya kepada Allah. 
Sejauh ini tak satupun dari permohonanku yang telah dijawab 
Allah. Saya sangat curiga jangan-jangan malaikatku tidak 
menjalankan tugasnya dengan baik. Besar kemungkinan ia tak 
pernah mencapai Allah sebaliknya menjadi lelah dan jatuh tertidur 
dalam perjalanannya, atau ia telah bertemu dengan malaikat 
yang lain kemudian bercakap-cakap dengannya dan lupa untuk 
menyampaikan permohonanku kepada Allah! Saya menjadi 
sangat frustasi dan tidak tahu apa yang harus kulakukan!”

Banyak Muslim yang tak punya jaminan bahwa doa-doa yang 
mereka naikkan sampai kepada Allah. Karena itu orang Kristen punya 
kesempatan yang sangat baik untuk menjelaskan konsep mengenai 
Tuhan, yang senantiasa dekat dengan kita dan mendengar kita melalui 
Roh KudusNya.

Kalau demikian, bagaimana Allah digambarkan dalam Quran? 
Beberapa karakteristik tampaknya sama dengan yang digambarkan 
dalam Alkitab, misalnya Tuhan adalah pencipta, Ia maha penyayang, 
maka kuasa, maha tahu dan kekal – namun beberapa karakter yang 
paling penting secara fundamental berbeda. Ketika gambaran lengkap 
mengenai Tuhan dalam Alkitab diperbandingkan dengan Allah dalam 
Quran, maka menjadi jelas bahwa Tuhan yang esa dan satu-satunya itu 
mustahil telah menyatakan diriNya baik dalam Alkitab maupun dalam 
Quran. Perbedaan-perbedaan serius dicantumkan dibawah ini:230

Karakteristik Tuhan dalam Alkitab Allah dalam Quran
Relasi Bapa dengan anak (relasi 

yang saling mengasihi)
Tuan dengan hamba 
(relasi majikan dengan 
pekerja)

Pewahyuan Menyatakan kehendakNya 
dan diriNya sendiri

Hanya menyatakan 
kehendakNya

Keselamatan Hanya melalui Yesus, 
dengan kepastian akan 
keselamatan

Lewat mengakumulasi 
amal dihadapan Allah 
dalam bentuk perbuatan 
baik. Tak ada kepastian 
keselamatan

Perjanjian Perjanjian dengan jaminan 
bahwa Ia akan memelihara-
nya, menyediakan banyak 
janji. 

Tak ada perjanjian, sedikit 
janji, Allah digambarkan 
sebagai sosok yang 
berubah-ubah

230 Untuk penjelasan lebih jauh lihat Gilchrist (2003:137-140).
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Damai Dengan cara menerima 
pemberian hidup kekal 
melalui Kristus (damai dalam 
batin) 

Ketika Islam didirikan 
di seluruh bumi (damai 
secara politik)

Natur Trinitas Allah adalah satu/tauhid, 
tanpa anak atau partner

Dari keterangan diatas kita dapat simpulkan bahwa Tuhan dalam 
Alkitab tak mungkin sama dengan Allah dalam Quran. Dengan cara 
yang sama seperti ketika Petrus memperkenalkan Tuhan yang sejati 
kepada Cornelius (Kisah Para Rasul 10), orang Kristen pada masa 
kini pun diberi tugas untuk memperkenalkan Tuhan dan pesan-pesan 
AlkitabiahNya di dalam Yesus Kristus kepada umat Muslim. 

2.4.2 “Tak ada Trinitas”

Penolakan Muslim
“Hanya ada satu Tuhan! Mengapa orang Kristen percaya kepada 
Trinitas? Disini ada tiga Tuhan – tetapi Allah hanya satu! (Sura 
4:171; 5:75-76).

Siapa yang dapat memberi sebuah gambaran dari Tuhan yang 
kekal? Pikiran manusia tak sanggup mengukur sesuatu yang lebih 
dalam dari persepsi kita. Karena alasan inilah Tuhan memperkenalkan 
diriNya dalam bentuk metafora hingga Ia menyatakannya dalam level 
manusia melalui Yesus Kristus.

Muslim melihat doktrin Trinitas,231 dan juga Yesus sebagai Putra 
Tuhan, sebagai sebuah pelanggaran atas doktrin keesaan Tuhan 
(Tauhid). Muhammad, sejauh yang dapat disimpulkan dari Quran, tak 
pernah mengenal tulisan-tulisan Alkitab yang membahas mengenai 
bagaimana Tuhan yang esa itu menyatakan diriNya sebagai Tuhan 
trinitas, yang terdiri dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Alkitab tak pernah 
memberi penjelasan mengenai Tuhan Trinitas, namun hanya menyatakan 
fakta (Matius 28:19). Meski demikian, Yesaya diberi penglihatan yang 
membenarkan konsep Trinitas (Yesaya 63:7-10): Yahweh (ayat 7) 
menjadi Juru Selamat (ayat 8, nama Yeshua adalah nama faktual Yesus 
231 Doktrin Trinitas (juga lihat Gilchrist 1999:70-89) adalah hasil dari eksplorasi terus 
menerus yang dilakukan oleh gereja terhadap data Alkitab, dan juga sebagai hasil 
perdebatan dan kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian diformulasikan dalam 
Sidang gereja pertama di Nicea pada tahun 325 AD, dengan cara yang mereka yakini 
konsisten dengan kesaksian Alkitab. Selanjutnya formula ini semakin disempurnakan 
dalam konsili-konsili berikut dan juga dalam tulisan-tulisan. Pondasi Alkitab yang 
diakui paling luas  untuk formulasi doktrin ini terdapat di Injil Yohanes. 
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tatkala Ia berjalan diatas bumi). Kemudian dikatakan bagaimana umat 
Tuhan memberontak terhadap Yeshua dan mendukakan Roh Kudus 
(ayat 10). Tampaknya Muhammad hanya mengenal Trinitas lewat 
dengar-dengaran, dimana dalam Qurannya Maria dimasukkan sebagai 
bagian dari oknum Trinitas (Sura 5:119), sementara tak satu orang 
Kristen pun yang mengajarkan atau meyakini konsep Trinitas seperti 
itu. Natur dari subyek ini mengharuskan kita untuk memperlakukannya 
dengan sikap hormat, oleh karena keterbatasan pemikiran kita. Meyakini 
natur Tuhan yang trinitas adalah sebuah tindakan iman, sebagaimana 
halnya kita menerima keesaanNya. 

Ketiga “personalitas” Tuhan digambarkan dalam Alkitab 
sebagai berikut:

•	 Sebagai Tuhan bapa.232 Nama Tuhan yang paling umum 
ditemukan dalam Perjanjian Baru (Matius 18:10; Lukas 12:32; Yohanes 
11:41; 14:12). Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai satu pribadi yang 
berelasi dengan manusia secara pribadi. Tuhan atas alam semesta 
adalah Tuhan yang berelasi. Dalam diri Tuhan, Bapa – Anak dan Roh 
Kudus – berelasi satu sama lain dengan kasih yang sempurna. Karena 
naturNya, Tuhan mengundang manusia untuk masuk kedalam sebuah 
relasi dengan diriNya, dan mengenalNya sebagai Bapa. 

•	Sebagai Tuhan Anak. Yesus berbicara mengenai relasiNya dengan 
Bapa Surgawi dengan kata-kata yang menekankan keunikanNya yang 
sempurna sebagai Putra Tuhan (Matius 11:27; Yohanes 17:1-5). Yesus 
datang ke dalam dunia ini dari Bapa, dan Ia telah meninggalkan dunia 
dan kembali kepada Bapa (Yohanes 16:28). Yesus tidak diciptakan 
namun telah ada sebelum inkarnasiNya (Mikha 5:2; Yohanes 1:1-2). 
Adalah penting untuk menekankan teks-teks Alkitab seperti itu saat 
berdiskusi dengan orang Muslim, karena teks-teks itu dengan jelas 
menunjukkan relasi internal dan ilahiah antara Bapa dan Anak.

•	 Sebagai Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus disingkapkan oleh 
Yesus (Yohanes 14-16) dan datang dari Bapa dan bersaksi tentang 
Yesus (Yohanes 15:26), menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran 
dan penghakiman (Yohanes 16:8). Ia akan menyertai orang percaya 
sampai selama-lamanya sebagai Roh Kebenaran yang tinggal dalam 
diri mereka (Yohanes 14:16-17). Roh Kudus memimpin para murid 
kedalam seluruh kebenaran dan akan mengingatkan mereka akan apa 
yang telah Yesus katakan (Yohanes 14:26).

Di beberapa tempat, Alkitab menyebut ketiga pribadi Tuhan – Bapa, 
Anak dan Roh Kudus – dalam satu kalimat (Matius 28:19; 2Korintus 
13:14; Efesus 2:18). Ayat-ayat ini dapat dikutip saat berdiskusi dengan 
Muslim, tetapi Yesaya 63:7-10 memiliki penjelasan yang paling lengkap. 
232 Gelar ini tidak muncul dalam Islam, dan karena itu ditolak.
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Contoh-contoh dari natur Tuhan juga memperlihatkan “tiga dalam satu” 
sebagai sesuatu yang mungkin:

•	 Matahari	 memanifestasikan	 dirinya	 sebagai	 materi,	 terang	 dan	
panas.

•	Air	dapat	muncul	dalam	tiga	keadaan:	cair,	gas	atau	padat.
•	 Sebuah	 koin	 dapat	 dilihat	 dari	 tiga	 sisi	 (atas,	 bawah	 dan	

samping).
•	 Waktu	 terdiri	 dari	 masa	 lalu,	 masa	 kini	 dan	 masa	 yang	 akan	

datang.
•	Seorang	manusia	terdiri	dari	tubuh,	jiwa	dan	roh.

Ilustrasi-ilustrasi seperti ini hanya sebagian saja namun tidak mutlak 
membantu kita untuk bisa mengerti tentang Trinitas secara lebih 
baik. Namun adalah penting untuk menjelaskan pada Muslim bahwa 
orang Kristen percaya hanya pada satu Tuhan (Ulangan 6:4), yang 
menyatakan diriNya dalam tiga pribadi. 

2.4.3 “jalan ke Firdaus tak dapat diperoleh lewat kematian Yesus”

Penolakan Muslim
“Untuk dapat masuk ke Firdaus, seseorang harus melakukan 
perbuatan baik, yang melaluinya Allah akan memberi mereka upah. 
Bagaimana mungkin Yesus mati bagi umat manusia agar dosa-
dosa mereka dapat diampuni? Itu hal yang mustahil” (Sura 6:164)

Muslim menolak substitusi yang dilakukan Yesus serta kematianNya 
sebagai korban diatas kayu salib. Mereka memiliki persepsi sendiri 
tentang bagaimana dosa-dosa mereka dapat diampuni. Tabel berikut 
ini akan menjelaskan perbedaan-perbedaan mengenai keselamatan 
dan jalan menuju Firdaus antara Kekristenan dan Islam:

Ajaran Kristen Ajaran Islam dan Islam Populer
Rekonsiliasi berarti merestorasi 
persekutuan dengan Tuhan. Hal 
ini diperkenalkan oleh Tuhan 
dalam Perjanjian Lama dan 
disempurnakan dalam Perjanjian 
Baru. 

Disamping bergantung pada sebuah 
konsep yang salah tentang Tuhan, 
Muslim juga menganut pemahaman 
yang salah mengenai dosa dan 
konsekuensinya. 
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Kedua Perjanjian didasarkan atas 
premis bahwa dosa memisahkan 
manusia dari Tuhan. Dosa juga 
membuat pelakunya terbuang 
dari hadirat Tuhan saat ini 
hingga kekekalan. Sebuah solusi 
ditawarkan oleh Tuhan untuk 
menyelesaikan dilema ini. 
Seseorang akan dieksekusi dan 
bukan manusia yang melakukan 
dosa – korban menjadi pengganti 
untuk manusia berdosa. Dalam 
Imamat 4 dan 16, orang berdosa 
diperintahkan untuk mengorbankan 
seekor binatang tertentu sebagai 
substitusi untuk dirinya. 
Karena “upah dosa adalah 
maut” (Roma 6:23) dan karena 
kehidupan daging ada dalam 
darah, maka orang berdosa hanya 
mungkin diperdamaikan dengan 
Tuhan lewat penumpahan darah 
(Imamat 17:11). 
Ritual pengorbanan yang 
dilakukan dalam Perjanjian Lama 
ini disempurnakan dalam Yesus 
Kristus yang merupakan “…Anak 
Domba Elohim yang menghapus 
dosa dunia” (Yohanes 1:29). 
Lewat kematianNya sebagai 
korban, jalan untuk pengampunan 
dan perdamaian dengan Tuhan 
dapat dibangun untuk semua 
orang yang menerima ketetapan 
Tuhan ini dengan iman.
Semua hewan yang 
dipersembahkan disepanjang 
waktu Perjanjian Lama menunjuk 
kepada Yesus, satu-satunya korban 
yang benar (Ibrani 10:10-14). 
Kematian Yesus diatas kayu salib 
oleh karenanya merupakan satu-
satunya jalan bagi keselamatan 
manusia (Yohanes 14:6; Ibrani 
10:1-18; 1Petrus 3:18).

Dosa tidak sungguh dilihat sebagai 
sebuah pemberontakan terhadap Tuhan, 
melainkan sebagai sebuah tindakan 
yang menghalangi jalan orang yang 
melakukannya dari Firdaus. Kesucian 
hati jarang menjadi isu. 
Muslim percaya bahwa pada Hari 
Penghakiman, perbuatan baik dan 
perbuatan jahat akan ditimbang. Jika 
perbuatan baik lebih berat, maka orang 
berdosa akan pergi ke Firdaus. 
Untuk tujuan-tujuan penilaian diri, teologi 
Islam telah menyediakan sebuah daftar 
dosa-dosa apa yang dikategorikan 
sebagai dosa yang berat:
Kkati’a adalah istilah untuk kesalahan, 
sebuah batu sandungan. 
Dhanb adalah kekeliruan, sebuah 
kejahatan. 
Ithm adalah dosa yang mengakibatkan 
kematian. 
Syirik dan kufr dianggap sebagai 
dosa yang paling serius: misalnya 
menambahkan sekutu pada Allah 
(karena itu iman kepada Kristus 
dianggap sebagai dosa syirik).
“Dosa-dosa yang ringan” dapat 
dikompensasikan dengan perbuatan 
baik. Untuk dosa-dosa yang lebih 
berat, Muslim perlu mengusahakan 
pengampunan (istighfar). Syirik dan 
kufr mensyaratkan pertobatan (taubahi). 
Berdasarkan pemahaman ini maka 
orang Muslim tidak melihat kebutuhan 
untuk seorang Juru Selamat. Quran tidak 
menawarkan pesan yang jelas mengenai 
bagaimana dosa dapat diampuni, dan 
tak ada kepastian pengampunan dalam 
Islam.        Karena Quran tidak mengandung 
sebuah doktrin keselamatan, beberapa 
teori berkembang seiring waktu tentang 
bagaimana seseorang dapat masuk ke 
dalam Firdaus. 

233 234

233 Harus ditekankan bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan hal ini, oleh karena 
hanya Dia saja yang tidak berdosa (suci) dan sempurna (Ibrani 4:15)
234 Bahkan Muhammad tidak memiliki kepastian keselamatan kemana ia akan pergi 
setelah kematian (Sura 46:9; Mushkatu’l Masabih III, p118).  

233

234
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 Dalam kasihNya Tuhan telah 
menyingkapkan kepada kita 
jalan keselamatan; semua orang 
dipanggil untuk kembali kepada 
kasih ini dengan menerima Yesus 
secara pribadi sebagai Juru 
Selamat mereka (Yohanes 3:16). 
Sebagai hasilnya, Tuhan 
memberikan kepastian akan 
hidup kekal bagi mereka yang 
menerimanya dan menerima 
jalan keselamatan yang telah Ia 
sediakan (1 Yohanes 5:11-13; 
Yohanes 5:24).
Tuhan menawarkan keselamatan 
sebagai sebuah pemberian yang 
tak mungkin diperoleh lewat 
perbuatan baik (Efesus 2:8-9; 
Roma 6:23). Konsep rekonsiliasi 
ilahiah ini sulit dipahami oleh 
banyak orang, khususnya bagi 
umat Muslim. Hal ini hanya 
dapat dipahami tatkala Roh 
Kudus menyatakannya dalam 
diri seseorang (Kisah Para Rasul 
10:44)

Dibawah ini ada beberapa pendapat 
yang paling umum dipegang oleh umat 
Muslim mengenai jalan masuk menuju 
Firdaus (beberapa dari antaranya muncul 
dari keyakinan populer dan bukan dari 
teologi Islam yang bersifat formal):
1. Keselamatan melalui perbuatan 
baik (Sura 7:7-9). Muslim mencoba 
menyenangkan Allah lewat usaha 
mereka memelihara hukum Islam.
2. Keselamatan melalui anugerah Allah 
(Sura 3:31). Banyak Muslim secara 
sederhana berharap bahwa Allah lewat 
kemurahanNya akan mengampuni 
dosa-dosa mereka. 
3. Keselamatan melalui predestinasi (Sura 
5:23; 14:4; 30:29). Allah menentukan 
sebelumnya siapa yang akan masuk dan 
siapa yang tidak masuk Firdaus). 
4. Banyak Muslim yang berharap bahwa 
Muhammad, Nabi Islam, akan membela 
mereka di Hari Penghakiman.
5. Setiap orang akan dihukum dalam 
neraka karena dosa-dosa mereka 
dalam jangka waktu terbatas. Setelah 
itu semua Muslim berharap mereka 
akan masuk Firdaus. 
6. Para martir yang berperang dan mati 
demi Islam dalam “perang suci” (jihad) 
dijanjikan dengan sekejap akan masuk 
ke Firdaus (Sura 9:20-22; 9:111). 
7.  Beberapa umat Muslim meyakini 
bahwa apabila mereka mati saat 
melakukan perjalanan haji ke Mekah, 
maka mereka dengan segera akan 
masuk ke Firdaus. 

Sebagai kesimpulan:

Kristen Islam
Tuhan telah menyediakan:

1) Tuhan telah menyediakan Yesus 
sebagai Juru Selamat bagi semua 
orang yang meminta pengampunan, 
dan yang diampuni melalui Yesus 
yang telah menjadi korban bagi dosa-
dosa mereka. Hanya ada satu jalan 
bagi keselamatan yang ditawarkan.

Allah telah menawarkan:

1) Keselamatan mungkin akan 
diperoleh dengan melakukan 
perbuatan baik dan menaati Syariah. 
Orang dapat memilih beragam cara 
yang berbeda untuk dapat masuk 
ke Firdaus. 
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2) Tuhan menawarkan hidup kekal 
(surga) sebagai sebuah pemberian 
cuma-cuma. Setiap orang yang 
menyambut pemberian ini, maka 
dosa-dosa mereka akan diampuni. 

3) Tuhan menjamin, barangsiapa 
menerima dengan iman jalan 
keselamatan yang Ia sediakan, 
maka mereka akan memiliki hidup 
kekal dan akan masuk surga.

2) Orang dapat mencoba cara-cara 
ini melalui usaha mereka sendiri. 
Tak seorang pun bisa tahu secara 
pasti apakah dosa-dosa mereka 
telah diampuni atau tidak. 

3) Allah tidak menawarkan jaminan 
apapun pada siapapun (meskipun 
para martir mengira mereka akan 
pergi ke Firdaus).

2.4.4  “Tak ada dosa asal”

Penolakan Muslim
“Kami tidak mewarisi dosa. Semua orang dilahirkan tanpa dosa 
dan hanya mengkopi hidup berdosa orang dewasa saat mereka 
bertumbuh. Seseorang menjadi orang berdosa karena melanggar 
Syariah.” (Sura 6:164)

Perbedaan lainnya diantara kedua agama adalah dalam pemahaman 
mengenai keberdosaan manusia:

Kristen Islam
Eksistensi dosa dalam dunia dapat 
ditelusuri hingga dosa pertama 
yang dilakukan Adam dan Hawa di 
Taman Eden. 
Adam adalah manusia pertama 
yang berdosa, dan itulah saat 
ketika dosa untuk pertama kali 
masuk ke dalam dunia (Kejadian 
3). Sejak itu, semua manusia yang 
merupakan keturunan Adam, telah 
dipengaruhi oleh konsekuensi dosa 
ini dan mewarisi kecenderungan 
untuk berdosa (Roma 3:23;5). 
Inilah yang disebut “dosa asal”. 
Setiap anak yang dilahirkan tidak 
berdosa (masih belum melakukan 
dosa apapun), namun ia telah 
mewarisi natur yang cenderung 
untuk berbuat dosa. 
Adam memberontak menentang 
Tuhan dan mengabaikan 
perintahNya. Hal itu merusakkan 
persekutuan dengan Tuhan.

Quran tidak mengajarkan “dosa asal”. 
Setiap manusia dilahirkan tanpa 
beban, murni dan bebas (Sura 30:30). 
Karena itu manusia tidak dalam 
kondisi terpisah dari Allah. Sejumlah 
Muslim meyakini bahwa setiap orang 
dilahirkan sebagai Muslim, dan hanya 
terpisah dari Allah ketika mereka 
menolak Islam. Namun ternyata Quran 
pun berisi sebuah kisah mengenai 
kejatuhan manusia ke dalam dosa. 
Meski demikian, kontras dengan 
Alkitab, Adam dan istrinya tidak 
berusaha untuk menyembunyikan 
dosa mereka, sebaliknya segera 
meminta Allah untuk memberi 
pengampunan: “Keduanya berkata: 
“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya 
diri kami sendiri, dan jika Engkau 
tidak mengampuni kami dan memberi 
rahmat kepada kami, niscaya pastilah 
kami termasuk orang-orang yang 
merugi.” (Sura Al A’raaf 7:23).
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Konsekuensinya adalah semua 
orang yang adalah keturunan 
Adam, dengan kata lain semua 
umat manusia, secara natural 
“mati secara spiritual” dan terpisah 
dari Tuhan. Kasih Tuhan kepada 
kita adalah kasih yang kekal; 
karena itu ia telah mempersiapkan 
sebuah jalan agar dosa dapat 
diampuni sehingga manusia 
dapat diperdamaikan dengan 
diriNya (Yohanes 3:16; 14:6). 
Tuhan memanggil semua pria dan 
wanita dimanapun untuk bertobat 
(kembali kepadaNya), menerima 
tawaran pengampunanNya dan 
masuk ke dalam sebuah relasi 
yang baru dimana mereka telah 
dimurnikan dari dosa-dosa mereka 
(Ibrani 8)

Jadi Adam dan istrinya terutama tidak 
berdosa terhadap Allah, melainkan 
terhadap diri mereka sendiri. 
Pelanggaran mereka terhadap perintah 
Allah tidak merubah relasi mereka 
dengan Allah dan juga terhadap satu 
sama	 lain.	 Mereka	 diusir	 dari	 firdaus	
(yang ada di surga) oleh Allah, namun 
Allah mengampuni pelanggaran 
mereka dan karena itu dosa mereka 
tidak menyebabkan konsekuensi lebih 
lanjut terhadap umat manusia. Islam 
mengajarkan bahwa manusia adalah 
ciptaan yang secara moral netral, dan 
yang dengan bebas dapat memilih yang 
baik dan yang jahat. Kendati Quran 
menyesali kecenderungan manusia 
kepada yang jahat (Sura 100:6-8), 
kegagalan manusia tidak dianggap 
sebagai sebuah kejahatan yang serius. 

Muslim menganut pandangan bahwa mereka tidak membutuhkan 
keselamatan dan rekonsiliasi dengan Tuhan melalui kematian Yesus 
diatas kayu salib. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menghapuskan 
dosa-dosa mereka melalui kekuatan mereka sendiri, lewat perbuatan 
baik. Alkitab menyatakan mustahil melakukan yang baik tanpa 
dimampukan oleh kuasa Tuhan. Lebih daripada itu, semua perbuatan 
baik tidak cukup untuk membayar pelanggaran (Yesaya 64:6). Karena 
itu manusia tak mungkin menyelamatkan diri mereka sendiri (Efesus 
2:8-9). Muslim setuju dengan orang Kristen bahwa Adam dan istrinya 
diusir dari Firdaus. Jika demikian: 

•	Apakah	mereka	diusir	ketika	Tuhan	tampaknya	telah	mengampuni	
mereka? 

•	 Mengapa	 keduanya	 beserta	 seluruh	 keturunan	 mereka	 dijatuhi	
hukuman untuk hidup dan mati di bumi? 

Islam tak punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial ini. 
Muslim juga percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sosok yang 
telah naik ke surga tanpa melalui kematian. Mengapa hal ini hanya 
mungkin bagi Yesus, dan tidak untuk manusia lainnya, termasuk Adam 
dan Muhammad? Orang harus menarik perhatian Muslim kepada fakta 
bahwa Yesus berkata Ia akan kembali ke tempat darimana Ia berasal 
(Yohanes 3:13; 16:28). Yesus adalah satu-satunya jalan menuju hidup 
kekal (Yohanes 14:6; 5:24). Tanpa karya penebusanNya, tak ada jalan 
menuju surga. 
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2.4.5 “Doa-doa orang Kristen tidak sah”

Penolakan Muslim
“Ritual doa yang benar adalah secara Islam! Doa diarahkan ke Mekah. 
Allah hanya akan menerima doa yang seperti ini!” (Sura 2:142-144)

Tabel berikut menjelaskan perbedaan doa Kristen dan Islam. Adalah 
penting bagi orang Kristen untuk memahami konsep doa di kedua 
agama dan sanggup menjelaskan hal ini kepada Muslim. Namun 
demikian, pertama-tama pengetahuan yang diperoleh harus membantu 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menantang. 235 236

Doa dalam Kristen Doa dalam Islam
Cara berdoa orang Kristen 
digambarkan dalam Alkitab, dimana 
yang dilakukan Yesus dijadikan 
sebagai teladan (Lukas 11:1-4). 
Contoh beragam dari kalimat atau 
formulasi dan cara berdoa dapat 
dipakai, tapi tak ada aturan tata cara 
doa yang perlu dipakai secara kaku. 
Yesus mengajarkan sebuah model 
doa yang disebut “Doa Bapa kami”, 
yang	 merefleksikan	 komponen-
komponen dasar. 
Doa dipandang sebagai senjata 
spiritual terbesar dan dibuat melalui 
iman dalam kuasa Roh Kudus (Efesus 
6:18). Orang Kristen mempraktikkan 
doa pribadi dan juga doa secara 
komunal. Denominasi-denominasi 
yang berbeda memiliki penekanan 
yang berbeda dalam praktiknya.
Jenis-jenis doa berikut dapat 
dibedakan. Hakekat doa memiliki 
beberapa komponen:
1) Penyembahan
2) Ucapan syukur
3) Pengakuan
4) Penundukan
5) Syafaat
6) Permohonan

Doa Islam (shalat) didasarkan pada 
sebuah tata cara ritual yang kaku. Ini 
adalah sebuah kewajiban doa dan 
dengan melakukannya umat Muslim 
berharap untuk mengakumulasi 
berkat dari Allah.
Petunjuk doa bisa ditemukan dalam 
Quran dan juga dalam hadis. Ada 
perbedaan-perbedaan kecil dalam 
ritual doa diantara sekte-sekte Islam 
yang berbeda. Poin-poin berikut 
dapat digarisbawahi:
1) Panggilan Shalat (adhan) 
disampaikan dalam format yang 
sama oleh mu’adhdhin. 
2) Muslim secara ritual harus 
membasuh diri mereka agar layak 
berdiri dihadapan Allah. 
3) Sembahyang lima waktu 
menyertakan poin-poin yang 
dipersyaratkan seperti berikut:
•	 Muslim	 dapat	 melaksanakan	
shalat sendirian, tetapi mereka 
direkomendasikan untuk 
melakukannya dalam komunitas. 
•	 Imam	 berdiri	 di	 depan	 dan	
memimpin shalat secara kolektif.

235 Doa sebagai permohonan kepada Tuhan: Kebutuhan-kebutuhan pribadi dinaikkan 
tanpa mengabaikan doa yang juga dinaikkan bagi kesejahteraan orang lain.
236 Lihat bagian 1.5.2. Quran berbicaramengenai doa, tetapi tidak secara khusus tertulis bahwa 
Muslim harus sembahyang lima kali sehari: Sura 2:43; 11:114; 17:78f; 30:17f; 20:130.

235

236
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7) Pertobatan
Bergantung pada situasi, orang 
Kristen bebas untuk memilih gerak 
gerik tubuh dalam berdoa. Doa 
Bapa Kami adalah doa yang paling 
dikenal dengan baik:
Bergantung pada situasi, orang 
Kristen bebas untuk memilih gerak 
gerik tubuh dalam berdoa. Doa 
Bapa Kami adalah doa yang paling 
dikenal dengan baik:
Bapa kami yang di surga, 
dikuduskanlah Nama-Mu, datanglah 
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu 
seperti di surga juga di atas bumi. 
Berikanlah kepada kami hari ini roti 
kami sehari-hari, dan ampunkanlah 
kepada kami utang-utang kami, 
seperti kami juga mengampunkannya 
kepada para pengutang kami. Dan 
janganlah membawa kami ke dalam 
pencobaan, tetapi bebaskanlah kami 
dari yang jahat; karena punya-Mulah 
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan 
sampai selamanya. Amin.

•	Seluruh	komunitas	(pria	dan	wanita	
sembahyang secara terpisah) secara 
sederhana mengikuti arahan imam. 
Doa diulang dengan bersuara.
•	 Kata-kata	 yang	 diucapkan	 saat	
sembahyang sudah ditentukan dan 
diucapkan dalam bahasa Arab. 
•	 Gerak	 gerik	 tubuh	 yang	 relevan	
juga sudah ditentukan.
•	 Doa	 harus	 diarahkan	 ke	 Mekah;	
jika tidak maka doa itu dianggap 
tidak sah. 
•	Waktu	doa	sudah	ditentukan	setiap	
hari, dan disesuaikan dengan terbit 
dan tenggelamnya matahari. 
Saat sembahyang lima waktu, 
Muslim akan mengucapkan kata-
kata berikut dalam bahasa Arab:
Allah sangat besar (“Allahu Akbar”); 
Mengucapkan pasal pertama Quran; 
Kemuliaan bagi Tuhanku yang Maha 
Besar; Allah mendengar mereka 
yang memanggil Dia; Tuhanku, pujian 
adalah bagiMu; Kemuliaan bagi 
Tuhanku, Yang Maha Tinggi; Damai 
ada atasmu dan Allah memberkati”.
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Tidak umum terjadi bahwa doa personal (du’a) juga ditawarkan, 
karena bagi kebanyakan Muslim, sholat lima waktu itulah yang penting. 
Perbedaan mengenai doa mana yang dilaksanakan di kedua iman 
adalah sangat besar. Dalam Kristen, doa adalah sebuah percakapan 
pribadi antara manusia dengan Tuhan, sama seperti antara seorang 
anak dengan bapanya. Muslim melihat diri mereka sebagai budak-
budak Allah. Dalam Islam, Muslim tak punya jaminan apakah Allah akan 
mendengar doa mereka. Karena itu orang Kristen dapat membagikan 
kepada orang Muslim, kehidupan doa mereka dengan Tuhan. 

2.4.6 “Orang Kristen tidak berpuasa”

Penolakan Muslim
“Cara berpuasa yang benar adalah cara Islam! Allah hanya 
akan menerima puasa yang dilakukan di bulan Ramadhan!” 
(Sura 2:185)

237 Terjemahan Alkitab ILT terbitan Yayasan Lentera Bangsa

237
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Tabel berikut ini menjelaskan perbedaan puasa Kristen dengan 
Islam. Orang Kristen perlu memahami konsep puasa di kedua 
agama dan dapat menjelaskan hal ini kepada Muslim. Pengetahuan 
yang diperoleh seharusnya menolong untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang menantang. 

Ajaran Kristen Ajaran Islam dan Islam populer
Secara umum, puasa artinya sama 
sekali tidak makan dan minum dalam 
satu periode tertentu (misalnya 
Esther 4:16), tidak hanya berpantang 
dari jenis makanan tertentu. Namun 
demikian, perbedaan-perbedaan 
berikut dapat dilihat dalam 
praktiknya:
1. Tidak makan dan minum (Esther 
4:16; Kisah 9:9), periode paling 
panjang selama tiga hari tiga malam, 
kecuali di Keluaran 34:28.

2. Biasanya hanya tidak makan; 
minum pada hakekatnya diperlukan 
agar dapat bertahan hidup (2 Samuel 
12:16-17; Matius 4:2), 

3. Makan dan minum dengan 
level yang dikurangi (Daniel 10:3). 
Terkadang sikap dalam batin 
dimanifestasikan dengan tanda-
tanda di bagian luar (Nehemia 9:1)

1. Dalam Perjanjian Lama
a) Ada puasa-puasa tahunan 
tertentu.
Orang Ibrani berpuasa pada Hari 
Penebusan (Imamat 16:29). Setelah 
pembuangan, ada empat jenis puasa 
tahunan lainnya yang dipraktikkan 
(Zakharia 8:19) – semuanya, 
berdasarkan Talmud, yang menandai 
bencana-bencana yang terjadi dalam 
sejarah Yahudi. 
b) Puasa Sesekali: terkadang 
individual (misalnya 2 Samuel 
12:22), atau terkadang bersama-
sama (misalnya Hakim-hakim 20:26)

Ada beberapa jenis puasa Muslim. 
Yang paling penting adalah yang 
dilakukan di bulan Ramadhan, 
bulan kesembilan dari kalender 
Islam. Ini adalah puasa yang wajib 
dilakukan oleh seorang Muslim 
(Sura 2:183-185).
Ayat 185 menyatakan bahwa Quran 
diwahyukan di bulan Ramadhan. 
Umat Muslim percaya (berdasarkan 
laporan dimana Muhammad 
mengatakan), bahwa selama bulan 
Ramadhan gerbang-gerbang 
Firdaus dibuka dan gerbang-
gerbang neraka ditutup, dan 
dosa-dosa ringan masa lampau dari  
semua orang yang berpuasa, akan 
diampuni, 
1. Regulasi untuk Ramadhan
1.  Puasa ini tidak dapat dimulai 
hingga seorang Muslim dapat 
melihat datangnya bulan baru. 
2.  Orang yang berpuasa adalah 
yang berusia sepuluh atau 
duabelas tahun (orang sakit dan 
yang sedang dalam perjalanan 
dikecualikan)
3.  Puasa ini dimulai dari subuh 
hingga matahari tenggelam. 
Selama periode ini, orang yang 
berpuasa bahkan tidak diijinkan 
untuk menelan ludah. 
4. Tambahan 20 rakaat dinaikkan 
setelah sholat malam.
5.  Puasa berlangsung selama 30 
hari, yang merupakan panjang 
bulan seorang Muslim.
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Tujuan Puasa
•	 	 Mengekspresikan	 kedukaan	 (1	
Samuel 31:13; Esther 4:3; Mazmur 
35:13-14)
•	 	 Penyesalan	 atas	 dosa	 (1	 Samuel	
7:6; Daniel 9:3-4; Yunus 3:5-8)
•		Sebuah	cara	dimana	manusia	dapat	
merendahkan diri dihadapan Tuhan 
(Ezra 8:21).
•		Sebagai	hukuman	atas	diri	sendiri.
•	 Seringkali	 diarahkan	 untuk	
memperoleh bimbingan dari Tuhan.
•	 	 Dilakukan	 demi	 orang	 lain	 (Ezra	
10:6)
Beberapa orang menganggap bahwa 
puasa secara otomatis akan menolong 
seseorang untuk mendapatkan 
jawaban dari Tuhan (Yesaya 58:3-4), 
tetapi para nabi menyatakan bahwa 
tanpa perbuatan yang benar, maka 
puasa akan sia-sia (Yesaya 58:5-12; 
Yeremia 14:11-12; Zakharia 7).
2. Dalam Perjanjian baru
a)  Praktik umum orang Yahudi: Hari 
Penebusan adalah satu-satunya 
puasa tahunan yang dikaitkan dengan 
Perjanjian Baru (Kisah Para Rasul 
27:9)
Beberapa dari orang Farisi yang 
secara kaku berpegang pada tradisi, 
berpuasa di setiap hari Senin dan 
Kamis (Lukas 18:12). Orang Yahudi 
saleh lainnya, seperti Hana, bahkan 
berpuasa lebih sering (Lukas 2:37)
b) Yesus: saat dicobai (Matius 4:2), 
untuk mempersiapkan pelayananNya 
di waktu yang akan datang. Puasa 
harus diarahkan kepada Tuhan (Matius 
6:16-18), dan dilakukan secara tepat 
(Matius 9:14-17; Markus 2:18-22).
c) Dalam Kisah Para Rasul: para 
pemimpin gereja berpuasa ketika 
memilih para penginjil (Kisah Para 
Rasul 13:2-3) dan para penatua 
(Kisah Para Rasul 14:23).

6.  Saat malam hari, seorang 
Muslim boleh makan sebanyak 
yang ia mau atau memanjakan diri 
dengan kesenangan-kesenangan 
lainnya yang diperbolehkan 
berdasarkan Syariah.
7.  Jika seorang Muslim 
tidak sanggup menjalankan 
puasa, maka ia diijinkan untuk 
melakukannya (membayarnya) 
diwaktu kemudian. 

2. Manfaat (berdasarkan 
keyakinan Muslim secara 
umum)
1.  Puasa memampukan 
seseorang untuk menjadi rendah 
hati dan takut pada hukuman 
Allah. 
2.  Dengan berpuasa, seorang 
Muslim diharapkan sanggup 
mengatasi hawa nafsu dan 
keinginan.
3.  Puasa menjamin simpati, 
belas kasihan dan anugerah, 
serta memampukan seseorang 
untuk dengan sukacita memberi 
sedekah pada orang miskin.
4.  Memberi kesempatan bagi 
orang kaya dan miskin, raja dan 
pelayan, yang kuat dan lemah 
untuk mengalami perasaan lapar 
serta bagi semua orang untuk 
berpijak pada pijakan yang sama.
5.  Ia menghancurkan sampah-
sampah yang tidak sehat dalam 
tubuh, khususnya untuk mereka 
yang banyak makan enak tapi 
jarang olahraga.
3. Kesimpulan
•		Setiap	Muslim	harus	
menjalankan puasa serta menaati 
aturan-aturannya.
•	Dilakukan	dihadapan	umum,	
mereka saling mengawasi 
sesamanya Muslim, untuk 
memastikan puasa itu pun 
dijalankan oleh orang lain.  
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3. Hari ini
Di Perjanjian Baru, puasa dilakukan 
berdasarkan kehendak bebas dari 
setiap individu Kristen. Namun 
Gereja Roma Katolik menjadikannya 
sebuah aturan dan hukum 
demi memperoleh upah untuk 
mendapatkan surga.
Reformasi membawa perubahan 
akan hal ini, tetapi gagal untuk 
memberi penekanan pada puasa 
yang Alkitabiah. Akibatnya, hari ini di 
banyak gereja puasa tidak dianggap 
penting bahkan sama sekali 
diabaikan. 
4. Manfaat (lihat referensi diatas)
•		Untuk	dapat	lebih	dekat	dan	
semakin mengenal lebih baik Tuhan 
Bapa kita
•		Sebelum	melakukan	sebuah	
keputusan penting.
•		Sebagai	bentuk	pertobatan.
•	Dalam	kaitan	dengan	syafaat	
(Markus 9:29).
5. Kesimpulan
Secara umum puasa dilakukan 
secara tersembunyi, dan ini adalah 
urusan antara manusia dengan 
Tuhan. Tak ada hukum atau regulasi 
yang kaku. Petunjuk untuk berpuasa, 
khususnya ajaran Yesus, hanya 
ditemukan dalam Alkitab.

•	Umat	Muslim	memiliki	harapan	
tertentu yang dikaitkan dengan 
puasa Ramadhan ini; misalnya: 
mereka berharap dapat semakin 
menyadari keberadaan Allah, 
kebahagiaan dalam dunia dan 
juga kemakmuran di akhirat, 
pengampunan dosa, berkat dan 
upah dari Allah. Namun demikian, 
Muslim tak punya jaminan bahwa 
mereka akan memperoleh 
semuanya itu. 
•		Beberapa	petunjuk	tentang	
puasa dapat ditemukan dalam 
hadis, tradisi-tradisi Islam, tetapi 
hanya	sedikit	aturan	spesifik	yang	
dapat ditemukan dalam Quran.

Secara umum, puasa bagi orang Kristen dipraktikkan tidak sekaku 
sebagaimana yang ada dalam Islam. Muslim tak punya jaminan apakah 
Allah akan memberi upah dan berkat bagi mereka yang berpuasa. 
Karena itu orang Kristen dapat mempertanyakan hal ini para orang 
Muslim dan menjelaskan pengalaman pribadi mereka saat berpuasa. 

Pertanyaan-pertanyaan
•	Apa	yang	engkau	ketahui	tentang	Allah?
•	Apakah	engkau	merasa	Allah	berkenan	kepadamu?
•	Bagaimana	Allah	memperlihatkan	kasihNya	kepadamu?
•	Apakah	menurutmu	Allah	dapat	melakukan	sesuatu?
•	Apakah	menurutmu	Allah	sanggup	menampakkan	diri	di	bumi	
dalam wujud seorang manusia, sementara pada saat yang sama 
Ia masih tetap memerintah alam semesta ini?
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? •	Menurutmu,	bagaimana	“dosa”	dapat	masuk	ke	dalam	dunia?
•	Apakah	artinya	“dosa”	bagimu?
•	Apa	yang	diperlukan	untuk	masuk	ke	Firdaus?
•	 Apakah	 menurutmu	 engkau	 telah	 memenuhi	 persyaratan-
persyaratan untuk masuk ke Firdaus?
•	 Mengapa	 engkau	 sembahyang	 lima	 waktu	 sehari?	 Dimana	
aturan itu tertulis?
•	Apa	saja	manfaat	yang	anda	peroleh	dengan	berpuasa	di	bulan	
Ramadhan?
•	Dapatkah	engkau	memperlihatkan	pada	saya	ayat-ayat	yang	
memerintahkan puasa di bulan Ramadhan? 

2.5 Penolakan Muslim Lebih jauh 

2.5.1 “Injil barnabas adalah benar”

Penolakan Muslim
“Injil terdiri dari empat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas dan 
Yohanes. Yesus hanya menerima satu Injil, mengapa ada empat 
Injil? Mengapa orang Kristen menyingkirkan Injil Barnabas?”

Muslim menolak otentisitas keempat Injil. Banyak dari mereka yang 
pernah mendengar mengenai “Injil Barnabas”238 dan mereka juga 
diberitahu bahwa inilah Injil yang sejati. Muslim mengklaim, Injil ini ditulis 
pada abad ke-1 M oleh rasul Barnabas. Injil ini pertama kali muncul di 
Belanda tahun 1709. Orang Muslim suka mengangkat topik ini, tetapi 
orang Kristen harus dengan penuh keyakinan mempertanyakan bukti-
bukti akan keabsahan Injil ini kepada orang Muslim.239

Injil apakah itu? Isinya berisi pengkhianatan-pengkhianatan, bahkan 
terhadap orang-orang awam, yang memperlihatkan jika ini adalah 
penipuan Islami. Buku ini secara akurat dapat dibuktikan sebagai buku 
yang ditulis pada abad ke-14 Masehi. Isinya adalah sebuah bangunan 
yang rusak dari kehidupan Kristus, dan dikarang seolah-olah dalam 
banyak poin memiliki  banyak kesamaan, dengan pengajaran Islam. 
238 Lihat terjemahan bahasa Inggris: The Gospel of Barnabas, Islamic Publications 
Ltd., Lahore, Pakistan. 
239 Muslim juga dapat ditantang untuk melihat apakah mereka menganggap Injil 
Barnabas sebagai Firman Tuhan, memiliki otoritas yang sama dengan Quran, dan 
apakah mereka mempercayai Injil ini. 
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Injil Barnabas sangat kasat mata dimaksudkan untuk mempengaruhi 
orang Kristen pada masa itu agar mereka berpaling pada Islam. 
Beberapa	 pernyataan	 dalam	 Injil	 yang	 palsu	 ini	 tidak	 saja	 berkonflik	
dengan Alkitab, tetapi juga dengan Quran. 

Seluruh narasi dipenuhi dengan masalah-masalah sebagai berikut: 
•	 Beberapa	 dari	 latar	 belakang	 budaya	 tidak	 merefleksikan	

budaya abad pertama, masa Perjanjian Lama, melainkan masa abad 
Pertengahan, misalnya cerita tentang perkelahian diantara dua seteru 
karena adanya perselingkuhan. 

•	Teksnya	berisi	kutipan	dari	Dante	(seorang	pujangga	dan	politisi	
Italia antara tahun 1265-1321).

•	 Teksnya	 berisi	 kesalahan-kesalahan	 geografi	 dan	 budaya	 yang	
parah mengenai Tanah Perjanjian, dan juga anakronisme. Kelihatan 
sekali jika pengarangnya tak pernah ada disana. Dikatakan (pasal 20), 
sebagai contoh, bagaimana Yesus berlayar ke kota Nazareth yang 
dikatakan terletak di tepi Danau Galilea; padahal yang benar adalah, 
kota Nazareth berjarak sekitar 20 km dari Danau Galilea dan terletak 
diatas sebuah pegunungan. 

Yesus juga dikatakan berjalan naik menuju Kapernaum (pasal 
21), yang terletak di tepi Danau Galilea, sekitar 200 meter dibawah 
permukaan laut. Tak mungkin ada orang yang berjalan naik ke kota itu! 

Lebih jauh lagi, dalam Injil Barnabas dikatakan bahwa Yesus 
memelihara tradisi “Lent” (makan lebih sedikit atau memberi pada orang 
lain sesuatu yang disenangi selama periode 40 hari sebelum Paskah 
(pasal 91,92), sementara tradisi itu baru diperkenalkan pada Gereja 
setelah abad ke-4 Masehi), ada juga disebut mengenai sejenis guci/
gentong yang baru ditemukan di Gall beberapa abad kemudian, cerita 
tentang tiga orang Majus (pasal 6; sementara Alkitab tidak menyebutkan 
berapa jumlah orang Majus yang mencari bayi Yesus), Hawa makan 
buah apel (pasal 40) yang juga merupakan kisah yang muncul dalam 
tradisi kemudian, menyebut mengenai koin (minuti, pasal 54) yang 
pertama kali dipakai di Spanyol pada abad ke-7, dan sebagainya. 

•	Dikatakan	bahwa	Muhammad	adalah	Mesias,	bukan	Yesus	(pasal	
42;82;97); tugas Yesus adalah untuk mempersiapkan jalan (seperti 
yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis untuk Yesus) bagi kedatangan 
Muhammad (pasal 82; 191). Hal ini justru berkontradiksi dengan apa 
yang dikatakan oleh Alkitab, maupun Quran. 

Ada lebih banyak pasal yang dengan jelas memperlihatkan bahwa 
Injil Barnabas adalah palsu dan tidak memiliki kredibilitas sejarah.240 
Karena itu orang Muslim harus diarahkan untuk menyingkirkan dokumen 
240 Untuk detil lebih banyak, lihat Gilchrist (1999:148-162).
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ini dan mempelajari Injil yang benar dalam Alkitab, ketika mempelajari 
kebenaran tentang Yesus. 

2.5.2 Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab

Penolakan Muslim
“Mengapa orang Kristen menolak Nabi Islam Muhammad? Sementara 
kedatangannya telah dinubuatkan di Alkitab.” (Sura 7:157)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam Sura 7:157 dan 61:6,241 
orang Muslim berasumsi bahwa Muhammad telah dinubuatkan dalam 
Alkitab, dan mereka juga berpikir bahwa ayat-ayat ini akan dengan 
mudah ditemukan. Tapi mereka menjadi kecewa saat menyadari bahwa 
berbagai ramalan Alkitab merujuk pada kedatangan Yesus, bukan 
Muhammad. Para sarjana Islam telah berusaha keras mempelajari 
Alkitab untuk menemukan teks-teks yang merujuk pada Muhammad. 
Pandangan-pandangan berbeda eksis dalam dunia Islam tentang teks-
teks Alkitab mana yang merujuk pada Muhammad. Banyak Muslim 
yang mengatakan Ulangan 18:18 sebagai bukti di Perjanjian Lama, 
dan Yohanes pasal 14-16 sebagai bukti di Perjanjian Baru. Namun 
demikian, sebuah pengujian yang lebih dekat mengenai teks-teks ini 
dengan cepat dan jelas memperlihatkan bahwa ayat-ayat ini berbicara 
mengenai Yesus dan Roh Kudus, bukan Muhammad!

1)  Teks Perjanjian Lama: Ulangan 18:18
Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara 

saudara-saudara mereka seperti engkau, dan Aku akan menaruh 
firman-Ku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka 
semua yang akan Aku perintahkan kepadanya.

Orang Muslim berasumsi bahwa nabi yang dinubuatkan oleh Musa 
adalah Muhammad. Klaim Islam ini didasarkan pada tiga alasan:

1. Muhammad memiliki karakteristik yang mirip dengan Musa.242

241 Sura 7:157: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) 
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka ...“. Sura 61:6: 
“Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah 
utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar 
gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya 
Ahmad (Muhammad).” Ahmad memiliki arti yang mirip dengan nama Muhammad.
242 Klaim ini muncul karena dalam Ulangan 18:18, ada kalimat berbunyi “yang sama seperti 
engkau”. Orang Muslim mengatakan, sebagai contoh, bahwa Muhammad menjalani 
hidup yang normal seperti halnya Musa, bahwa keduanya adalah pemimpin atas umat 
mereka, keduanya menikah dan bahwa keturunan mereka telah menaklukkan Palestina. 
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2.	 Janji	 “Aku	 akan	 menaruh	 firmanKu	 dalam	 mulutnya”	 digenapi	
ketika Jibril menyampaikan Quran kepada Muhammad.

3.  Muhammad berasal “dari antara saudara-saudara mereka”, yaitu 
orang Ismail.

Jika dilihat sekilas, sepertinya argumen-argumen yang ditampilkan 
beralasan. Namun jika memperhatikan konteks ayat ini, konklusinya akan 
berbeda. Pertama-tama kita harus menafsirkan teks itu dengan tepat. 
Istilah “dari antara saudara-saudara mereka”, dijelaskan dalam konteks 
ayat 15, dimana dikatakan ad verbatim teks Ibrani: “YAHWEH, Elohimmu, 
akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-
saudaramu, seorang yang seperti aku, kamu harus mendengarkan dia,”. 
Ini saja sudah cukup untuk menyelesaikan argumentasi.

Sebagai tambahan, Kisah Para Rasul 3:17-23 dan 7:37 dengan jelas 
menyatakan bahwa nabi ini adalah Yesus. Yesus sendiri secara implisit 
melakukan hal yang sama ketika Ia berkata (Yohanes 5:46-47): 

“Sebab jika kamu percaya kepada Musa, maka kamu percaya 
kepada-Ku, karena dia yang telah menulis tentang Aku. Namun jika 
kamu tidak percaya pada tulisan-tulisannya itu, bagaimana kamu akan 
percaya pada perkataan-Ku?”

Yesus mirip dengan Musa dalam banyak hal, sementara Muhammad 
tidak. Hanya Yesus dan Muhammad yang memperlihatkan karakteristik-
karakteristik unik berikut ini, sebagai contoh:243

•	 Keduanya	 adalah	 mediator	 dari	 perjanjian	 antara	 Tuhan	 dan	
manusia.

•	Keduanya	mengenal	Tuhan	muka	dengan	muka.
•	Keduanya	memperlihatkan	tanda-tanda	dan	mujizat	yang	besar.	
Muhammad bukan seorang mediator dari sebuah perjanjian. Ia 

juga tak mengenal Tuhan muka dengan muka, dan juga sama sekali 
tak pernah melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib (Sura 28:48). 
Orang Muslim ingin agar orang Kristen menerima Muhammad sebagai 
seorang nabi.244

Bagaimana sebaiknya orang Kristen bereaksi terhadap hal ini? 
Orang Kristen harus menunjukkan bahwa seorang nabi Tuhan yang 
benar dan yang segaris dengan nabi-nabi Alkitab harus memenuhi 
kriteria tertentu.245

243 Untuk elaborasi lebih jauh, lihat Gilchrist (2003:71-80).
244 Sebagai sebuah alasan, orang Muslim menawarkan fakta bahwa mereka menerima nabi-
nabi Alkitab seperti Musa, Yesus dsb. Karena itu sebagai balasannya, mereka mengatakan 
bahwa orang Kristen pun harus menerima dan mengakui kenabian Muhammad. 
245 Sebagai contoh lihat Keluaran 7:8-10; Ulangan 18:21-22
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•	Mereka	harus	dapat	bernubuat,	dan	nubuatan-nubuatannya	harus	
terjadi. 

•	Nubuatan-nubuatan	dan	ajaran-ajarannya	harus	sejalan	dengan	
pernyataan nabi-nabi Tuhan lainnya. 

•	Jika	ditantang,	maka	ia	harus	sanggup	memperlihatkan	tanda-tanda	
ajaib, untuk membuktikan bahwa ia benar-benar datang dari Tuhan.

•	 Ajarannya	 harus	 berisi	 elemen-elemen	 yang	 baru	 dari	 pesan	
Tuhan.

Karena itu orang Muslim perlu ditantang untuk menemukan pada 
ayat-ayat Quran yang mana yang segaris dengan kriteria Alkitab tentang 
nabi sejati dari Tuhan,246 yang telah dipenuhi oleh Muhammad.

2) Teks Perjanjian baru: Yohanes 14-16   
Pernyataan Perjanjian Baru yang diasumsikan oleh Muslim sebagai 

merujuk pada Muhammad, ditemukan ketika Yesus berbicara mengenai 
“Penasihat”.247 Muslim berpandangan bahwa Muhammad-lah yang 
dimaksudkan sebagai “Penasihat” pada ayat ini, bukan Roh Kudus, 
sebagaimana yang diyakini orang Kristen. Alasan-alasan mereka 
adalah sbb:

1. Pernyataan Yesus,”… Dia akan memimpin kamu ke dalam 
seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari diri-Nya 
sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan 
mengatakannya; Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang 
sedang datang” (Yohanes 16:13), diaplikasikan pada Muhammad. 

2. Karena Yesus, ketika berbicara mengenai “Sang Penasihat”, 
memakai istilah “Dia” (he), kata ganti orang ketiga tunggal pria; karena 
itu Muslim berargumen bahwa Sang Penasihat hanya mungkin sebagai 
seorang pria, bukan satu sosok roh. 

3. Berdasarkan pernyataan Yesus,”…karena jika Aku tidak 
pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepada kamu; tetapi jika Aku 
telah pergi, Aku akan mengutus Dia kepada kamu.” (Yohanes 16:7), 
maka Muslim meyakini bahwa ayat ini pastilah berbicara tentang 
Muhammad,”karena”, argumen mereka: “Roh Kudus senantiasa ada”. 

Orang Kristen punya kesempatan yang baik untuk menjelaskan teks 
ini sesuai konteksnya, dan memperkenalkan “Penasihat” yang sejati, 
yaitu Roh Kudus dan karyaNya. Perjanjian Baru berbicara mengenai 
Roh Kudus yang datang 50 hari setelah kebangkitan Yesus (Kisah Para 
Rasul 2:1-21). Karena itu orang Kristen dapat menjawab:
246 Alkitab berisi beberapa ayat mengenai topik ini, misalnya, Ulangan 13:5 dan 
18:19-22; Yeremia 14:14-16 dan 23:16-22, dsb.
247 Beberapa terjemahan menggunakan istilah “Penghibur” atau “Penolong”.
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1. Dengan membaca seluruh teks mengenai sang “Penasihat” ini, 
kita belajar bahwa Ia adalah “Roh Kebenaran” (Yohanes 14:17), bukan 
seorang nabi atau pria yang lain, bahwa ia akan beserta dengan kita 
“untuk selamanya” (Yohanes 14:16), bahwa “Ia akan ada di dalam 
kamu” (Yohanes 14:17), yaitu hidup dalam diri setiap orang percaya, 
dan Ia akan mempermuliakan Yesus (Yohanes 16:14), dan akan 
mengingatkan murid-murid Yesus akan ajaran-ajaran Yesus (Yohanes 
14:26 dsb.), dan “akan memberitahukan hal-hal yang akan datang” 
(Yohanes 16:13). Ayat-ayat ini hanya mungkin berbicara mengenai Roh 
Kudus, bukan Muhammad.  

2. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa “Penasihat” itu adalah 
Roh Kudus (Yohanes 14:26).

3. Yesus mengatakan bahwa Ia akan mengutus “Penasihat” kepada 
murid-muridNya (Yohanes 16:7), bukan 600 tahun kemudian kepada 
orang-orang Muslim!

Muslim mengklaim bahwa orang Kristen telah merubah kata Yunani 
“periklitos” (yang terpuji) menjadi “parakletos” (Penasihat, lihat Yohanes 
14:16). Sarjana Muslim memperlihatkan bahwa nama “Muhammad”, jika 
diterjemahkan secara literal, artinya adalah, “yang terpuji”. Bagi orang 
Muslim, ini adalah petunjuk lainnya bahwa pribadi yang dibicarakan oleh 
Yesus dalam Yohanes 14-16 itu adalah Muhammad. Namun demikian, 
Muslim sama sekali tak sanggup membuktikan dugaan mereka. 

Orang Muslim dapat diminta untuk membaca teks (Yohanes 14:15-
17; 14:26), dan mengganti kata “Penasihat” dengan nama “Muhammad”. 
Maka akan dengan mudah dikenali bahwa perubahan seperti itu tidak 
akan cocok dengan teks. Tabel berikut merangkum argumen sebagai 
berikut:

Referensi Argumen Muslim 
bahwa ini 

adalah sebuah 
nubuatan tentang 

Muhammad di 
Alkitab

jawaban Kristen bahwa ayat-ayat 
yang menjadi rujukan menubuatkan 
kedatangan Yesus atau Roh Kudus. 

Ulangan
18:18

•		Muhammad	
memiliki beberapa 
karakteristik Musa.
•		Muhammad	
adalah keturunan 
dari “saudara-
saudara” mereka, 
yaitu dari Ismail.

•	Yesus	memiliki	banyak	karakteristik	
Musa
•	Kitab-kitab	suci	lainnya	dengan	jelas	
memperlihatkan bahwa Yesus adalah 
subyek dari nubuatan ini
(Yohanes 5:46-47; Kisah 3:17-23 dan 
7:37).
•	“Saudara-saudara”	Musa	adalah	
orang Israel (Ulangan 18:15).
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Yohanes
14-16

“Penasihat” di 
pasal-pasal ini 
adalah Muhammad 
yang telah 
dinubuatkan oleh 
Yesus. Muhammad 
adalah nabi berikut 
setelah Yesus. 

•	Pasal-pasal	itu	dengan	jelas	
berbicara tentang satu ‘Roh” yang 
akan menyertai para murid (Yohanes 
14:17: 14:26; 16:7).    
•	Konteks	memperlihatkan	bahwa	
“Roh Kudus” telah dinubuatkan oleh 
Yesus: (Yohanes 14:17; 16:7; Kisah 
2:1-21).

Tak ada satupun dari teks-teks Alkitab diatas yang dapat dipakai 
sebagai petunjuk akan kedatangan nabi Islam, Muhammad. Hal yang 
sama juga dengan yakin dapat kita katakan mengenai semua teks-
teks Alkitab lainnya, yaitu: Tak ada satu pun ayat yang menubuatkan 
kedatangan Muhammad!

Pertanyaan
•	Apakah	menurutmu	“Injil	Barnabas”	itu	benar?
•	Injil	Barnabas	menyatakan	bahwa	Muhammad	adalah	Mesias	
(Pasal 42). Tetapi, Quran justru menyatakan bahwa Yesus adalah 
Mesias! Jadi, anda percaya pada Quran atau Injil Barnabas?
•	 Jika	 anda	 meyakini	 bahwa	 Muhammad	 telah	 dinubuatkan	
dalam Alkitab, dapatkah anda memperlihatkan pada saya ayat-
ayatnya?
•	Apakah	anda	bersedia	untuk	menjelaskan	dan	membacakan	
ayat-ayatnya kepada saya, dimana anda berpikir bahwa 
Muhammad telah dinubuatkan dalam Alkitab?
•	 Menurutmu	 apakah	 tanda	 dari	 seorang	 Nabi	 Tuhan	 yang	
sejati?
•	Menurut	pandangan	anda,	siapakah	yang	disebut	nabi?
•	Sebutkan	nama-nama	nabi	Tuhan?
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3. PERjUMPAAN DENgAN MUSLIM

bab ini membahas:
a). Sikap orang Kristen terhadap orang Muslim
b). Pengetahuan dasar sebagai panduan dalam perjumpaan 
dengan orang Muslim
c). Nasihat praktis untuk menolong para petobat baru dan 
membimbing mereka dalam iman mereka yang baru.
d). Motivasi bagi gereja untuk menjangkau orang Muslim dengan 
Kabar Baik
e). Informasi mengenai isu-isu politik dan sosial

Setelah kekristenan, dewasa ini Islam adalah komunitas religius 
terbesar kedua di dunia. Orang-orang di Afrika, Asia dan Barat tidak 
lagi harus bepergian ke negara-negara Islam untuk bertemu dengan 
orang Muslim – mereka ada di hampir semua negara di dunia. Orang 
Kristen dan Muslim dapat saling bertemu dimana saja, di tempat kerja 
atau tempat bersenang-senang. Banyak dari mereka (orang Kristen 
dan Muslim) mempunyai kebangsaan yang sama.

Banyak orang Muslim di negara-negara non Islam sudah menjadi 
sangat sekuler dan tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban 
agama mereka. Lebih jauh lagi, banyak orang Muslim dari negara-
negara seperti Iran merasa kecewa dengan agama mereka, dan 
mulai mencari sesuatu yang berbeda. Secara umum, orang Kristen 
gagal menghadapi sejumlah besar orang Muslim di dunia. Salah satu 
alasannya adalah seringkali hanya terjadi sedikit kontak antara orang 
Kristen dan orang Muslim, ketidakpedulian, munculnya perasaan 
takut yang kemudian mengakibatkan menghindari kontak dengan 
orang Muslim. Buku ini dimaksudkan untuk menolong orang Kristen 
agar mereka memiliki pengetahuan memadai mengenai Islam dan 
orang Muslim, dan dengan demikian dapat menghilangkan perasaan 
takut tersebut serta mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
menantang.

Di negara-negara asal mereka, yaitu negara Islam, orang Muslim 
seringkali hanya mempunyai sangat sedikit kesempatan untuk 
mempelajari apapun mengenai Injil. Namun demikian, di Afrika, Asia dan 
Barat, semestinya hal itu lebih mudah karena orang Kristen dan Muslim 
dapat bertemu dengan lebih bebas. Banyak orang Muslim yang mencari 
jawaban, karena Islam tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang 
terdalam. Semua orang berusaha mendapatkan penerimaan Tuhan, 
jaminan pengampunan dosa dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. 
Dalam Kristus kita dapat memperoleh semua itu bahkan lebih. Oleh 
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karena itu, orang Kristen harus menjadi teladan dalam gaya hidup, 
mengingat orang Muslim seringkali  sangat memperhatikan perilaku 
mereka. Sebagai akibat dari kesaksian orang Kristen melalui perkataan, 
perbuatan dan perilaku, orang Muslim akan menyadari bahwa orang 
Kristen memiliki jenis hubungan yang berbeda dengan Tuhan.

Tidak semua panduan dalam bab ini dapat diaplikasikan pada 
setiap situasi ketika orang Muslim dan Kristen bertemu. Pembaca 
membutuhkan hikmat berkenaan dengan implementasi praktis dari 
langkah-langkah yang dianjurkan disini. 

3.1. Reaksi orang Kristen terhadap tantangan Islam

3.1.1. Apakah yang dikatakan Alkitab?
Islam adalah tantangan bagi orang Kristen. Dalam Amanat Agung 

(Matius 28:18-20), orang Kristen dipanggil untuk menjawab tantangan 
tersebut. Persiapan harus dilakukan dengan dua cara. Pertama, orang 
Kristen harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk tugas 
ini dengan doa dan persekutuan yang erat dengan Yesus. kedua, orang 
Kristen harus mempraktikkan kasih kristiani dan kepedulian dengan 
belajar untuk mengkomunikasikan Injil secara bijak kepada orang-
orang dari berbagai budaya dan pemikiran yang berbeda. Penting 
untuk memahami tetangga Muslim anda, agamanya, penalarannya, 
pengharapannya dan kerinduannya agar dapat menghadirkan berita 
Injil kepadanya dengan cara yang masuk akal.

1). Doa: Pentingnya doa berulangkali ditekankan dalam Alkitab.248 
Sebagai tambahan, orang Kristen harus siap berpuasa untuk 
kebutuhan-kebutuhan khusus (Kisah 13:3; 14:23). Melalui doa kita 
dapat mengetahui kehendak Tuhan. Contoh yang tepat mengenai 
hal ini adalah kisah Petrus dan Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10. 
Ketika ia sedang berdoa, Petrus dipersiapkan untuk perjumpaannya 
dengan Kornelius, dan Roh Tuhan bekerja mendatangkan pertobatan 
(Kisah 10:9-16; 10:44). Orang Kristen harus berdoa agar orang Muslim 
dapat mendengar, memahami dan menerima Injil. Berita Injil harus 
disebarkan melalui kesaksian pribadi, literatur dan media lainnya. 
Orang Kristen juga harus berdoa agar Roh Kudus berbicara kepada 
orang Muslim melalui mimpi dan penglihatan.249 Juga penting untuk 
mendoakan orang-orang Kristen lainnya agar mereka menyadari 
248 Sebagai contoh, lihat Markus 14:38; Lukas 21:36; Efesus 6:18.
249 “Mimpi dan penglihatan” memainkan peranan penting dalam proses pertobatan orang 
Muslim.	Banyak	petobat	baru	yang	mengkonfirmasi	hal	ini.	Lihat	juga	bagian	3.6.1.
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perlunya bersaksi kepada orang Muslim, bergabung dalam doa dan 
kesaksian kepada mereka.

2). Peperangan rohani: Orang Kristen dipanggil untuk 
mempersiapkan diri menghadapi peperangan rohani dan untuk 
mempersiapkan diri mereka sendiri (Efesus 6:10-18). Islam adalah 
agama yang anti Kristen dan orang Kristen sangat dianjurkan untuk 
hanya bertindak di bawah tuntunan dan perlindungan Roh Kudus. 
Orang Kristen harus menggunakan peperangan rohani sebagai sarana 
Tuhan dalam mematahkan kegelapan jin yang berhubungan dengan 
orang Muslim. Tujuannya adalah untuk menolong orang Muslim 
menemukan kemerdekaan dalam Kristus melalui peperangan rohani. 
Harus ditekankan bahwa setiap orang Kristen dapat menjadi saksi, 
tetapi persiapan yang lebih baik berarti ada kesaksian yang lebih efektif 
terhadap orang Muslim. Oleh karena itu, pengetahuan Alkitab yang 
mendalam adalah suatu keharusan. Pengetahuan mengenai Islam dan 
apologetika juga akan sangat menguntungkan. Orang Kristen harus 
siap untuk terlibat dalam studi yang terus menerus dilakukan dan untuk 
menemukan hal-hal yang baru.250

3). Pertemuan dalam kasih: Tuhan menciptakan semua manusia 
dan mengasihi mereka semua – termasuk orang Muslim. Dalam 1 
Yohanes 4:8 dikatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Orang Kristen 
dipanggil untuk “menyalurkan” kasih ini kepada orang Muslim, karena 
tanpa kasih segala sesuatunya akan sia-sia (1Korintus 13). Orang 
Kristen harus bertumbuh dalam kasih ini, agar kasih semakin menjadi 
nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari (Filipi 1:9; 1Korintus 16:14). 
Setelah usai setiap pertemuan, seorang Kristen harus bertanya pada 
dirinya sendiri, “Sudahkah aku menyampaikan kasih Tuhan?”

3.1.2. bagaimanakah sikap yang benar?
Pertama-tama, adalah penting untuk membuat pembedaan antara 

Islam sebagai sebuah agama dengan Muslim sebagai orang atau kaum. 
Orang Kristen dipanggil untuk mengasihi orang Muslim sebagai sesama 
ciptaan Tuhan sembari menolak segala sesuatu yang menentang 
Kristus – seperti yang  terdapat dalam banyak doktrin Islam. Beberapa 
sikap dapat ditunjukkan dalam perjumpaan dengan orang Muslim. 
Dalam buku ini, sikap ke-4 dianggap sebagai sikap yang tepat:

1). Sikap liberal: Islam dan Kristen adalah dua agama yang hampir 
sama nilainya. Islam adalah  jalan menuju kepada Tuhan, yang sama 
sahnya dengan kekristenan. Oleh karena itu misi di kalangan orang 
Muslim merupakan sesuatu yang ofensif dan sia-sia. Kita hanya dapat 
berjumpa dengan orang Muslim dalam acara-acara budaya atau 
250 Ini terutama berarti cara-cara baru dalam metode misi dan komunikasi. 
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bekerja bersama dalam proyek-proyek kemanusiaan. Ibadah-ibadah 
gereja antar agama juga dapat dilangsungkan. 

2). Sikap mengadaptasi: Orang Kristen berusaha menyampaikan 
Injil kepada orang Muslim, dan dalam melakukannya, sebanyak 
mungkin mengadaptasikan/menyesuaikan diri dengan orang Muslim. 
Mereka mengenakan pakaian Muslim, mengikuti ritual-ritual doa 
mereka dan turut berpuasa selama bulan Ramadan. Dengan demikian 
mereka berharap untuk memperoleh akses yang lebih baik kepada 
orang Muslim. Namun seringkali hal ini menimbulkan kesalahpahaman. 
Orang Muslim akan beranggapan bahwa orang Kristen seperti itu 
karena ia ingin menjadi orang Muslim, atau menggunakan tipu daya 
untuk mentobatkan orang Muslim kepada kekristenan, atau ia adalah 
seorang mata-mata.251

3). Sikap militan: Orang Muslim dipandang sebagai musuh. Orang-
orang yang bersikap demikian mempunyai “mentalitas Perang Salib” 
dan	memandang	orang	Muslim	sebagai	infiltrasi	asing	terhadap	budaya	
setempat, dan harus disingkirkan. Penginjilan di kalangan orang Muslim 
bukanlah sebuah pilihan. 

4). Sikap misionaris: Perintah untuk “pergi dan memuridkan semua 
bangsa” (lihat Matius 28:19) tidak mengecualikan orang Muslim. Mereka 
harus dicapai dengan Injil Yesus Kristus, yang juga telah mati untuk 
mereka, agar mereka juga menerima keselamatan dan hidup kekal 
melalui Dia (Yohanes 3:16; 14:6). Orang Kristen berjumpa dengan orang 
Muslim dalam kasih Tuhan, dan menghormati budaya mereka namun 
tidak mengkompromikan pemberitaan Injil. Hal ini menuntut orang Kristen 
untuk “membangun jembatan-jembatan persahabatan dan kepercayaan 
251 Bukan bermaksud untuk menentang kontekstualisasi yang mempunyai tempatnya 
sendiri (lihat bagian 3.8.3). tetapi orang Kristen harus senantiasa bertanya pada diri 
sendiri: sinyal-sinyal apakah yang mereka kirimkan kepada orang Muslim melalui 
perilaku dan tindakan mereka? Bagaimanakah orang Muslim menafsirkannya? Harus 
diakui memang tidak mudah menemukan keseimbangan antara kontekstualisasi 
dengan menetapkan batasan. 
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alih-alih membangun tembok”. Kecuali seorang Muslim mengenal 
dan mempercayai seorang Kristen, ia tidak akan mendengarkan apa 
yang disampaikan orang Kristen tersebut. Kita harus berusaha untuk 
mendapatkan hak untuk berbicara. Namun, membangun hubungan 
yang diwarnai kepercayaan membutuhkan kesabaran dan kasih.

3.1.3. bagaimana seharusnya sebuah interaksi berlangsung?
Interaksi dapat berlangsung dalam 3 tingkatan. Semuanya harus 

bertujuan untuk membangun jembatan persahabatan dan kepercayaan, 
yaitu relasi:

1). Tingkatan percakapan: Orang Kristen berbicara pada orang 
Muslim sehingga keduanya dapat saling mengenal dengan lebih baik 
berkaitan dengan isu sosial atau isu-isu lainnya, dan tetap saling 
menghormati sudut pandang masing-masing. Percakapan harus 
seobyektif mungkin, dan dengan kesediaan untuk mendengarkan.

2). Tingkatan kerja: Orang Kristen dan Muslim sama-sama 
bertanggung-jawab dalam proyek sosial dan kemanusiaan. Keduanya 
sama-sama memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial, perdamaian 
dan konservasi lingkungan, dan dapat bekerja bersama dalam proyek-
proyek semacam itu.

3). Tingkatan misionari: Orang Kristen bersaksi kepada orang 
Muslim mengenai Yesus Kristus yang adalah Kebenaran. Ini harus 
dilakukan dengan cara yang sensitif agar orang Muslim memahami 
pesan yang disampaikan. Orang Kristen harus mendengarkan orang 
Muslim dengan seksama, bekerja keras untuk saling memahami dan 
upaya yang terus menerus untuk memahami Islam, budayanya, dan 
dalam nama Yesus Kristus menaklukkannya “secara spiritual”.

Tujuan interaksi ini adalah untuk semakin mengenal pria dan wanita 
Muslim dan untuk menemukan dimana orang Kristen dapat atau tidak dapat 
bekerjasama. Kita berinteraksi untuk menemukan dan mengakui kesamaan-
kesamaan dan juga perbedaan-perbedaan, bukan untuk mereka-rekakan 
sebuah agama yang seragam. Orang Kristen berhutang kepada orang 
Muslim untuk bertindak sebagai saksi akan Tuhan Yesus Kristus.

Sebagai tambahan, misi Kristen harus bertujuan untuk masuk ke 
bawah permukaan untuk menemukan pandangan-pandangan orang 
Muslim dalam dunia mereka yang rumit, kadangkala tidak terduga dan 
seringkali kejam, juga dunia Islam abangan yang tidak banyak diketahui 
umum.252 Dunia ini dapat ditemukan dalam literatur hadith, dalam adat 
istiadat komunitas-komunitas lokal, dan di dalam mitos-mitos. Dunia ini 
terlihat dalam ritus-ritus dan dalam situasi-situasi hidup yang kritis, seperti 
252 Lihat juga bagian 1.6.10, dan Musk (1989).
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kelahiran, pernikahan dan kematian. Majalah dan surat kabar islami 
memberi kita pemahaman tentang kehidupan orang Muslim sehari-hari.

3.1.4. Pendekatan yang tidak mengancam: mengajukan 
pertanyaan 

Umumnya orang Muslim telah dilatih sejak masih kanak-kanak untuk 
tidak meragukan atau mengajukan pertanyaan mengenai agama mereka 
sendiri. Mengapa orang Muslim tidak diperbolehkan mempertanyakan 
agama mereka sendiri? Apakah karena  orang Muslim yakin agama 
mereka adalah kebenaran dan oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan 
lagi? Atau apakah karena pertanyaan dapat membukakan banyak 
permasalahan yang dengan sangat keras berusaha diselesaikan oleh 
Islam? Jika sesuatu hal itu benar, maka tentunya tidak ada yang harus 
ditakuti. Anda dapat mengajukan banyak pertanyaan sesuka hati anda, 
namun kebenaran tidak akan tergoyahkan.

Kesaksian: pentingnya mengajukan pertanyaan
Suatu ketika saya bertemu seorang pria dari Aleksandria (Mesir) 
yang menceritakan pada saya kisah berikut ini:
“Saya dibesarkan di Aleksandria dalam sebuah keluarga 
Muslim yang saleh. Sesuai kebiasaan, saya dilatih untuk tidak 
mempertanyakan Islam. Namun demikian, antara usia 16 hingga 
20 tahun, setiap tahun saya bertemu dengan beberapa turis dan 
melakukan percakapan singkat dengan mereka. Setiap kali, 
mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang 
mengenai Islam. Sebagai seorang Muslim yang baik, saya 
berusaha mengabaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun 
ketika saya berusia 20 tahun, saya tidak lagi dapat tidur dengan 
nyenyak; pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar dalam benak 
saya. Saya memutuskan untuk menemukan jawaban.
Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya tidak semata-
mata membaca Quran tetapi berusaha untuk memahaminya. 
Saya sangat kecewa – Quran sangat sulit dipahami dan dalam 
banyak kasus tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. 
Ini menimbulkan krisis yang besar dalam hidup saya. Saya tidak 
mau lagi menjadi orang Muslim! Melalui bisnis yang saya lakukan, 
saya bepergian ke Inggris, mengenal orang-orang Kristen dan 
mempelajari Alkitab. Saya menyadari Alkitab mempunyai jawaban-
jawaban (atas pertanyaan saya) dan akhirnya saya menjadi orang 
Kristen. Saya berharap saya dapat bertemu lagi dengan para turis 
tersebut untuk berterimakasih kepada mereka karena mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada saya, yang melaluinya 
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saya dapat menemukan kebenaran dalam Yesus Kristus! Umumnya 
para turis ini, beberapa di antaranya adalah orang Kristen, tidak 
menyadari bahwa hal ini telah mengubah hidup saya!”

Satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada orang Muslim 
adalah, “Katakanlah pada saya: bagaimana anda menjadi seorang 
Muslim?” Banyak kali mereka mengatakan, “Saya dilahirkan sebagai 
seorang Muslim”. Kemudian saya bertanya lagi, “Nah, jika anda 
dilahirkan di Jepang maka tentunya anda adalah seorang Budha atau 
sesuatu yang lain dan bukan seorang Muslim, bukan?” Hal ini akan 
membawa kepada diskusi lebih lanjut. Seringkali pada akhirnya mereka 
bertanya, “Bagaimana anda menjadi seorang Kristen?”

Mengajukan pertanyaan sangat menguntungkan terutama dalam 
sebuah negara dimana anda tidak dapat dengan bebas melakukan 
penginjilan secara terbuka. Jika anda hanya mengajukan pertanyaan 
kepada orang Muslim, dan ia pun bertanya pada anda, maka tidak 
seorangpun dapat menuduh anda melakukan pemurtadan. 

Pertimbangkanlah saran-saran berikut ini:
1). Pelajarilah sebanyak mungkin mengenai orang Muslim dan 

Islam.
2). Tunjukkan minat dengan berusaha untuk mengenal mereka.
3). Dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan mengenai 

diri mereka sendiri dan Islam.
4). Ajukan pertanyaan yang menantang dengan cara yang 

bersahabat.
Pendekatan dengan mengajukan pertanyaan, alih-alih langsung 

memberi mereka jawaban, seringkali digunakan oleh Yesus. Satu 
contoh terdapat dalam Markus11:29, setelah para pengajar hukum 
Taurat mengajukan pertanyaan kepada Yesus:253

“Yesus menjawab kepada mereka, ‘Aku pun ingin menanyai kamu 
satu perkara, dan jawablah kepada-Ku, dan Aku akan mengatakan 
kepadamu dengan otoritas apa Aku melakukan hal-hal ini’”.

Kesimpulan
•	 Orang	 tidak	 akan	 memercayai	 sesuatu	 di	 luar	 norma-norma	
budayanya dan keyakinannya kecuali ia mulai mempertanyakan 
integritas dan kebenaran imannya sendiri. Oleh karena itu, adalah 

253 Lihat juga Markus 10:3 dan Lukas 20:3.
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! suatu keharusan untuk membawa seorang Muslim ke titik dimana 
ia menemukan ketidakbenaran agamanya. Disinilah terbukti 
bahwa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan ternyata 
sangat efektif. Pertanyaan-pertanyaan yang tepat adalah kuncinya, 
mengingat percakapan dapat menjadi ofensif atau tidak relevan.
•	Setiap	orang	Kristen	dapat	menjadi	saksi	bagi	orang	Muslim.	
Semakin anda mengetahui perihal agama mereka dan cara 
mereka berpikir dan mempraktikkannya, anda akan semakin 
mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan 
menantang.
•	Mengajukan	pertanyaan-pertanyaan	yang	tepat	adalah	sebuah	
pendekatan yang tidak mengancam yang dapat digunakan di 
seluruh dunia.
•	Orang	Kristen	harus	menyadari	bahwa	mengajukan	pertanyaan	
tidak dimaksudkan sebagai pengganti upaya menyampaikan Injil.

3.2. Panduan praktis

John telah berbicara mengenai teman sekolahnya, Omar, lebih dari 
sekali di rumah. Seluruh anggota keluarga Omar adalah Muslim. Suatu 
hari, orangtua mereka bertemu dalam acara pertemuan orangtua dan 
guru dan saling berbincang. Selama percakapan mereka, ayah Omar 
mengatakan bahwa mereka telah tinggal di Inggris selama 8 tahun, 
namun belum mempunyai sahabat lokal. Mereka adalah pengungsi politik 
dari Afrika. Sudah lama ia mencari pekerjaan yang tidak berhubungan 
dengan alkohol, dan itu tidak mudah di sektor perhotelan. Sekarang 
ia adalah seorang kuli angkut di sebuah hotel dan sangat berbahagia 
dengan pekerjaannya. Istrinya juga menyebutkan beberapa hal yang 
menunjukkan betapa sulit baginya untuk berbaur dengan masyarakat 
Barat. Orangtua John berjanji untuk mengundang mereka makan di 
kemudian hari. (Nama-nama sudah disamarkan).

Hidup sehari-hari memberikan kemungkinan yang tidak terhitung 
bagi orang Kristen untuk bersosialisasi dengan orang Muslim dan 
bersahabat254 dengan mereka. Orang Kristen ditantang untuk 
menggunakan kesempatan besar ini untuk membuat kontak dan 
menjadi saksi Yesus.

254 Walaupun Quran terbagi soal menasihati orang Muslim untuk bersahabat dengan 
orang Kristen (Sura 5:54 bersifat negatif; Sura 5:85 bersifat positif), banyak orang 
Muslim yang saya temui senang berteman.



168

3.2.1. Sepuluh aturan dasar
1). Memandang orang Muslim sebagai sesama manusia 

normal
•	Sangat	sedikit	orang	Muslim	yang	radikal	atau	kaum	fundamentalis	

yang kejam. 
•	Banyak	yang	menyukai	hidup	yang	tenang	dan	bahagia.
•	 Kebanyakan	 dari	 mereka	 adalah	 orang-orang	 sederhana	 yang	

ingin melayani Tuhan.
•	Mereka	mempunyai	kerinduan,	harapan,	sukacita	dan	kesakitan	

sama seperti orang lain.
2). Memandang orang Muslim sebagai individu
•	Setiap	orang	Muslim	adalah	seorang	individu	yang	berbeda	dengan	

yang lain. Hindarilah memandang mereka semua sama. 
•	Kenalilah	mereka	sebagai	individu	dan	tunjukkan	minat	yang	tulus	

pada mereka.
•	 Setiap	 orang	 Muslim	 mengikuti	 bentuk	 Islam	 abangan	 mereka	

sendiri yang dipraktikkan secara berbeda dengan yang lainnya.
3). Memahami ketegangan-ketegangan batin mereka
•	Banyak	orang	Muslim	yang	merasa	tidak	aman	dan	bertanya	pada	

diri sendiri: “Apakah Islam yang sesungguhnya dan bagaimana saya 
harus mempraktikkannya?”

•	 Kaum	 muda	 Muslim	 tinggal	 di	 tengah	 masyarakat	 Barat	 yang	
sangat liberal dan bobrok; mereka sering merasa bingung. Mereka 
adalah anggota masyarakat tertutup: mereka mempunyai kewajiban 
budaya untuk mengikuti Islam, tetapi digoda untuk hidup dalam dunia 
yang “bebas”. Sistem nilai demokrasi modern yang liberal sangat 
kontras dengan teokrasi Islam konservatif.255

4). Mengenali perbedaan-perbedaan kultural
•	Banyak	orang	Muslim	terbagi	antara	budaya	Barat	dengan	budaya	

asli orangtua mereka. 
•	Ada	perbedaan	besar	dalam	perlakuan	terhadap	wanita	di	negara-

negara Islam dengan negara-negara non Islam.
•	Orang	Kristen	harus	berusaha	untuk	memahami	hal	ini	dan	peka	

dalam setiap perjumpaan.
5). jangan takut terhadap Islam maupun orang Muslim

255	Dalam	demokrasi,	penduduk	sebuah	negara	memiliki	suara	final	untuk	menentukan	hukum-
hukum negara, sedangkan dalam teokrasi hukum-hukum dibuat hanya oleh para pemimpin 
religius. Banyak negara Islam yang merupakan negara atau kerajaan-kerajaan diktator. Yang 
lainnya telah memperkenalkan sistem pemilihan demokratis hingga tingkatan tertentu.
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•	Orang	Muslim	seringkali	 tampil	dengan	rasa	percaya	diri	namun	
dalam hati mereka seringkali merasa tidak aman.

•	 Islam	 bukanlah	 ancaman	 bagi	 orang	Kristen	melainkan	 sebuah	
tantangan! Ingatlah: “Segala otoritas di surga dan di bumi sudah 
diberikan kepada-Ku”, kata Kristus sebelum Ia naik ke surga, dan “... 
Aku ada bersamamu sepanjang masa, sampai kesudahan zaman” 
(Matius 28:18-20).

•	Orang	Kristen	mengetahui	kebenaran	dalam	Yesus	Kristus!	Lalu	
apa yang harus mereka takutkan?

6). Ambillah inisiatif untuk berjumpa dengan orang Muslim
•	 Orang	 Kristen	 seringkali	 terlalu	 lemah!	 Beranilah	 dan	 lakukan	

upaya untuk berjumpa dengan orang Muslim.
•	Seringkali	orang	Muslim	terisolasi	dan	kesepian:	ambillah	insiatif	

untuk menjalin persahabatan.
•	 Pikirkan	 dan	 doakan	 cara-cara	 dan	metode-metode	 baru	 untuk	

terlibat dengan orang Muslim.
7). Sampaikanlah kasih Tuhan pada mereka
•	Tuhan	mengasihi	semua	orang,	termasuk	orang	Muslim.
•	Orang	Muslim	tidak	mengenal	kasih	Tuhan	melalui	Yesus	Kristus.
•	 Orang	 Kristen	 wajib	 menyampaikan	 kasih	 Tuhan	 pada	 orang	

Muslim: pertama melalui kepedulian praktis dan kedua melalui 
penyampaian Kabar Baik.

8). Pertama: mendengarkan; lalu berbicara pada hati mereka
•	 Bicarakan	 tentang	 perkara	 sehari-hari	 yang	 dipikirkan	 orang	

Muslim.
•	 Kenali	 dan	 dengarkan	 kekuatiran,	 rasa	 takut	 dan	 keraguan	

mereka.
•	 Jika	 memungkinkan,	 mintalah	 agar	 anda	 dapat	 mendoakan	

mereka, di hadapan mereka atau secara pribadi. 
9). berbicara secara natural/wajar dan terbuka
•	Jelaskan	apa	yang	anda	percayai	dan	bagaimana	anda	mengalami	

tuntunan Tuhan dalam hidup sehari-hari.
•	 Komunikasikan	 dengan	 cara	 yang	 dapat	 mereka	 pahami.	

Bertanyalah pada mereka apakah mereka telah memahami anda. 
•	Pada	saat	yang	tepat,	anda	dapat	menyampaikan	kisah	pertobatan	

anda.
•	 Orang	 Muslim	 suka	 terlibat	 dengan	 anda	 dalam	 argumen-

argumen mengenai iman Kristen. Mereka menganggap gaya hidup 
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Barat yang liberal seperti yang terlihat di televisi sebagai gaya hidup 
Kristen. Mereka diberitahu bahwa Alkitab telah dipalsukan dan bahwa 
Yesus bukanlah Putra Tuhan dan tidak mati disalib untuk melakukan 
penebusan. Sebagai saksi yang benar, orang Kristen harus meresponi 
tantangan tersebut dan menyingkirkan semua tuduhan palsu dengan 
cara yang baik dan benar.

10). Menjelaskan keunikan Yesus
•	 Jangan	 berbicara	 merendahkan	 Islam,	 tetapi	 konsentrasi	 pada	

berita Alkitab. 
•	Di	atas	segalanya	keunikan	Yesus	harus	dijelaskan.	Ia	lebih	dari	

sekadar nabi.
•	Jelaskan	nama-nama	dan	gelar-gelar	Yesus.

3.2.2. Isu-isu budaya dan religius
Aturan-aturan budaya dan agama harus dihormati. Aturan-aturan ini 

berbeda bagi orang Muslim di berbagai negara, dan apakah mereka 
Muslim ortodoks atau liberal. Berikut ini adalah beberapa aturan praktis 
umum:256

•	 Kesan	 pertama	adalah	 hal	 yang	 penting.	Apakah	 saya	 pemalu,	
agresif, defensif, atau tidak berminat? Atau apakah saya bersahabat, 
berminat, pendengar yang baik, terbuka dan jujur?

•	 Meyakinkan:	 Orang	 Kristen	 harus	 bersikap	 percaya	 diri	 karena	
mereka mempunyai pesan yang meyakinkan!

•	Mendengarkan	dengan	penuh	ketertarikan,	sikap	bersyukur	dan	
membuat kalimat-kalimat positif adalah sesuatu yang konstruktif.

•	Menunjukkan	respek	pada	Alkitab	dan	Quran.	Jangan	menaruhnya	
di lantai, atau menaruh sesuatu di atasnya. Gunakan Alkitab yang 
“bersih”, yaitu Alkitab yang kondisinya baik serta tanpa catatan atau 
ayat-ayat yang digarisbawahi.

•	Keramahtamahan	adalah	hal	yang	penting,	tetapi	hanya	makanan	
dan minuman yang dapat diterima orang Muslim (halal) yang dapat 
disajikan. Sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada tamu anda, agar 
lebih siap.257

•	Undangan	dari	orang	Muslim	harus	diterima	dengan	senang.

256 Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai daftar yang lengkap. Orang Kristen harus 
selalu berupaya untuk bersikap dengan tepat dalam setiap situasi. 
257 Jangan menyajikan daging babi atau alkohol. Sebagai tambahan, orang Muslim 
ortodoks tidak makan makanan yang disajikan dengan menggunakan mangkuk 
yang telah digunakan orang Kristen untuk menyediakan makanan mereka.
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•	 Secara	 umum,	 percakapan	 harus	 terjadi	 hanya	 antara	 wanita	
dengan wanita, pria dengan pria, terutama jika tidak dihadiri orang 
ketiga.

•	 Wanita	 harus	 berpakaian	 konservatif	 dan	 peka	 terhadap	 adat	
istiadat lokal berkenaan dengan pakaian dan kosmetik. 

•	 Banyak	 orang	 Muslim	 yang	 “konservatif”	 terhadap	 gaya	 Barat	
modern, misalnya pria berambut panjang dan mengenakan anting-
anting akan dicemooh.

•	Orang	Kristen	harus	memperhatikan	bahasa	tubuh	orang	Muslim.258 
Jika ragu, sebaiknya menanyakan sikap apa yang benar dan terimalah 
koreksi.

3.2.3. Mengadakan percakapan
Perhatikan perkembangan percakapan. Orang Kristen harus 

tetap tenang dan bersahabat, sekalipun diskusi menjadi panas dan 
pernyataan-pernyataan menghujat diucapkan oleh orang Muslim. 
Aturan-aturan dasar berikut ini dapat menolong:

1. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika orang Muslim berbicara. 
Orang yang menunjukkan minat yang murni terhadap pengalaman dan 
opini para sahabat mereka akan mendapatkan pendengar yang penuh 
perhatian di kemudian hari.

258 Misalnya, jangan menyilangkan kaki ketika duduk. Orang Muslim ortodoks dapat 
merasa kesal dengan hal ini karena ini mengingatkan mereka akan salib. Anda 
dapat menyilangkan kaki hanya jika orang Muslim tersebut melakukannya. 
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2. Kata-kata tertentu, terutama dari ranah religius, membawa pesan 
yang bermakna ganda, misalnya: Tuhan, doa, keselamatan, surga dan 
neraka, nabi, dosa, dan masih banyak lagi. Ketika seorang Muslim 
mengajukan pertanyaan, seringkali merupakan hal yang baik jika kita 
meminta	 klarifikasi	 mengenai	 istilah	 tersebut	 dengan	 mengajukan	
pertanyaan seperti, “Apa yang anda maksudkan dengan istilah itu?”259

Orang dari beragam budaya dan agama seringkali memiliki 
pemahaman yang berbeda untuk kata yang sama, terutama istilah-
istilah religius. Biarkan teman Muslim anda menjelaskan pemahaman 
mereka mengenai istilah tertentu agar anda dapat memahami apa yang 
ia maksudkan dan terhindar dari kesalahpahaman. 

Poin-poin berikut ini akan menolong anda:
•	Teknik	mengajukan	pertanyaan-pertanyaan	 yang	menarik	 dan	
menggugah pikiran dapat dipelajari. Sudah tentu, anda tidak dapat 
mengharapkan orang Muslim untuk menjawab setiap pertanyaan. 
Orang	 Muslim	 harus	 didorong	 untuk	 merefleksikan	 hubungan	
mereka sendiri dengan Tuhan. Beberapa pertanyaan yang dapat 
diajukan, misalnya: Mengapa orang Muslim bersembahyang lima 
kali sehari? Bagaimanakah dosa-dosa kita dapat diampuni? Apakah 
pengalaman anda selama berziarah ke Mekkah? Bagaimanakah 
cara agar orang Muslim dapat masuk surga? 260 Apapun jawaban 
mereka, ini akan membawa kepada percakapan lebih lanjut untuk 
semakin mengarah kepada poin yang anda kehendaki.
•	 Ketika	 orang	Muslim	membuat	 pernyataan	 religius,	mintalah	
referensi dan bukti. Kita pun harus mengambil waktu untuk 
mempelajari hal-hal ini.
•	 Jangan	 pernah	 mengkritik	 Islam	 atau	 Muhammad!	 Lebih	
baik mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Demikian 
pula, jangan mencemooh orang Muslim jika mereka membuat 
pernyataan atau mengajukan pertanyaan yang terdengar aneh. 
•	 Ekspresikan	 diri	 anda	 dengan	 jelas.	 Setiap	 ekspresi	 orang	
Kristen harus dijelaskan dengan teliti agar orang Muslim dapat 
memahaminya.
•	 Jika	 memungkinkan,	 literatur	 khusus	 dapat	 diberikan	 untuk	
mengembangkan diskusi. Namun penting  bagi anda untuk 
membaca literatur itu sebelumnya untuk menentukan apakah 
sesuai untuk diberikan kepada orang Muslim. Berikanlah dengan 

259 Sebagai contoh, ketika orang Muslim bertanya, “Apakah anda seorang Kristen?”, 
anda dapat balik bertanya untuk mendapatkan penjelasan apa yang ia maksudkan 
dengan kata “Kristen”, baru memberikan jawaban. Metode meresponi semacam ini juga 
sering digunakan Yesus dalam Perjanjian Baru (Markus 10:3; 11:27-33; Lukas 20:3). 
260 Lebih banyak pertanyaan untuk orang Muslim terdapat di akhir setiap bagian dari 
buku ini. Anda juga dapat berkonsultasi dengan situs kami: www.aymf.net 
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! cara sedemikian sehingga memberi kesempatan bagi mereka untuk 
dapat menolak dengan sopan jika mereka menghendakinya.
•	 Jika	 anda	 tidak	 tahu	 jawaban	 atas	 pertanyaan	 orang	 Muslim,	
sebaiknya anda mengakuinya daripada mengambil risiko membuat 
pernyataan yang tidak akurat. Kemudian anda dapat mencari 
jawabannya dan merencanakan pertemuan berikutnya untuk memberi 
jawaban anda. Oleh karena orang awam kemungkinan tidak memiliki 
sumber-sumber pengetahuan untuk mendapatkan jawaban, maka 
diperlukan orang lain yang memiliki pengetahuan untuk menolong. 
•	 Dalam	 beberapa	 kasus,	 keberatan	 dan	 argumen	 dapat	
membawa kepada saling memberi komentar yang panas, tetapi 
anda harus tetap tenang dan berpegang pada fakta. Ini bukan 
soal “mengalahkan” orang Muslim dengan perkataan!
•	Orang	Kristen	dipanggil	untuk	berdiri	teguh	dalam	kebenaran.	Anda	
harus bersaksi, pada saat yang tepat, mengenai dasar iman dan 
pengharapan anda. Anda juga dapat menyampaikan kisah pertobatan 
anda, berbicara mengenai hubungan pribadi anda dengan Yesus, 
dan pengalaman anda dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari.

3.2.4. Mengunjungi mesjid
Mengunjungi orang di mesjid adalah salah satu cara untuk berjumpa 

dengan orang Muslim. Namun, hanya orang-orang Kristen yang 
merasa nyaman untuk itu yang dapat melakukannya. Aturan-aturan 
perilaku harus diperjelas sebelumnya, dan diobservasi. Orang Muslim 
mewajibkan membuka alas kaki sebagai kesopanan sederhana, dan 
batasan-batasan harus ditentukan. Turut serta dalam sholat berarti 
mengirimkan sinyal yang keliru kepada orang Muslim.

Panduan langkah demi langkah:
1. Individu Kristen atau pemimpin kelompok harus membuat janji 

temu dengan pemimpin mesjid dan mendiskusikan kunjungan formal. 
2. Berikan alasan anda, mengapa anda sebagai orang Kristen ingin 

mengunjungi mesjid, misalnya:
•	Minat	anda	terhadap	agama	dan	budaya	mereka.
•	Untuk	membangun	hubungan	yang	lebih	baik	antara	orang	Muslim	

dan orang Kristen.
•	 Untuk	 mengetahui	 pertemuan-pertemuan	 apa	 yang	 dilakukan	

orang Muslim selama seminggu di mesjid, dan pertemuan yang mana 
yang dapat anda hadiri sebagai seorang Kristen.

•	Jelaskan	bahwa	anda	siap	untuk	mendengar	tetapi	juga	siap	untuk	
berdiskusi mengenai apa yang anda pahami sebagai kebenaran.
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•	Anda	juga	ingin	belajar	di	perpustakaan	mereka.
3. Mengunjungi mesjid secara berkelompok: Bertanyalah 

sebelumnya, bagaimana kelompok anda harus berperilaku di dalam 
mesjid dan taatilah aturan-aturan itu (melepaskan alas kaki, cara 
berpakaian bagi pria dan wanita, aturan-aturan khusus bagi wanita). 
Orang Muslim mengharapkan anda menaati aturan agama dan budaya 
mereka di dalam mesjid, tetapi anda sebagai orang Kristen tidak akan 
berpartisipasi dalam sholat atau ritual pembasuhan (wudhu). 

4. Lebih baik pergi dengan nama organisasi atau gereja lokal. Orang 
Muslim sangat mewaspadai misi Kristen dan menghubungkan kegiatan-
kegiatan misi dengan Perang Salib atau usaha untuk mendapatkan 
petobat baru dengan memberi bantuan materi.

5. Peka dan minta ijin untuk melakukan apa yang ingin anda lakukan. 
Selalu bersikap sopan dan bersahabat. 

6. Tanyakan berapa lama anda boleh mengunjungi mesjid tersebut 
dan menyudahi kunjungan pada waktu yang telah disepakati.

7. Pertanyaan-pertanyaan hanya diajukan mengenai topik yang 
telah dibicarakan orang Muslim. Jangan “mengkhotbahi” mereka di 
mesjid (ingatlah, orang Muslim biasanya tidak menunjukkan wajah 
mereka yang sebenarnya dalam kelompok!). Anda dapat berbicara 
lebih terang-terangan dalam pertemuan pribadi dengan mereka di 
rumah di kemudian hari.

8. Dengarkan dengan seksama dan tunjukkan minat pada apa yang 
mereka katakan. “Dapatkan hak untuk mengatakan sesuatu”.

9. Anda dapat memberikan pandangan alkitabiah pada waktu yang tepat, 
tetapi usahakan jawabannya singkat dan langsung/tidak bertele-tele.

10. Sewaktu-waktu anda dapat dengan sopan meminta referensi 
untuk pernyataan yang mereka buat (katakanlah anda mempunyai 
Quran di rumah dan ingin mencarinya sendiri). Jika mereka tidak dapat 
menjawab pertanyaan anda, tidak usah menekan mereka soal itu.

11. Jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menghina 
atau agresif.

12. Kelompok Kristen harus selalu mengikuti instruksi pemimpin.
13. Seorang wanita Kristen hanya boleh mengunjungi mesjid jika 

didampingi seorang pria, kecuali ia telah membangun persahabatan 
dengan para wanita Muslim.

14. Orang Kristen juga dapat mengundang orang Muslim untuk 
mengunjungi gereja mereka, yaitu untuk menjelaskan fasilitas dan 
melakukan pembicaraan mengenai pesan/berita Alkitab.

15. Jika anda telah menjalin persahabatan, anda dapat mengunjungi 
mesjid secara teratur, sesuai waktu yang anda tetapkan.
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16. Namun jika baru pertama kali mengunjungi mesjid tersebut, 
hendaknya senantiasa meminta seorang pemandu Muslim untuk 
menunjukkan mesjid tersebut pada anda. Mereka akan merasa terhina 
jika anda langsung masuk begitu saja. Ingatkan diri anda sendiri 
mengenai aturan-aturan yang berlaku untuk kunjungan berikutnya.

17. Jangan pernah berjalan di depan orang Muslim yang sedang 
sembahyang.

18. Ingatlah: “Jika anda tidak bertanya, maka anda tidak akan pernah 
tahu!” Setiap mesjid mempunyai aturan dan jadwal tersendiri.

3.2.5. Isu-isu khusus mengenai wanita
1). Ketika mengundang orang Muslim atau mengunjungi 

mereka, pastikan kehadiran orang ketiga bila dua orang yang 
berbeda jenis kelamin bertemu secara pribadi:

•	Hanya	kaum	wanita	yang	dapat	saling	mengunjungi.	Undanglah	
wanita Muslim ke rumah anda; sebaliknya mereka juga kemudian akan 
mengundang anda.

•	Membawa	hadiah	kecil	sebagai	pemberian	adalah	sebuah	kebiasaan	
(permen, Alkitab, buku, DVD) dan bungkuslah sebagai hadiah.

•	Jika	mereka	berkunjung,	pastikan	rumah	anda	adalah	tempat	yang	
nyaman dan bersahabat. Berikan mereka tempat duduk kehormatan.

•	Jangan	ada	anjing	atau	pria	di	rumah,	kecuali	kerabat	anda.
•	Perhatikan	gambar	atau	benda-benda	 lain	dalam	 ruangan	yang	

dapat menghina atau mengusik mereka, lalu singkirkan sebelum 
pertemuan itu.

•	Letakkan	Alkitab	di	tempat	yang	pantas,	jangan	meletakkannya	di	
lantai. 

•	Pikirkan	apa	yang	akan	anda	sajikan	dan	bermurah-hatilah.
•	Dengarkan	apa	yang	mereka	sampaikan.	Tunjukkan	minat	yang	

tulus dalam hidup keseharian mereka, budaya dan agama mereka. 
Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, tetapi jangan menekan 
mereka jika mereka tidak dapat menjawab.

2). Isu-isu yang dipikirkan wanita: (yaitu kebutuhan-kebutuhan 
dan sisi-sisi kehidupan yang dapat anda dampingi, dan kasihilah 
mereka. Sampaikan bagaimana Alkitab dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan tersebut).

•	Anak-anak:	memiliki	anak	adalah	hal	yang	sangat	penting!	Wanita	
yang tidak mempunyai anak sangat merindukannya. Tidak mempunyai 
anak laki-laki berarti seorang wanita tidak mendapatkan penerimaan 
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yang sama dengan wanita yang mempunyai anak laki-laki. Anak-
anak adalah tanggun gjawabnya, untuk diasuh dan dilatihnya. Ia akan 
kehilangan anak-anaknya bila ia diceraikan.

•	Pernikahan:	Setiap	gadis	ingin	mendapatkan	suami	yang	terbaik,	
tetapi takut akan pria yang menjadi pilihan orangtuanya, atau dipaksa 
menikah. Para gadis masa kini ingin menyelesaikan sekolah, bahkan 
lulus perguruan tinggi sebelum menikah. Mereka berharap pernikahan 
mereka akan berhasil, dan mereka tidak bercerai, atau dimadu.

•	Pakaian:	Kenakan	 pakaian	 yang	 sopan,	 sesuai	 dengan	 budaya	
dan orang-orang di lingkungan tempat tinggal anda.

•	Hubungan:	Beberapa	wanita	 tidak	mempunyai	siapa-siapa	yang	
dapat menjadi teman dekat. Keluarga tidak senantiasa dapat berbagi 
dan para wanita dapat menyukai seorang teman asing (dari luar negri), 
orang di luar lingkaran keluarganya yang dapat diajak saling berbagi. 
Sebagai wanita Kristen, anda dapat menolongnya seiring dengan 
waktu untuk mengenal Tuhan sebagai sahabat terdekat agar ia dapat 
mempunyai hubungan pribadi dengan-Nya.

•	 Kebutuhan	 kesehatan:	 Ini	 dapat	 menjadi	 area	 kebutuhan,	
karena mereka tidak akan dengan mudah bercerita kepada tenaga 
medis mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka, dan lebih memilih 
untuk menceritakannya kepada sesama wanita untuk mendapatkan 
pertolongan.

3). bagaimana wanita memandang iman dan kehidupan rohani 
mereka:

Rumah dan keluarga adalah tempat dimana Islam dipraktikkan saat 
kelahiran, pernikahan, kematian, dan hari-hari raya. Rumah adalah wilayah 
wanita; ia adalah penjaga iman di dalam rumah. Seringkali dia adalah 
sosok yang mengajar anak-anak bersembahyang dan menceritakan 
kisah-kisah hadith. Ia memasak makanan di bulan Ramadan dan 
mempersiapkan perayaan-perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.

4). Kesaksian Kristen kepada wanita Muslim: 
•	 Berbicaralah	 secara	 alamiah	 dan	 terbuka	 mengenai	 masalah-

masalah rohani.
•	Sampaikan	pada	mereka	pengalaman	pribadi	anda	dengan	Tuhan	

dalam hidup sehari-hari.
•	 Ceritakan	 kisah	 pertobatan	 anda	 tetapi	 pilihlah	 kata-kata	 yang	

dapat mereka mengerti. Pastikan anda membedakan waktu sebelum 
pertobatan, proses pertobatan, dan bagaimana keadaan anda 
sekarang.

•	 Ketika	 ia	 memperlihatkan	 adanya	 suatu	 kebutuhan,	 tanyakan	
apakah anda dapat mendoakannya. Telepon dia sekali lagi dan 
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tanyakan apakah anda dapat mendoakannya. Jika kebutuhan tersebut 
telah dipenuhi, bersyukurlah kepada Tuhan bersamanya!

•	Ajarlah	melalui	 teladan:	a).	Tuhan	mengasihi	mereka	dan	peduli	
akan kebutuhan-kebutuhan mereka; b). Tuhan mendengarkan doa; 
c). Tuhan menjawab; d). Tuhan dapat dipercayai dan Ia menepati 
perkataan-Nya;	 e).	 Usahakan	 untuk	 bergerak	 dari	 kebutuhan	 fisik	
kepada masalah-masalah rohani.

5). belajar untuk bercerita:
Wanita menikmati cara belajar secara lisan. Banyak yang dapat membaca, 

namun sebagian tidak. Wanita seringkali tidak membaca buku sebagai 
kesenangan tetapi mendengarkan kisah-kisah dan saling bercerita.

•	Kisah-kisah	memberi	mereka	pengetahuan,	membangkitkan	emosi	
dan mentransmisi kebenaran-kebenaran universal dalam bentuk yang 
mereka nikmati, dan berulangkali menyampaikannya.

•	Ceritakan	dan	pelajari	kisah-kisah	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	
mereka. Pikirkan keyakinan mereka, kisah-kisah yang mereka ketahui 
dan setujui, apa yang tidak ada dalam keyakinan mereka, kisah-kisah 
mengenai orang-orang yang mengasihi dan menaati Tuhan, tentang 
orang-orang yang tidak mendengarkan dan tidak menaati Tuhan, 
mengenai takut dan kematian.

•	 Sampaikan	 kisah-kisah	 mengenai	 doktrin	 dasar	 kekristenan.	
Pikirkan apa yang harus didengarkan orang agar ia dapat memiliki 
hubungan dengan Tuhan dan diselamatkan.

•	 Gunakan	 drama,	 video	 dan	 musik,	 dan	 media	 modern	 lainnya	
untuk berkomunikasi.

3.2.6. Perjumpaan dengan anak-anak Muslim:
Perjumpaan dengan anak-anak Muslim sangat menantang dan menuntut 

banyak pengabdian, kesabaran, kasih dan empati dari orang Kristen. Anak-
anak datang dari berbagai latar belakang budaya dan keluarga. Ada yang 
memiliki kesulitan dengan perbedaan bahasa dan budaya. Banyak anak 
yang menjalani kehidupan ganda: budaya liberal dan modern di depan 
umum, dibandingkan dengan budaya Islam yang ketat di rumah. Bagi banyak 
anak,	gaya	hidup	ganda	ini	mendatangkan	konflik.	Kesulitan-kesulitan	lebih	
lanjut bermunculan oleh karena para pelajar yang mendapatkan sistem 
pengajaran modern yang menuntut pekerjaan independen dan mengajukan 
pertanyaan kritis. Secara umum, orang Muslim tidak diijinkan atau terlatih 
untuk mengajukan pertanyaan yang kritis.

Seringkali anak-anak pergi ke sebuah pusat islami dimana diadakan 
kursus-kursus Quran atau pengajian. Mereka belajar tulisan dan bahasa 
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Arab, tetapi biasanya tidak mengerti apa yang mereka baca.261 Mereka diberi 
sebuah introduksi mengenai perilaku dan pemikiran Islam yang seringkali 
digunakan untuk mengarahkan anak-anak menentang pengajaran Kristen.

Oleh karena itu, anak-anak hanya memiliki sedikit pengetahuan 
mengenai kekristenan, Alkitab, dan Yesus; sedikit pengetahuan yang 
mereka miliki itu umumnya keliru dan salah. Mereka tidak mempunyai 
pemahaman menyeluruh tentang apakah kekristenan itu. Anak-anak 
dari berbagai negara asal dibesarkan secara berbeda, mengikuti 
adat istiadat komunitas Muslim orangtua mereka. Orang Kristen yang 
bekerja dengan anak-anak dan orang muda Muslim sangat dianjurkan 
untuk mendapatkan informasi yang memadai dan pelatihan melalui 
literatur dan seminar-seminar khusus.

Petunjuk-petunjuk praktis untuk pemimpin kelompok anak-
anak:

•	Jemaat	Kristen	harus	mendukung	pemimpin	kelompok	anak-anak	
dengan segala cara yang ada, seperti doa dan bantuan praktis.

•	Dalam	sebuah	kelompok	untuk	anak-anak,	anak-anak	lokal	harus	
menerima anak-anak Muslim dengan cara yang bersahabat, untuk 
mengasihi dan mengundang mereka ke rumah jika memungkinkan.

•	 Kontak	 pemimpin	 kelompok	 dengan	 orangtua	 juga	 penting.	
Pemimpin kelompok akan menjelaskan apa yang dipelajari dan 
dikerjakan anak-anak. Kunjungan yang teratur ke rumah orangtua 
penting untuk memperoleh kepercayaan, baik dari anak-anak maupun 
dari orangtua mereka. 

Menceritakan kisah-kisah Alkitab:
•	Kisah-kisah	Alkitab	harus	diceritakan	dengan	cara	yang	sederhana	dan	

dapat dimengerti. Ekspresi kristiani harus dapat dijelaskan dengan baik.
•	Berhati-hatilah	dengan	kisah-kisah	misionaris	populer.	Anak-anak	

dapat dengan mudah merasa mereka hanyalah obyek misi semata.
•	 Permainan	 peran	 dengan	 materi	 ilustratif	 (alat	 peraga)	 sangat	

dianjurkan.
•	Banyak	bernyanyi	dengan	kelompok	anak-anak	–	perkataan	yang	

dinyanyikan akan lebih mudah diingat anak-anak dari pada kata-kata 
yang diucapkan. 

•	Lebih	baik	berdoa	kepada	“Tuhan”	daripada	kepada	“Yesus”.	Doa	
dapat diucapkan sambil berdiri. Tidak usah menutup mata; tangan tidak 
perlu dilipat. 

261 Orang Muslim yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, belajar untuk membaca 
Quran dalam bahasa Arab, tetapi umumnya tidak mengerti apa yang mereka baca. 
Bagi orang Muslim, sangatlah penting untuk membaca Quran dalam bahasa Arab, 
dan tidak perlu memahaminya.
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•	 Teks	 atau	 ayat	Alkitab	 harus	 dihafalkan.	 Orang	 Muslim	 sangat	
terlatih untuk menghafal. 

•	 Anak-anak	 harus	 dapat	 belajar	 dari	 perilaku	 dan	 kesaksian	
pemimpin kelompok bahwa Alkitab adalah otoritas. Alkitab tidak boleh 
diletakkan dengan sembrono di lantai.

•	Tidak	seorangpun	boleh	menekan	atau	memaksa	anak-anak	untuk	
bertobat. Orang Kristen menyampaikan apa yang mereka percayai 
sebagai kebenaran, tetapi hanya kuasa Tuhan yang dapat mengubah 
hati manusia.

Pertobatan dan kelanjutannya:
•	Ketika	seorang	anak	ingin	percaya	kepada	Kristus,	pastikan	ia	telah	

memahami apa artinya hal itu. Apakah mereka telah mengerti akan 
keberdosaan mereka, bahwa hidup kekal diterima sebagai pemberian 
dari Tuhan, dan bukan karena amal? Secara praktis, apa artinya 
mengikuti Yesus (membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, konsekuensi-
konsekuensi, kemungkinan penganiayaan)?

•	Anak-anak	 harus	mengetahui	 bahwa	mereka	 akan	menghadapi	
kesulitan-kesulitan (jangan menakuti mereka!). Mereka harus diajar 
bahwa Yesus akan berada bersama mereka dan menolong mereka. 

•	Jika	anak	tersebut	setuju,	maka	doa	pertobatan	dapat	diucapkan.
•	Anak	tersebut	harus	mendapatkan	Alkitab	dengan	terjemahan	yang	

baik dan dapat dimengerti, juga buku penuntun pendalaman Alkitab.
•	 Anak-anak	 ini	 sangat	 membutuhkan	 pengajaran	 lanjutan	 dan	

pendampingan dalam kehidupan Kristen mereka yang masih baru. 
Mereka membutuhkan pendampingan penuh kasih terutama dalam 
masa-masa sulit.

3.3. Menjelaskan Injil kepada orang Muslim 

3.3.1. Panduan umum
Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dosa hanya dapat diampuni 

melalui kurban pengganti. Yesus memberikan diri-Nya sebagai kurban 
di salib dan mengajarkan semua dapat diselamatkan, dan memperoleh 
hidup kekal, melalui iman kepada-Nya. Namun demikian, Yesus tidak 
memaksa siapapun untuk menerima tawaran-Nya. Oleh karena itu, 
orang Kristen tidak boleh menekan orang Muslim untuk bertobat.262 
262 Pertobatan dalam konteks ini berarti mulai beriman dan mempercayai Yesus 
Kristus.
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Injil dikomunikasikan oleh umat Tuhan, namun hanya Roh Kudus yang 
dapat mendatangkan pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus.

Oleh karena kasih kepada sesama kita manusia, dan dalam ketaatan 
kepada perintah misi, menyimpan harta yang berharga ini adalah 
tindakan yang egois. Kebenaran Injil harus disampaikan kepada orang 
Muslim. Ketika menyampaikan Injil kepada orang Muslim perhatikan 
aturan-aturan berikut ini:

•	Tidak	ada	metode	umum	penginjilan	yang	menjamin	keberhasilan	
setiap waktu, sebab setiap situasi dan setiap orang berbeda. Orang 
Kristen yang terbuka dan jujur, tidak akan pernah menggunakan cara-
cara yang memalukan dalam kesaksian mereka (bdk. 2Korintus 4:1-2).

•	Penting	diperhatikan	bahwa	apa	yang	dikatakan	orang	Kristen	tidak	
berkontradiksi	 dengan	 jati	 diri	mereka.	Para	petobat	mengkonfirmasi	
bahwa orang Muslim dengan teliti memperhatikan perilaku moral orang 
Kristen (bdk.Roma 12:1-2; 1Tesalonika 2:8).

•	Kita	semua	mempunyai	keterbatasan	kapasitas	dalam	menyerap	
gagasan. Tidak terkecuali orang Muslim. Jangan menenggelamkan 
kesaksian anda dengan terlalu banyak aspek Injil. Jauh lebih baik untuk 
membahas satu poin saja dalam satu kali pertemuan.

•	 Memberikan	makanan	 rohani	 kepada	 orang	Muslim,	 topik-topik	
relevan, dapat disampaikan secara tidak langsung. Orang Kristen 
harus belajar menyampaikan kebenaran-kebenaran Alkitab melalui 
perumpamaan seperti yang dilakukan Yesus (Matius 13:3, 34).263

•	 Pada	 saat	 yang	 tepat,	 orang	 Muslim	 harus	 didorong	 untuk	
membaca Alkitab.264

3.3.2. Metode-metode presentasi Injil
Seseorang pernah berkata: “Dalam hal-hal natural, jadilah spiritual 

dan dalam hal-hal spiritual jadilah natural”. Iman Kristen mencakup 
sisi spiritual kehidupan, namun sisi spiritual tersebut pun telah menjadi 
bagian yang alamiah dari kekristenan, tanpa harus dipertontonkan 
secara berlebihan. Jangan membicarakan iman dengan cara yang tidak 
alamiah. Setiap orang Kristen akan menjelaskan Injil dengan sedikit 
berbeda, menggunakan perkataannya sendiri, menghubungkan setiap 
insiden yang menawan pikiran kepada jawaban-jawaban spiritual. Orang 
Muslim, yang adalah kaum yang religius, meresponi percakapan yang 
spiritual dengan lebih cepat daripada orang Eropa pada umumnya. Ada 
263 Lihat juga bagian 3.3.4.
264 Injil Lukas dan Yohanes sangat dianjurkan sebagai permulaan karena 
menggambarkan kehidupan Yesus dalam istilah-istilah yang dipahami orang 
Muslim.	 Video/film	 Yesus	 berdasarkan	 Injil	 Lukas,	 juga	 cocok	 untuk	 presentasi.	
Untuk informasi lebih lanjut lihat www.jesus.ch atau www.cfc.ch 
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banyak cara mempresentasikan Injil, misalnya dengan menggunakan 
ayat Alkitab yang menunjuk kepada intisari Injil.265 Menghafal sebanyak 
mungkin ayat akan sangat menguntungkan, misalnya Roma 6:23.

Roma 6:23 Penjelasan 
Sebab upah dosa ialah maut Keseriusan dosa di mata Tuhan harus 

dijelaskan. Setiap dosa (dalam pikiran, 
perkataan, perbuatan) berarti maut yang 
mengakibatkan keterpisahan dari Tuhan.

Tetapi karunia Elohim ialah 
hidup yang kekal

Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal 
hanya sebagai pemberian; hidup kekal 
tidak dapat diupayakan untuk diperoleh. 
Sebuah pemberian/hadiah diterima tanpa 
harus dibayar! Hidup kekal berarti hidup 
dalam	hadirat	Tuhan	di	surga/firdaus
(bdk.Yohanes 5:24).

Di dalam Kristus Yesus 
Tuhan kita

Yesus Kristus adalah Mesias yang 
“bertugas” untuk mati di salib karena dosa-
dosa kita, agar semua orang yang percaya 
kepada-Nya dapat hidup. Yesus adalah 
kurban sempurna yang ditetapkan oleh 
Tuhan (bdk. Yohanes 3:16; 14:6).

Orang Kristen harus menggunakan pendekatan yang alamiah, sesuai 
dengan keadaan. Berikut ini adalah ringkasan beberapa metode:

•	 Menggunakan	 ayat-ayat	 tunggal	 atau	 satu	 bagian	Alkitab	 yang	
lebih panjang (seperti yang ditunjukkan di atas dengan Roma 6:23).

•	Menggunakan	kisah-kisah	dan	perumpamaan	untuk	menjelaskan	
kebenaran-kebenaran Alkitab.266

•	Menyampaikan	kisah-kisah	dalam	Perjanjian	Lama	dalam	konteks	
Perjanjian Baru.267

•	 Menjelaskan	 bagaimana	 nubuat-nubuat	 dalam	 Perjanjian	 Lama	
digenapi dalam Perjanjian Baru – inilah bukti asal muasal Alkitab yang 
bersifat ilahi. Kemungkinan besar tidak ada cara yang lebih baik untuk 
meyakinkan orang akan fakta bahwa Alkitab tidak mungkin hanya 
merupakan hasil kompilasi manusia, karena tidak seorangpun yang 
dapat mengetahui sebelumnya bahwa Kristus akan datang ke dalam 
dunia ini dengan dilahirkan dari seorang perawan di Betlehem (Mikha 
5:2; Lukas 2:4-7).268

265 Sebagai contoh, lihat Yohanes 3:16; 1Titus 2:5-6; Roma 3:23-24; 5:12, 21; Efesus 
2:8-9; 1Yohanes 4:9; 5:11, dan sebagainya.
266 Lihat bagian 3.3.4. 
267 Misalnya, topik mengenai “Abraham” seperti yang ditunjukkan dalam bagian 
3.4.1. (tanpa menggunakan Quran sebagai batu loncatan).
268 Untuk referensi lebih lanjut lihat bagian 2.2.2.
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•	Mengangkat	topik	dan	teks-teks	dalam	Quran	yang	sejalan	dengan	
Alkitab, dan menjelaskannya sesuai dengan Alkitab.269

3.3.3. Pokok-pokok khusus di dalam Alkitab
Pertama-tama dan yang terpenting adalah, penginjilan berarti 

mengkomunikasikan informasi mengenai Tuhan, Yesus, manusia, dosa 
dan kembali berdamai dengan Tuhan. Oleh karena masa lalunya, dimana 
ia banyak menyerap ide-ide anti Kristen, seorang Muslim biasanya 
membutuhkan banyak waktu untuk memahami Injil. Jika telah muncul 
minat yang tulus, adalah baik untuk mengadakan studi Alkitab yang 
bersifat informal dan privat dengan mereka. Topik-topik berikut ini sangat 
mendasar, dan jika memungkinkan, dapat dijelaskan sesuai urutannya:270

1). Alkitab. Banyak orang Muslim yang sejak kanak-kanak telah 
diajarkan bahwa Alkitab telah dipalsukan. Orang Muslim harus belajar 
bagaimana Alkitab sampai kepada kita dan mengapa Alkitab dapat 
dipercayai. Jika mereka telah mulai mempelajari Alkitab, mereka akan 
merasa lebih mudah untuk menerima berita keselamatan. Mereka 
harus menyediakan waktu untuk membaca sendiri Alkitab dan bergumul 
dengan kebenaran.

2). Tuhan. Beberapa pernyataan Quran mengenai Allah seakan 
sesuai dengan gambaran Alkitab mengenai Tuhan. Di sisi lain, 
pernyataan-pernyataan fundamental lainnya secara terang-terangan 
berkontradiksi dengan pernyataan-pernyataan Alkitab. Orang Muslim 
harus mengetahui siapa Tuhan sebenarnya dan apa yang Ia katakan 
mengenai diri-Nya sendiri, hukum-Nya dan kasih-Nya. Orang Muslim 
harus belajar mengenal kasih Tuhan bagi manusia dan melihat bahwa 
Ia memberikan jalan bagi semua orang agar mereka dapat menerima-
Nya dan memperoleh hidup kekal sebagai sebuah pemberian.

3). Manusia dan dosa. Doktrin kejatuhan manusia ke dalam dosa 
harus dijelaskan. Orang Muslim harus memahami kedahsyatan dosa 
di mata Tuhan dan konsekuensinya. Mereka tidak akan mengerti 
perlunya seorang penebus hingga mereka memahami bahwa mereka 
tidak dapat melepaskan diri mereka sendiri dari dosa. 

4). Yesus. Orang Muslim harus memahami siapa Yesus sebenarnya 
dan mengapa Ia datang ke dalam dunia. Ini akan mengawali pemahaman 
akan makna dan tujuan kurban dan persembahan selama masa 
Perjanjian Lama. Ini juga menolong orang untuk memahami dan lebih 
mudah menerima kematian Yesus di salib, dan kebangkitan-Nya demi 
269 Lihat bagian 3.4.
270 Contoh kursus-kursus Alkitab dapat diperoleh dari beberapa organisasi (lihat 
misalnya Nehls 1985). Ke-7 poin yang didaftarkan disini adalah garis besar topik-topik 
yang harus dibahas dalam sebuah kursus Alkitab.
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mereka. Orang Muslim harus mengetahui Yesus yang sesungguhnya, 
Ia bukan hanya nabi, Dia adalah Mesias yang sejati dan Putra Tuhan.

5). Kerajaan Tuhan. Orang Kristen harus menjelaskan perlunya 
dilahirkan kembali ke dalam Kerajaan Tuhan. Perbedaan antara 
Kerajaan Tuhan dengan umma islami memerlukan penjelasan, seperti 
halnya pengajaran Alkitab mengenai bagaimana menjalani gaya hidup 
moral kristiani dan hidup harmonis dengan Sang Pencipta dan Tuhan 
kita, serta menghormati-Nya.

6). Roh Kudus. Orang Muslim perlu memahami siapakah Roh 
Kudus, apa yang dilakukan-Nya dan bagaimana doktrin Trinitas dapat 
dipahami.

7). Misi dan masa depan umat manusia. Tuhan memanggil semua 
orang Kristen untuk menjadi saksi-Nya di dunia, dan berjanji senantiasa 
menyertai para murid-Nya. Orang Muslim harus belajar bahwa Tuhan 
memberi janji dan menepatinya, sehingga masa depan orang Kristen 
sudah terjamin; Tuhan memberikan jaminan keselamatan bagi mereka 
yang mengikuti Yesus dalam iman.

3.3.4. Menggunakan ilustrasi, perumpamaan dan kisah-kisah
Kisah-kisah adalah sarana yang baik untuk menyampaikan 

kebenaran-kebenaran Alkitab kepada orang Muslim. Yesus 
menggunakan perumpamaan untuk menantang para pendengar-Nya 
melakukan perenungan (Lukas 6:39). Dalam budaya Arab, kisah-kisah 
adalah bagian yang penting dalam hidup sehari-hari. Menceritakan 
kisah adalah seni yang baik untuk dipraktikkan, dan kisah-kisah yang 
bermanfaat sebaiknya dikumpulkan, sembari mengingat bahwa ada 
batasan-batasan dalam menggunakan pendekatan ini. Berikut ini 
adalah beberapa kisah pendek pilihan:

Orang yang tenggelam 
Orang Muslim yakin bahwa Quran adalah 

wahyu	 final	 dan	 sempurna	 dari	 Tuhan.	 Orang	
Kristen percaya bahwa Yesus adalah wahyu 
sempurna dari Tuhan. Apakah yang lebih baik bagi umat manusia, 
sebuah kitab atau seorang pribadi, sebagai wahyu dari Tuhan? Contoh 
berikut ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman:

Bayangkan anda sedang berdiri di tepi danau, dan melihat 
seseorang di dalam air, berteriak minta tolong. Apakah yang akan 
anda lakukan? Apakah anda pergi ke toko buku terdekat dan membeli 
sebuah buku yang berjudul Cara Menjadi Perenang Yang Baik, dan 
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melemparkannya kepada orang tersebut yang sedang tenggelam? 
Ataukah anda sebagai seorang perenang yang baik, terjun ke dalam 
danau dan menyelamatkan orang yang akan tenggelam itu?

Telur busuk
Orang Muslim beranggapan mereka dapat 

melakukan kompensasi untuk perbuatan jahat 
mereka dengan perbuatan baik, dan Allah 
kemudian akan mengijinkan mereka masuk ke 
firdaus	 –	 tanpa	 kurban	 penebusan	 dosa	 oleh	
Yesus. Orang Muslim harus memahami bahwa 
Tuhan menganggap dosa sebagai hal yang serius, 
dan bahwa dosa hanya dapat diampuni seturut rencana 
Tuhan. Sebagai contoh:

Seorang ibu rumah tangga mencampur adonan dengan menggunakan 
beberapa butir telur. Secara tidak sengaja ia memasukkan sebutir telur 
busuk ke dalam adonan. Apa yang harus dilakukannya sekarang? 
Haruskah ia memasukkan lebih banyak telur yang baik ke dalam adonan 
dan berharap telur yang busuk itu tidak akan tercium? Tidak. Semua 
orang tahu bahwa satu telur busuk akan merusak seluruh adonan, 
walaupun sejumlah besar telur yang baik ada di dalamnya. Demikian 
pula, satu dosa saja dapat merusakkan seluruh hidup kita, dan Tuhan 
tidak dapat menerima kita dalam keberadaan kita yang penuh dosa 
kecuali kita menerima ketetapan-Nya bagi pengampunan dosa kita. 

Melompati jurang
Orang Muslim berusaha masuk ke 

firdaus	 melalui	 perbuatan	 baik/amal.	
Hal ini mustahil dilakukan dengan 
kekuatan sendiri: tidak seorangpun yang 
sempurna. Perhatikan contoh berikut: 

Ketika sedang berjalan, sekelompok pejalan kaki harus 
menyeberangi jurang selebar 30 meter. Beberapa orang yang berpikir 
mereka dapat melakukannya kemudian melompat. Ada yang berhasil 
melompat sejauh 5 meter, yang lainnya melompat lebih jauh, tetapi 
tidak seorangpun berhasil sampai ke seberang – mereka semua jatuh 
ke dalam jurang. Hal yang sama terjadi pada orang-orang yang ingin 
mendapat ijin masuk ke dalam surga. Hanya ada satu cara untuk masuk 
ke surga, satu jembatan, yaitu jembatan dari Tuhan, yang bernama 
“Yesus”.
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Membayar untuk hadiah?
Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa 

Tuhan memberikan hidup kekal hanya sebagai 
hadiah/karunia. Mereka yang ingin membeli 
surga - seperti yang dilakukan orang Muslim 
dengan perbuatan baik – sesungguhnya berusaha 
membeli sesuatu yang hanya dapat diterima sebagai 
hadiah. Sudah tentu orang Kristen pun melakukan perbuatan baik, tetapi 
bukan untuk membeli hidup kekal, melainkan sebagai ungkapan syukur 
kepada Tuhan atas karunia yang telah mereka terima. Bayangkan 
seorang miskin yang diundang ke pesta oleh seorang kaya. Di akhir 
pesta, si orang kaya memberikan hadiah yang besar kepada orang 
miskin: sebuah mobil baru! Namun demikian, si orang miskin tidak ingin 
menerimanya sebagai hadiah; ia ingin membayar walaupun sedikit. 
Bukankah si tuan rumah akan menjadi kesal? Ia ingin memberikan 
mobil itu sebagai hadiah, sama seperti Tuhan ingin mengaruniakan 
hidup kekal hanya sebagai hadiah.

Empat laporan
Orang Muslim mempunyai satu 

kitab yang memiliki otoritas tertinggi, 
yaitu Quran yang memuat pernyataan-
pernyataan mengenai Muhammad. 
Orang Kristen mempunyai empat Injil 
yang menceritakan kehidupan Yesus 
dari berbagai sudut pandang. Orang 
Muslim merasa sulit menerima ke-4 Injil 
karena	 secara	 harafiah	 mereka	 tidak	
mengatakan hal yang sama. Perbandingan berikut ini menekankan 
pentingnya empat laporan:

Empat orang sahabat menyaksikan sebuah kecelakaan lalulintas. 
Polisi tiba dan bertanya pada ke-4 orang saksi tersebut, masing-masing 
secara terpisah, untuk memberikan laporan saksi mata secara  tertulis. 
Mari kita beranggapan setiap saksi menulis laporannya masing-masing 
dengan menggunakan perkataan dan gayanya sendiri. Catatan peristiwa 
itu berbeda panjangnya. Namun mari kita berasumsi ada 4 teks yang 
identik, dengan kata-kata yang persis sama disampaikan kepada polisi. 
Manakah yang lebih kredibel? Sudah tentu polisi akan beranggapan 
ada sesuatu yang salah dalam kasus 4 laporan yang identik itu; para 
saksi tentu telah bersepakat untuk menceritakan satu versi saja. 
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Dua majikan
Bayangkan anda sedang mencari 

pekerjaan dan anda dapat memilih di antara 
dua tawaran. Di pabrik yang pertama, 
majikan menawarkan pada anda sebuah 
kontrak yang ia tandatangani sendiri, dimana 
ia menjamin anda mendapat pekerjaan 
dan gaji tetap yang akan anda terima pada 
akhir bulan. Di pabrik yang kedua, majikan 
tidak memberi anda kontrak dan tidak ada 
jaminan menerima gaji. Majikan mengatakan anda dapat bekerja dan 
menanggung risikonya sendiri, dan jika sebagai majikan suasana 
hatinya sedang baik mungkin ia akan memberi anda sejumlah uang.

Tawaran pekerjaan yang mana yang akan anda terima? Sudah 
tentu yang pertama! Dalam kekristenan, Tuhan memberikan satu 
jalan keselamatan dan menjanjikan surga bagi semua orang yang 
menerima tawaran-Nya. Dalam Islam, Allah memberikan banyak jalan 
keselamatan namun sama sekali tidak memberikan jaminan.271

3.4. Pendekatan kesamaan

Ketika orang Kristen berjumpa dengan orang Muslim yang 
mengetahui Quran dengan baik dan berulangkali mengacu kepada 
Quran, mereka harus bersiap untuk mempelajarinya dengan orang 
Muslim dan menggunakannya dalam percakapan secara konstruktif. 
Kesamaan antara kekristenan dan Islam kemudian dapat digunakan 
untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Alkitab.272 Namun 
demikian, orang Kristen harus menghindar dari memberi kesan bahwa 
mereka menerima Quran sebagai kitab yang berotoritas. Kecuali si 
orang Muslim menyebutkan Quran sebagai referensi, si orang Kristen 
tidak perlu melakukannya, dan lebih memilih Alkitab sebagai pokok 
utama referensi.

Ketika orang Muslim berulangkali menyebut Quran dan 
mengutipnya, si Kristen harus mempelajari Quran dan literatur penting 
lainnya. Beberapa pernyataan Quran setuju dengan Alkitab, namun 
secara umum, hanya pada beberapa poin. Penting untuk mengetahui 

271	Lihat	juga	topik	2.4.3:	“Jalan	ke	firdaus	...	“
272 Sebagai contoh, ini merupakan metode yang digunakan Rasul Paulus di Athena 
(lihat Kisah 17:22-23).
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kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada.273 
“Pendekatan kesamaan” ini berarti orang Kristen mengambil sebuah 
pernyataan dari Quran yang sejalan dengan Alkitab, dan kemudian 
menjelaskannya kepada orang Muslim menurut Alkitab. Beberapa 
contoh diberikan dalam bagian-bagian berikut.

3.4.1. Abraham, sahabat Tuhan
Abraham adalah satu-satunya nabi di Alkitab dan Quran yang 

menerima gelar “Sahabat Tuhan”.274 Orang Kristen dapat bertanya 
pada orang Muslim mengapa hanya Abraham yang mendapat gelar 
yang unik ini. Hanya Alkitab yang memberi penjelasan:

Abraham dituntun dengan indah melalui imannya kepada Tuhan. 
Ketaatannya – pengorbanan yang diminta darinya – menubuatkan 
apa yang akan dilakukan Tuhan suatu hari nanti melalui Putra-Nya 
sendiri, Yesus. Maka Abraham “menubuatkan” Injil melalui peristiwa ini. 
Abraham mampu memahami pesan Tuhan, rencana keselamatan-Nya, 
melalui pengalaman ini (Ishak adalah gambaran Yesus, bdk.Yohanes 
8:56; Kejadian 22:8): 
Hal itu terjadi melalui Putra-Nya yang Ia kasihi.
Sang Putra masuk ke dalam dunia melalui kelahiran yang tidak lazim.
Kurban tersebut adalah kurban penghapusan dosa.
Janji berkat datang melalui Sang Putra.

Yesus memikul kayu salib, sama seperti Ishak memanggul kayu ke 
atas gunung. Yesus diikat, sama seperti Ishak. Pada akhirnya, Ishak 
tidak dikorbankan (Tuhan mengirimkan anak domba, Kejadian 22:1-
13), tetapi Ia memberi pelajaran kepada Abraham mengenai apa yang 
akan dilakukan Tuhan di masa depan dengan Putra-Nya sendiri. Tuhan 
mengingatkan Abraham akan berkat (Kejadian 22:16-18). Abraham 

273 Dalam bagian 2.1. beberapa kesamaan dan perbedaan telah disebutkan.
274 Alkitab: 2Korintus 20:7; Yesaya 41:8; Yakobus 2:23. Quran: Sura 4:125.
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mengakui bahwa para pengikut-Nya yang sejati bukan berasal dari 
daging, melainkan oleh iman.

Semua orang yang menerima fakta ini, dan iman Abraham, menjadi 
anak-anak Abraham dan oleh karena itu juga menjadi anak-anak 
Tuhan	 melalui	 realita	 iman	 tersebut.	 Ini	 juga	 dikonfirmasi	 oleh	 para	
nabi (Yesaya 53:7, 10) dan Yohanes Pembaptis (Yohanes 1:29). Itulah 
sebabnya mengapa Abraham disebut Sahabat Tuhan. Berikut ini adalah 
perbandingan materi dalam Alkitab dan Quran:275

Pernyataan Alkitab Quran 
Abraham sebagai Bapa dan 
teladan bagi semua orang 
beriman yang sejati

Yahudi: Lukas 3:8; 
Yohanes 8:33, 39. 
Kristen: Roma 4:16; 
Galatia 3:7, 9.

Teladan: Sura 
2:124.
Hanif: Sura 3:67; 
16:120.

Tuhan memuji Abraham karena 
ketaatannya dalam iman.

Galatia 3:6-9. Sura 2:130; 2:135; 
3:95; 6:161; 22:78.

Janji akan seorang putra. Kejadian 17:15-16; 
Roma 4:18.

Sura 11:71; 
37:112.

Perintah untuk mengurbankan 
putra

Kejadian 22:1-13. Sura 37:102.

276

Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada orang Muslim, 
dan jika dapat, bacalah referensinya bersama:
•	Mengapa	Abraham	disebut	“Sahabat	Tuhan”?
•	Mengapa	Abraham	adalah	Bapa	bagi	orang	percaya?
•	Apakah	iman	Abraham?
•	 Mengapa	 Abraham	 diperintahkan	 untuk	 mengurbankan	
putranya?
•	 Jika	 anda	 percaya	 Ismail	 yang	 dikurbankan,	 dapatkah	 anda	
menunjukkan pada saya dimana hal itu tertulis?

3.4.2. Keunikan Yesus Kristus
Quran menolak keilahian Yesus dan penyaliban-Nya.277 Namun, 

banyak teks lain dalam Quran yang memandang Yesus secara positif, 
dan sebagian sesuai dengan Alkitab. Pernyataan-pernyataan Quran 
ini kebanyakan hanya indikasi samar, dan bukan pemaparan yang 
terang, serta dapat dijelaskan menurut Alkitab. Topik-topik berikut ini 
275 Hanya referensi yang terpenting yang dimuat.
276 Orang Muslim sepakat bahwa yang dikurbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Namun, 
Quran sama sekali tidak dengan jelas menyebutkan Ismail yang dikurbankan. Sebaliknya, 
konteksnya menunjuk kepada Ishak. Lihat Sura 15:53; 29:27; 37:100-113; 51:24-31. 
Orang Muslim juga percaya bahwa pengorbanan itu terjadi di Mina dekat Mekkah.
277 Lihat Sura 4:157; 5:19. Lihat juga bagian 2.3.

276
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berkenaan dengan Yesus disebutkan dalam Quran, tetapi dijelaskan 
dan disingkapkan hanya dalam Alkitab:

Pernyataan Alkitab Quran 
Yesus dilahirkan oleh 
perawan Maria

Lukas 1:26-35 Sura 3:45-47; 19:17-21

Naik ke surga Kisah 1:9-11 Sura 4:157-158
Gelar: “Firman” Yohanes 1:1-14 Sura 4:171
Yesus kembali pada Hari 
Penghakiman

Matius 25:31-32 Sura 43:61

Kematian Yesus. Yohanes 19:28-37 Sura 19:33
278

Ketika pernyataan-pernyataan dan gelar-gelar ini dijelaskan 
berdasarkan Alkitab, dapat diperlihatkan bahwa Yesus adalah wahyu 
sempurna dari Tuhan untuk umat manusia. Kita dapat menerima 
keselamatan Tuhan bagi manusia hanya melalui Yesus.

Tanyakan dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
dengan orang Muslim:
•	Mengapa	Yesus	dilahirkan	oleh	seorang	Perawan?
•	Siapakah	ayah	Yesus?
•	 Mengapa	 Tuhan	 mengijinkan	 Yesus	 dan	 bukan	 Muhammad	
untuk naik ke surga? Apakah alasan Tuhan?
•	Mengapa	gelar	“Firman	Tuhan”	hanya	diberikan	kepada	Yesus	
dalam Quran?

3.4.3. Mesias
Topik lainnya yang disebutkan dalam Quran adalah ide mengenai 

Mesias. Beberapa teks dalam Quran memberi Yesus gelar al-Masih ‘Isa 
(Sura 3:45; 4:157, 171). Diasumsikan bahwa Muhammad mengambil 
gelar ini dari orang Yahudi dan Kristen selama ia di Medinah. Gelar ini 
senantiasa	digunakan	dengan	kata	sandang	(Inggris:	definite	article,	“the 
Messiah”; Indonesia: “Sang Mesias”). Quran menganggap gelar ini unik, 
hanya dapat disandang oleh Yesus, namun tanpa penjelasan. Orang 
Muslim harus bertanya pada diri sendiri, “Apakah arti gelar Mesias?” 
Sekali lagi orang Kristen mempunyai kesempatan untuk menjelaskan 
sebuah topik yang jawabannya hanya tersedia dalam Alkitab.

“Kristus” adalah terjemahan Yunani untuk “Mesias” dan berarti “Yang 
diurapi” (bdk.Yohanes 1:41; 4:25). Pengurapan menandakan panggilan 
278 Quran tidak mengajarkan kedatangan Yesus yang kedua kali sejelas Alkitab. Tetapi orang 
Muslim umumnya berpegang pada Sura 43:61 mengenai kembalinya Yesus ke dunia.

278
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dan perlengkapan untuk sebuah tugas khusus dalam pelayanan 
Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan pertama-tama dan terutama adalah 
raja Israel. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan dengan cara yang 
khusus. Keluarganya dijanjikan akan melahirkan “Penguasa” besar yang 
dijanjikan.279 Nubuat-nubuat mengacu kepada Mesias yang apokaliptik, 
yang akan menjadi titik kulminasi wahyu Tuhan.280 Pengharapan akan 
Mesias ini, Sang Penebus, dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Yahudi 
antara akhir Perjanjian Lama dan kemunculan Yesus. Dalam masa 
Yesus, pengharapan ini dikuatkan dan dihidupkan oleh situasi politik 
yang parah yang dialami orang Yahudi. Janji-janji mengenai Mesias 
ini digenapi dalam diri Yesus. Klaim-Nya sebagai Mesias, Kristus yang 
dari Tuhan, disampaikan kepada Maria ketika malaikat mengumumkan 
kelahiran-Nya	yang	akan	datang	dan	dikonfirmasi	di	hadapan	Kayafas	
dan dewan (para ahli Taurat), dan melalui pemahaman para murid.281 
Klaim misi mesianik Yesus dan otoritas-Nya tetap tinggal di dalam 
jantung hati pekabaran gereja; dan akan tetap demikian hingga 
pengakuan	kedaulatan-Nya	terjadi	secara	sepenuhnya	dan	final.282

Pertanyaan Yesus kepada orang Farisi dalam Matius 22:42, 
“Mengenai Mesias, bagaimanakah agaknya hal ini menurutmu, Anak 
siapakah Dia?”, dapat disampaikan juga kepada orang Muslim. Konteks 
Alkitab menjelaskan bahwa Mesias adalah Putra Tuhan.283 Bagi orang 
Yahudi, sulit untuk melihat pengharapan mesianik mereka digenapi 
dalam Yesus. Demikian pula orang Muslim sulit menerima penjelasan 
Alkitab untuk gelar Yesus “Sang Mesias”. Oleh karena itu penting untuk 
menjelaskan makna gelar ini.

Pertanyaan-pertanyaan untuk orang Muslim:
•	 Mengapa	 Quran	 memberikan	 gelar	 “Sang	 Mesias”	 kepada	
Yesus?
•	Apakah	makna	gelar	signifikan	“Mesias”	ini	bagi	anda?

3.4.4. Anak Domba Tuhan 
Hari Raya Kurban (bahasa Arab: ‘Id al-adha, Turki: kurban bayrami) 

adalah perayaan terbesar dalam Islam, ketika orang Muslim mengingat 
Abraham mengurbankan putranya.284 Keluarga-keluarga menyembelih 
279 Lihat Daniel 9:25; Yesaya 9:6-7; 11:1-5; 11:10; 42:1-53.
280 Lihat nubuat-nubuat: Zakharia 6:12; Mikha 5:1; Daniel 7:13-14.
281 Lihat Lukas 1:31-33; Matius 16:16; 26:63, 64; Yohanes 1:41.
282 Lihat Kisah 9:20-22; 10:36-38; Filipi 2:9-11.
283 Lihat Lukas 4:41; Matius 16:16; 26:63-64; Yohanes 11:27; 20:31.
284 Berbeda dengan kisah Alkitab, banyak orang Muslim berpikir putra yang 
dikurbankan adalah Ismail, dan bukan Ishak. Lihat catatan kaki dalam bagian 3.4.1.
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hewan kurban, biasanya kambing atau domba. Setelah doa yang 
singkat, urat nadi di leher dipotong, dan darah kurban dicurahkan ke 
dalam lubang yang telah disediakan terlebih dahulu. Hewan yang sudah 
mati itu kemudian dikuliti dan dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian 
biasanya diberikan kepada kerabat, bagian kedua untuk orang miskin, 
dan keluarga mengambil bagian yang ketiga.

Kurban dimaksudkan hanya sebagai pengingat akan pengurbanan 
Abraham. Quran menyangkali semua makna spiritual lainnya (Sura 
22:32-37). Namun dalam Islam abangan, beberapa makna lainnya 
ditambahkan. Ada yang beranggapan hewanlah yang disembelih 
alih-alih putra sulung, atau sebagai ungkapan syukur secara umum 
kepada Allah, atau sebagai perlindungan terhadap roh-roh jahat. Oleh 
karena Quran tidak memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan-
pertanyaan ini, orang Kristen mempunyai kesempatan yang baik untuk 
menjelaskan makna spiritual dari Alkitab.285 Kurban-kurban Perjanjian 
Lama ditetapkan oleh Tuhan. Hewan adalah sebagai pengganti dan 
dibunuh agar orang berdosa dapat hidup.

Secara simbolis, dosa dipindahkan dari orang kepada hewan kurban. 
Menurut Alkitab, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan 
darah (Ibrani 9:22). Jika seseorang berulangkali berdosa, kurban 
Perjanjian Lama harus diulangi. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan telah 
menetapkan sebuah ikatan perjanjian yang baru melalui Yesus; Yesus 
mati sebagai kurban yang unik untuk semua dosa (Ibrani 10:14). Ini 
mengakhiri penyembelihan hewan kurban, karena Yesus adalah “... 
Anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia!” (Yohanes 1:29). 
Barangsiapa menerima kurban ini dengan iman, akan diselamatkan.286

Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dengan orang 
Muslim:
•	Mengapa	orang	Muslim	masih	harus	merayakan	Idul	adha	(Hari	
Raya Kurban) hingga sekarang?
•	Bagaimana	perayaan	tersebut	dilakukan?
•	Apakah	makna	 “menumpahkan	darah	dan	memakan	daging”	
hewan kurban?

3.4.5. Pokok-pokok lanjutan
Ada lebih banyak topik yang dapat diambil dari Quran dan dijelaskan 

menurut Alkitab. Studi mengenai topik-topik yang termasuk ke dalam 
285 Lihat juga bagian 2.3.4; 2.4.3 dan 3.4.1.
286 Ayat-ayat Alkitab yang penting berkenaan dengan domba kurban adalah: Kejadian 
4:4-7; 22:6-8; Keluaran 12:3-7, 22, 23; Imamat 16; Yesaya 53:4-8; Yohanes 1:29, 
36: 1Petrus 1:18-21; Wahyu 5:6-8; 21:22.



192

“Pendekatan Kesamaan” dipaparkan dalam buku Sharing the Gospel 
with Muslims oleh Gilchrist (2003):

Tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama Perjanjian baru 
Adam: manusia dari debu, manusia dari surga
Hawa: tiga pencobaan besar Setan
Nuh: pemberita kebenaran yang pertama
Abraham: Injil yang diberitakan kepadanya
Ishak: refleksi	kasih	Bapa
Yusuf: simbol Pelepas yang akan datang
Musa: hukum dan anugerah dikontraskan
Daud: nubuat-nubuat kematian dan 
kebangkitan
Salomo: gambaran putra Daud yang sejati
Yesaya: Lihatlah hamba yang telah Ia pilih

Yesus: unik dalam 
Quran dan Alkitab
Putra Tuhan: Sang 
Mesias, Roh dan Firman
Al-Masihu Isa: Mesias 
yang diurapi Tuhan
Kasih Tuhan: Bapa, 
Putra dan Roh Kudus
Nuzul-l-Isa: kedatangan 
Yesus yang kedua

3.5. Mengimplementasikan visi dalam gereja lokal

Penting agar seluruh komunitas Kristen mendukung misi kepada 
orang Muslim. Panduan umum berikut ini, bukan aturan yang ketat, 
harus digunakan sesuai konteks budaya dan situasi yang relevan. 
Pertimbangan-pertimbangan harus dipikirkan berkenaan dengan 
bagaimana gereja beroperasi: gereja di Inggris mempunyai lebih 
banyak kebebasan beragama dan oleh karena itu ada lebih banyak 
gereja injili daripada gereja di Mesir. Tuntunan Roh Kudus diperlukan 
untuk memformulasikan sarana-sarana penjangkauan yang sesuai 
untuk setiap komunitas. 

Dengan menjadi aktif dalam penginjilan terhadap orang Muslim, 
mendapatkan hal-hal berikut ini:

a. Gereja akan mempunyai perspektif yang baru mengenai 
bagaimana menjangkau orang Muslim kepada Kristus.

b. Warga gereja akan dimotivasi untuk mendoakan kegiatan-
kegiatan baru dan pertobatan orang Muslim.

c. Orang Kristen akan diedukasi dan mulai kehilangan rasa takut 
dalam mendekati orang Muslim.

d. Orang Kristen akan lebih efektif dalam bersaksi kepada orang 
Muslim dan persahabatan baru akan dikembangkan.

e. Pengetahuan tentang Alkitab akan lebih meningkat dan orang 
Kristen akan belajar bagaimana membagikan iman mereka dengan 
cara yang dimengerti orang Muslim.
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f. Pengetahuan dasar mengenai Islam akan membantu orang 
Kristen berelasi dengan lebih baik dengan orang Muslim.

g. Para petobat dari Islam akan diperhatikan oleh orang-orang 
Kristen yang terlatih.

3.5.1. Motivasi dan edukasi
Amanat Agung mengatakan: 
“Dan seraya mendekat, YESUS berbicara kepada mereka sambil 

berkata, “Segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepada-
Ku. Oleh karena itu, dengan pergi, muridkanlah semua bangsa dengan 
membaptiskan mereka ke dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 
dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang 
sudah Aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, Aku ada bersamamu 
sepanjang masa, sampai kesudahan zaman.” (Matius 28:18-20). 

Berdasarkan ayat ini, hal-hal berikut dapat kita pelajari dari Yesus:
•	Ia	memiliki	semua	otoritas.	Jika	anda	mengikuti-Nya,	anda	berada	

di bawah kekuasan tertinggi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat 
menyakiti anda.

•	Ia	memerintahkan	semua	orang	Kristen	untuk	menjangkau	semua	
orang (termasuk orang Muslim) dengan Kabar Baik.

•	Ia	juga	memerintahkan	orang	Kristen	untuk	melakukan	pemuridan,	
membaptis dan mengajar mereka.

•	Yesus	tidak	hanya	memberi	perintah	dan	anjuran	tetapi	juga	sebuah	
janji yang indah: Ia akan senantiasa menyertai anda dan menolong anda.

Adalah penting seluruh komunitas gereja menyadari bahwa Amanat 
Agung ditujukan bagi semua orang – termasuk orang Muslim! Seringkali 
orang Kristen merasa takut dan berkecil hati untuk mendekati orang 
Muslim, padahal orang Kristen mengetahui kebenaran dan ini harus 
disampaikan.  Takut seringkali disebabkan oleh ketidakpedulian atau 
ketidaktahuan; obatnya adalah mendapatkan informasi yang memadai 
– dengan melatih para anggota gereja mengenai pokok-pokok berikut:

1. Introduksi mengenai Islam. Sejarah, kehidupan Muhammad, 
Quran, Syariah, dan sebagainya. Bila orang Kristen mengetahui 
perihal iman teman-teman Muslim mereka, komunikasi dan relasi akan 
berkembang. 

2. Apologetika. Agar dapat menjawab keberatan-keberatan orang 
Muslim terhadap iman Kristen dengan bijak. 

3. Panduan praktis. Bagaimana berjumpa dengan orang Muslim 
dengan cara yang praktis dalam hidup sehari-hari. 
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3.5.2. Membentuk satuan tugas khusus
Sebanyak mungkin anggota gereja harus mendapatkan pengetahuan 

dasar mengenai Islam, apologetika dan panduan praktis untuk 
berinteraksi. Namun, sebuah kelompok khusus di dalam jemaat gereja 
harus mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam dan mengkoordinir 
doa dan penjangkauan kepada orang Muslim.

Langkah-langkah berikut sangat dianjurkan:
1. Pemimpin gereja harus sepakat bahwa sebentuk misi Kristen 

kepada orang Muslim akan menjadi bagian kegiatan gereja di masa 
depan.

2. Seluruh komunitas Kristen harus mendapatkan informasi yang 
memadai	mengenai	strategi	dan	langkah-langkah	maju	yang	spesifik.

3. Gereja mengangkat 5-10 orang Kristen yang dewasa rohani untuk 
membentuk satuan tugas khusus dengan pemimpin yang ditunjuk.

4. Kelompok ini bertemu secara teratur untuk berdoa, merencanakan 
kegiatan dan pelatihan selanjutnya.

3.5.3. Tanggung-jawab kelompok satuan tugas
Satuan tugas mengembangkan perencanaan dan mengambil 

keputusan mengembangkan kontak dengan komunitas Muslim agar 
dapat menyampaikan Kabar Baik. Satuan tugas ini bertanggung-jawab 
untuk:

•	Mengambil	 inisiatif	untuk	kegiatan-kegiatan	baru	untuk	berjumpa	
dengan orang Muslim di lingkungan sekitar.

•	Mengadakan	dan	mengkoordinasi	kegiatan-kegiatan.
•	 Menginformasi	 para	 anggota	 gereja	 untuk	 memberi	 dukungan	

doa.
•	 Merencanakan	 dan	 mengadakan	 pelatihan	 untuk	 satuan	 tugas	

dan semua jemaat gereja. 
•	Memperhatikan	para	petobat	baru	dengan	sebaik-baiknya.
•	Mengeksplorasi	kemungkinan	melakukan	kontak	dengan	gereja-

gereja lain dan/atau organisasi dengan visi yang sama untuk menjangkau 
orang Muslim bagi Kristus (untuk menyemangati, pelatihan gabungan, 
doa).  

Kelompok satuan tugas ini memerlukan pelatihan yang konstan 
dan dukungan. Pelatihan yang berkesinambungan dibutuhkan dalam 
teologi Kristen tetapi juga pengetahuan akan literatur Islam. Sesi-sesi 
pelatihan harus mencakup evaluasi dan penyesuaian-penyesuaian 
untuk masa depan.  



195

Aspek penting lainnya adalah berjejaring. Bila mungkin, satuan 
tugas harus melakukan kontak dengan satuan tugas gereja lainnya dan 
saling bertukar informasi:

•	Untuk	saling	memberi	semangat	dan	saling	mendoakan.
•	Untuk	mengkoordinir	dan	mengadakan	pelatihan	gabungan.
•	Untuk	saling	bertukar	pengalaman	kegiatan	yang	telah	lalu.
•	 Untuk	 merencanakan	 dan	 mengadakan	 kegiatan-kegiatan	

gabungan di masa depan. 

3.5.4. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan
Melalui banyak doa dan diskusi yang dilakukan gereja, terutama 

satuan tugas, kebutuhan untuk menilai kegiatan-kegiatan yang tepat yang 
akan mendorong kesaksian Kristen, membawa penyampaian Injil kepada 
orang Muslim dalam berbagai situasi. Beberapa gagasan diberikan disini 
untuk menstimulasi munculnya ide-ide baru; orang Kristen dianjurkan 
untuk senantiasa mengembangkan metode-metode baru:

•	Implementasi	program	yang	sistematis	untuk	mengunjungi	orang	
Muslim di rumah-rumah mereka (yaitu dengan bantuan kuesioner yang 
dirancang secara khusus).

•	Mengunjungi	orang	Muslim	di	tempat-tempat	umum	seperti	rumah	
sakit, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya.

•	Mengunjungi	mereka	di	mesjid	dan	mengundang	orang	Muslim	ke	
gereja anda.

•	 Di	 akhir	 tahun,	 memberikan	 kalender	 Kristen	 yang	 mempunyai	
renungan singkat harian.

•	 Memberikan	 kursus-kursus	 komputer,	 mempelajari	 bahasa	 dan	
keahlian-keahlian lainnya.

•	Mengorganisir	penjangkauan	gabungan,	seperti	mendaki	gunung,	
tur sepeda, atau mengunjungi museum.

•	 Mengorganisir	 perbincangan	 khusus	mengenai	 topik-topik	 yang	
disepakati.287

•	Mengunjungi	 orang	 yang	 berulangtahun.	Membawa	 hadiah	 dan	
bacaan singkat dari Alkitab.

•	Menerima	undangan	hari	raya	spesial	mereka	dan	sebaliknya	juga	
mengundang mereka mengikuti perayaan spesial di gereja.

•	Mengundang	mereka	ke	acara	 jamuan	khusus,	orang	per	orang	
atau kelompok, ke rumah anda atau gereja. Sajikan program dengan 
musik,	nyanyian,	membaca	Alkitab,	memutar	film,	dan	lain-lain.
287 Lihat bagian 3.5.5.
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3.5.5. Mengorganisir pertemuan-pertemuan spesial dengan 
orang Muslim

Ada banyak cara berbeda agar terjadi pertemuan-pertemuan 
damai di antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Berikut adalah 
beberapa saran:

Tujuan dari “Pertemuan Untuk Memiliki Pemahaman Yang Lebih 
Baik” bukan mengkritik melainkan untuk menghadirkan sudut-sudut 
pandang yang berbeda mengenai sebuah topik yang disepakati. 
Masing-masing pihak mempresentasikan keyakinannya dan setelah 
kedua belah pihak didengar, ada pernyataan-pernyataan yang dapat 
disepakati walau ada pula yang berkontradiksi. Pemahaman yang lebih 
baik tentang keyakinan setiap pihak akan menciptakan respek di antara 
dua komunitas iman yang membawa kepada persahabatan yang baru. 
Orang Kristen tidak dapat mentobatkan orang Muslim – ini adalah 
pekerjaan Tuhan! Orang Kristen dan orang Muslim harus menyadari 
dan menerima bahwa ada orang-orang yang mengganti agamanya 
sebagai akibat dari pertemuan-pertemuan semacam ini.288 Berikut ini 
adalah beberapa panduan yang disarankan:

1). Orang Muslim dan orang Kristen bertemu secara bergantian di 
gereja dan di mesjid.

2). Dalam pertemuan persiapan, segala sesuatunya didiskusikan 
secara terperinci dan disetujui oleh komite/badan pengurus.

3). Masing-masing pihak mendapatkan jatah waktu yang sama 
(misalnya 30 menit) untuk mempresentasikan/memaparkan topik yang 
telah disepakati.

4). Setelah dua presentasi, sesi berikutnya sekitar 30 menit untuk 
tanya jawab. Moderator yang ditunjuk dapat diterima oleh kedua 
belah pihak akan memimpin sesi ini. Yang diijinkan hanya pertanyaan 
yang berkaitan dengan topik bahasan. Orang harus menahan diri dari 
mengajukan pertanyaan yang agresif atau menghina. Sudut pandang 
yang singkat, pertanyaan atau jawaban dapat diberikan.

5). Selanjutnya, waktu pertemuan yang lebih rileks harus diadakan 
di suatu tempat yang dapat memunculkan percakapan dan diskusi 
antara orang per orang. Dalam saat-saat seperti itu, orang Kristen 
dapat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan Injil. Minuman 
dan kudapan ringan dapat disajikan.

Topik-topik yang dipilih dapat bersifat religius dan sosial:

288 Pertemuan-pertemuan semacam ini hanya mungkin terjadi bila ada kebebasan 
beragama yang dijamin oleh kedua belah pihak.
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Religius Sosial
1). Keesaan Tuhan
2). Apakah “dosa” itu? Bagaimana 
manusia dapat masuk surga?
3). Siapakah Yesus Kristus? 
Siapakah Muhammad?
4). Alkitab dan Quran: asal mula 
dan inspirasi
5). Relasi manusia dengan Tuhan
6). Apakah ciri-ciri nabi yang 
sejati?
7). Atribut-atribut Tuhan
8). Doa dan puasa
9). Apakah ciri-ciri seorang 
Kristen/Muslim sejati?
10).	Definisi	“gereja”/”umma”?
11). Apa yang terjadi pada hari 
penghakiman?

1). Hak azasi manusia dan 
kebebasan beragama
2). Moralitas dan kejujuran
3). Kehidupan keluarga: hubungan 
suami – istri – anak
4). Kehidupan pernikahan
5). Membesarkan anak dalam 
masyarakat lokal
6). Aturan-aturan dasar persahabatan 
dan hidup bertetangga
7). Apakah penyebab teror/terorisme?
8). Bagaimana perang dapat 
dihindari?
9). Mengapa korupsi marak terjadi?
10). Kehidupan budaya
11). Bagaimana agar tercapai hidup 
yang damai di antara ras yang 
berbeda?

3.6. Pertobatan dan pemuridan

Sejak Perang Dunia II, situasi perekonomian internasional yang baru, 
banyaknya perang lokal dan penganiayaan terhadap etnis tertentu, 
kelompok-kelompok politik atau religius telah menimbulkan terjadinya 
pergeseran besar dalam populasi dunia. Jutaan orang pindah dari satu 
negara ke negara lainnya untuk mendapatkan keamanan, stabilitas 
dan pekerjaan. Akibatnya, orang Kristen dan orang Muslim bertemu 
setiap hari hampir di seluruh penjuru dunia. Kesadaran bahwa orang 
Kristen dan orang Muslim mempunyai beberapa kesamaan dalam hal 
keyakinan juga bertumbuh dengan pesat. Satu aspek yang umum bagi 
kekristenan dan Islam adalah keduanya merupakan agama-agama 
misioner dimana para penganutnya secara aktif mengundang orang 
untuk juga menjadi penganut keyakinan mereka. Sikap mengundang 
ini memiliki dasar dalam kitab suci kedua agama:

Matius 11:28 berbunyi:
“Marilah kepada-Ku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, 

dan Aku akan menyegarkan kamu”.289

289 Perlu ditekankan bahwa sekalipun orang Kristen harus bersaksi tentang 
kebenaran, hanya Roh Kudus yang dapat mendatangkan pertobatan. (sebagai 
contoh, lihat Kisah 10:44). Orang Kristen dipanggil untuk mengajar para petobat 
baru bagaimana mengikuti Yesus (Matius 28:20).
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Sura 16:125 berbunyi:
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk”.

Ada orang-orang Kristen dan Muslim yang tidak puas dan 
dikecewakan oleh keyakinan mereka sendiri karena berbagai alasan. 
Orang-orang seperti itu mencari alternatif lain untuk memuaskan 
kebutuhan yang mereka rasakan. Belakangan ini sudah semakin 
lazim orang meninggalkan kekristenan dan beralih kepada Islam, dan 
sebaliknya.

Saya sendiri telah menyaksikan perubahan ini terjadi pada banyak 
orang, baik di Afrika dan Eropa. Pada tahun 2000, ada acara publik 
di Zurich (Switzerland) dimana orang Muslim mempresentasikan 
keyakinan mereka dengan cara yang informal dan menarik. Melalui 
pidato-pidato, relevansi Islam untuk orang Eropa dijelaskan, literatur 
dijual, dan makanan Oriental diberi secara gratis. Ada orang-orang 
Swiss yang telah memeluk Islam dan banyak orang mendapati Islam 
itu menarik tetapi tidak mengambil keputusan untuk memeluknya 
secara resmi. Kebanyakan dari orang-orang ini mengatakan kepada 
saya bahwa mereka dibesarkan dalam lingkungan Kristen dan ada 
yang mengaku bahwa sebelumnya mereka adalah orang Kristen.

Di sisi lain, saya bertemu dengan seorang pengusaha dari sebuah 
negara Islam yang adalah seorang Muslim sepanjang hidupnya namun 
belum lama ini ia bertobat kepada kekristenan. Dengan sembunyi-
sembunyi ia membaca Alkitab dalam bahasa ibunya. Ketika ia bepergian 
ke Eropa, ia pergi ke gereja-gereja dan berbicara kepada orang-orang 
Kristen, dan menjadi jelas baginya bahwa menjadi orang Kristen adalah 
langkah yang tepat. Oleh karena penganiayaan dan ia mengkuatirkan 
nyawanya, mustahil baginya untuk kembali ke negara asalnya sebagai 
seorang Kristen. Ia siap membayar harga pertobatannya, meninggalkan 
keluarganya dan bisnisnya dan benar-benar memulai hidup yang baru 
di Eropa. Pengusaha ini mengatakan bahwa ia tahu ada lebih banyak 
orang lagi di negara asalnya yang merasa kecewa terhadap Islam. 

3.6.1. Motif-motif pertobatan
Dalam tesis doktoral saya, saya mewawancarai 20 orang petobat, 

10 orang dari Kristen ke Islam (mualaf), dan 10 lainnya dari Islam 
ke Kristen (murtadin).290 Kisah-kisah mereka menyatakan bahwa di 
290 Lihat Maurer (1999).
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antara	dua	dan	empat	dari	lima	motif	yang	saya	identifikasi	memainkan	
peranan dalam setiap proses pertobatan.291 Berikut ini secara ringkas 
saya memaparkan lima motif pertobatan, yang berdasarkan penemuan 
saya, merupakan motif-motif yang paling penting. Namun demikian, 
masih ada motif-motif lainnya:

Lima motif pertobatan:
1). Religius
Motif ini seringkali disebut motif “intelektual” untuk pertobatan, atau 

secara tradisionil merupakan motif yang “sejati”. Orang yang dengan 
aktif mencari pengetahuan mengenai isu-isu religius atau spiritual 
melalui literatur, televisi, ceramah-ceramah dan media lainnya. Dalam 
studi saya, ini berarti bahwa orang tersebut secara aktif mendapatkan 
pengetahuan mengenai iman Kristen atau Islam.

Beberapa petobat yang saya wawancarai mencari pengetahuan 
religius mengenai kekristenan atau Islam karena ada masalah atau 
“krisis” dengan pengalaman mereka dalam agama sebelumnya. Alasan 
utama yang diberikan adalah ketidakmampuan untuk “memahami” 
pengajaran atau ritual-ritual. Oleh karena tidak lagi dapat memahami 
dan setuju dengan pengajaran agama mereka, sehingga mereka merasa 
“terdorong” untuk meninggalkannya dan mengeksplorasi pilihan lain. 
Oleh karena agama yang baru ini dialami sebagai agama “yang lebih 
baik” dan lebih “dapat dimengerti”, agama tersebut “menarik” orang itu 
untuk menerimanya.

2). Mistik
Pengalaman pertobatan yang bersifat mistis “umumnya merupakan 

luapan pemahaman yang mendadak dan traumatis, disebabkan adanya 
penglihatan, suara-suara atau pengalaman paranormal lainnya”. 
Sebuah “fenomena paranormal” biasanya digambarkan sebagai sebuah 
pengalaman yang tidak dapat dengan mudah dijelaskan secara ilmiah 
atau rasional. Prototipe pertobatan berkaitan dengan pengalaman 
mistis dalam Alkitab umumnya dikaitkan dengan Saulus dari Tarsus 
dalam perjalanannya ke Damsyik (Kisah 9). Oleh karena itu, dalam 
terminologi religius ini berarti memiliki pemahaman akan intervensi 
langsung kuasa ilahi yang spiritual. Dalam pertobatan seperti ini, Roh 
Kuduslah yang “sedang bekerja dalam cara-cara yang melampaui 
pemahaman manusia”.

Istilah “supranatural” juga kadangkala digunakan dalam konteks 
ini, yaitu yang “tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau hukum 
291 Kisah-kisah tersebut juga menyatakan bahwa pertobatan biasanya terjadi selama 
jangka waktu yang agak panjang – selama berbulan-bulan atau kadang-kadang 
bertahun-tahun.
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fisika”,	 dan	 penyebab	 orisinilnya	 ada	 dalam	 “dunia	 roh”.	 Jika	 orang	
berbicara mengenai pengalaman-pengalaman supranatural, mereka 
biasanya mengacu kepada mimpi tertentu, penglihatan atau impresi 
atau kejadian luar biasa atau peristiwa yang umumnya terjadi secara 
tiba-tiba dan tidak diharapkan. Tingkatan luapan emosi sangat tinggi, 
kadangkala melibatkan ekstasi teofani,292 rasa takjub, kasih, bahkan 
rasa takut. Wahyu adalah penyingkapan luar biasa yang diterima 
seseorang. Pemahaman luar biasa ini memampukan seseorang untuk 
mengambil langkah ke arah yang sesungguhnya tidak mudah diambil, 
misalnya seperti mengganti agama. Mimpi dan penglihatan juga dapat 
menginisiasi	pertobatan	atau	mengkonfirmasinya,	atau	keduanya.

3). Afeksi
Ini menekankan ikatan-ikatan antar pribadi sebagai faktor yang 

menentukan dalam proses pertobatan. Seseorang mengalami afeksi 
seperti	dikasihi,	diperhatikan,	dan	diafirmasi	oleh	orang	lain	atau	sebuah	
kelompok. Ikatan-ikatan antar pribadi umumnya dipandang sebagai 
penyedia “dukungan fundamental untuk perekrutan”. Dalam wawancara 
yang saya lakukan, motif pertobatan ini terlihat pertama-tama dalam 
bentuk afeksi terhadap seseorang yang dikagumi untuk kegiatan 
keagamaannya. Orang seperti itu adalah seorang teman atau kerabat, 
baik yang merupakan sesama atau lawan jenis. Faktor-faktor afeksi 
negatif seringkali adalah peristiwa-peristiwa seperti kematian anggota 
keluarga atau perceraian, yang membawa krisis dalam kehidupan 
seseorang dan dapat mendorongnya ke dalam proses pertobatan.

4). Sosio-politik
Ini berhubungan dengan berfungsinya seorang individu di dalam 

kelompok sosio-politiknya. Seseorang dimotivasi oleh alasan-alasan 
sosio-politik untuk mengubah keyakinan keagamaannya. Motif ini 
terlihat sangat kuat dalam wawancara-wawancara yang saya lakukan 
sejak banyak petobat menyebutkan situasi sosio-politik sebagai alasan 
memeluk agama lain.

5). Materi
Motif ini sangat penting untuk riset saya, dan disebutkan oleh berbagai 

petobat. Banyak orang miskin mendapati diri mereka berada di dalam 
situasi yang genting sehingga mengubah keyakinan keagamaannya jika 
itu dapat memperbaiki keadaan mereka. Kadangkala motif ini dikritik 
sebagai motif pertobatan yang “tidak murni”, karena mencakup keinginan 
untuk mendapatkan makanan, pakaian, pemberian, perumahan, dan 
lain-lain. Saya juga melihat tawaran pekerjaan atau beasiswa studi 
sebagai motivasi material untuk pertobatan. Kemiskinan mendatangkan 

292 “Teofani”: penampakan Tuhan.
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krisis yang kadangkala “mendorong” seseorang ke dalam proses 
pertobatan yang membawa kepada penggantian agama.

3.6.2. Pertobatan dari Islam kepada kekristenan
Seorang Muslim yang tertarik kepada Injil dan ingin mengetahui lebih 

banyak mengenai iman Kristen membutuhkan pertolongan khusus. 
Orang Kristen harus mengerahkan segenap daya untuk memberi si 
pencari kebenaran ini semua dukungan yang ia butuhkan, terutama 
memperkenalkannya pada kelas-kelas Alkitab yang tepat dan mudah 
dimengerti. Sebagai tambahan, nilai-nilai Kristen dan cara hidup gereja 
lokal harus dijelaskan secara terperinci dengan penjelasan yang tepat, 
mengenai bagaimana gereja tersebut melakukan praktik hidup sehari-
hari	yang	bersumber	pada	firman	Tuhan,	yaitu	Alkitab.

Biasanya, pertobatan kepada Kristus adalah sebuah proses yang 
panjang dan merupakan akibat dari beberapa faktor. Orang Kristen 
harus menindaklanjuti setiap petobat dengan kasih dan kepedulian dan 
ini seringkali merupakan tahapan yang sulit dalam hidup mereka.293 
Dalam banyak kasus, si petobat baru merasa sangat tertekan dan 
mengalami penganiayaan dari keluarganya, juga dari komunitas 
Muslim setempat yang akan melakukan apapun yang dapat mereka 
lakukan untuk membawanya kembali kepada Islam. Reaksi komunitas 
Muslim ini berdasarkan pada pengajaran bahwa setiap orang yang 
meninggalkan Islam adalah seorang pengkhianat dan membawa 
aib bagi keluarga. Jika si petobat tidak mengubah pendiriannya dan 
kembali kepada Islam, dalam banyak kasus, ia akan dibuang dari 
keluarganya dan kehilangan warisan. Kadangkala, si petobat diancam 
akan dibunuh.294

Akibatnya, si petobat membutuhkan keluarga dan komunitas baru 
dimana ia dapat memulai hidup yang baru. Adalah penting keluarga atau 
kelompok Kristen mengadopsi setiap petobat baru dan memberikan 
kepadanya banyak kasih sayang. Juga penting si petobat baru dengan 
jelas memahami apa arti pertobatan. Mereka harus benar-benar 
mengerti Injil. Berikut ini adalah poin-poin terpenting:

1. Mengubah kepercayaan seseorang dari Muhammad kepada 
Yesus (Yohanes 14:6).

2. Mengenal Yesus Kristus yang bangkit dan hidup sebagai 
Juruselamat pribadi dan Penebus (Yohanes 1:12; Wahyu 3:20).

293 Kebutuhan-kebutuhan spiritual dan sosial harus dipenuhi.
294 Berdasarkan keyakinan Sunni ortodoks, seorang Muslim yang meninggalkan 
Islam mendapat waktu 3 hari untuk memikirkan posisinya dan kembali kepada 
Islam, jika tidak ia akan menghadapi hukuman mati.
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3. Mengenal Kristus sebagai Tuhan yang harus ditaati, di bawah 
tuntunan Roh Kudus (Yohanes 14:23-26). 

4. Semua dosa harus diakui (Kisah 2:38; 1Yohanes 1:9). Ini 
mencakup memutuskan semua hubungan/ikatan dengan kuasa gelap 
dan praktik okultisme. Jika muncul masalah dalam bidang ini, seorang 
konselor Kristen yang berpengalaman harus didatangkan.

3.6.3. Pemuridan
Poin-poin berikut ini harus diingat ketika memperhatikan para 

petobat baru:295

•	 Waktu	 dan	 perhatian	 yang	 cukup	 harus	 diberikan	 untuk	
menjelaskan pengajaran-pengajaran Kristen dari Alkitab kepada 
petobat baru. Terutama doa dan gaya hidup kristiani harus dijelaskan 
secara menyeluruh. Si petobat baru kemudian harus melanjutkan studi 
melalui kursus pengenalan Alkitab.

•	Orang	Kristen	harus	berhati-hati	agar	tidak	mengajarkan	budaya	
asing kepada petobat baru. 

•	Para	petobat	harus	diperkenalkan	kepada	jemaat	dan	kelompok-
kelompok Kristen agar mereka mendapatkan kasih dan pemahaman 
yang mereka perlukan. Cara hidup jemaat harus dijelaskan. Gereja 
harus dapat menerima dan memuridkan para petobat baru.296

•	 Adalah	 hal	 yang	 baik	 untuk	 membawa	 para	 petobat	 baru	
mengadakan kontak dengan petobat baru lainnya dengan latar belakang 
yang sama, yang juga telah beriman kepada Yesus Kristus.

•	Para	petobat	baru	hendaknya	tidak	dikungkung	oleh	suatu	sistem	
aturan. Mereka memerlukan kebebasan yang cukup agar dapat 
berkembang dan bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa 
dan mandiri.

•	 Para	 petobat	 baru,	 berdasarkan	 konsultasi	 dengan	 pemimpin	
gereja, harus memutuskan kapan mereka akan dibaptis.

•	 Sangat	 tidak	 disarankan	 untuk	 mempublikasikan	 kisah-kisah	
pertobatan mereka terlalu cepat. Seringkali tidak bijak membiarkan 
petobat baru berbicara di depan umum karena itu akan menjadikan 
mereka target kelompok Muslim militan atau kemudian merasa kecewa.

•	Orang	Kristen	tidak	boleh	memberikan	uang	dalam	jangka	waktu	
yang lama kepada petobat baru. Ini akan menciptakan ketergantungan 
295 Kursus PALM disiapkan secara khusus untuk orang-orang seperti ini: www.
takwin-masihi.org 
296 Oleh karena itu orang Kristen harus siap untuk menginformasikan dan 
mengedukasi diri mereka sendiri secara menyeluruh, mempelajari literatur yang 
sesuai juga mengikuti kursus-kursus pelatihan yang menunjang.
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yang tidak baik. Sebaiknya membantu mereka mendapatkan pekerjaan 
sehingga si petobat baru dapat memperoleh gaji, atau memberi 
pinjaman kecil yang harus mereka kembalikan.

3.6.4. Pertobatan dari Kristen kepada Islam
Bukanlah hal yang baru jika ada orang yang meninggalkan 

kekristenan dan memeluk agama Islam.297 Dalam banyak kasus orang-
orang ini kemudian ditinggalkan oleh komunitas Kristen. Apakah ini 
sikap kristiani yang tepat terhadap mereka? Bagaimana Yesus bereaksi 
ketika para murid-Nya berpaling dari-Nya?298 Yesus tidak menekan 
mereka; Ia membiarkan mereka mengambil keputusan untuk diri mereka 
sendiri. Ia siap untuk mengasihi mereka tanpa syarat dan membiarkan 
mereka pergi jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Bukankah 
seharusnya orang Kristen masa kini mempunyai sikap yang sama?

beberapa panduan praktis:
1. Orang Kristen dan gereja secara keseluruhan dipanggil untuk 

menindaklanjuti orang-orang ini dalam kasih, dan berusaha untuk 
memahami mengapa mereka mengambil keputusan ini.

2. Sekalipun jika orang itu berkeras untuk memeluk Islam, dan 
menjalani proses “pertobatan”, kontak yang bersahabat tidak boleh 
putus.

3. Komunitas Kristen dapat memperoleh kebaikan dari kontak 
yang terbuka dan bersahabat ini dengan mempelajari/mengevaluasi 
kesalahan-kesalahan apa yang telah terjadi, dan berusaha untuk 
melakukan yang lebih baik lagi di masa depan.

4. Jika orang tersebut berubah pikiran dan kembali kepada kekristenan, 
komunitas Kristen harus menerimanya dengan tangan terbuka.299

Sikap yang bersahabat ini adalah sikap yang tepat bagi orang 
Kristen untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain.

297 “Orang Kristen lahir baru” menyebut orang-orang seperti itu sebagai “orang 
Kristen KTP atau Kristen nominal”. Ada banyak orang Kristen yang telah dibesarkan 
dalam lingkungan Kristen dan terlihat sebagai “orang Kristen”, tetapi tidak pernah 
membuat komitmen pribadi kepada Yesus Kristus.
298 Sebagai contoh, lihat Yohanes 6:60-71 dan Markus 10:17-22.
299 Yesus mengatakan semua dosa dapat diampuni, kecuali dosa terhadap Roh 
Kudus (Markus 3:28-30; Lukas 12:10; Matius 12:31-32). Itu berarti dengan sadar 
menolak karya Roh Kudus dan mengkaitkan karya-Nya dengan pekerjaan Satan.
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3.7. Isu-isu politik

3.7.1. Syariah, demokrasi dan hak azasi manusia
Fundamentalisme Islam mendorong pemberlakuan Syariah 

dan pembentukan negara Islam terhadap semua negara sehingga 
menimbulkan	 konflik	 dengan	 konsep-konsep	 sekuler	 dan	 negara	
demokrasi. Syariah dan negara Islam bertentangan dengan Deklarasi 
Universal Hak Azasi Manusia yang didukung dunia internasional. 
Pokok-pokok	konflik	mencakup	isu-isu	berikut	ini:

•	Penolakan	terhadap	hak	fundamental	manusia	seperti	kebebasan	
beragama secara total.

•	Penolakan	terhadap	kesetaraan	pria	dan	wanita.
•	Penolakan	terhadap	pemisahan	negara	dan	agama.
•	 Penolakan	 terhadap	 hak-hak	 religius,	 seperti	 hak	 bagi	 orang	

Muslim meninggalkan agama Islam.
Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Ini dilakukan melalui 

pemilihan umum. Setiap individu dewasa dapat memilih seorang 
kandidat. Partai yang mendapatkan suara terbanyak menjadi institusi 
yang memerintah. Di sisi lain, Islam berusaha melembagakan teokrasi, 
yaitu negara yang diperintah oleh Tuhan. Artinya, yang memegang 
kekuasaan adalah para ulama. Oleh karena itu jelaslah bahwa Islam 
fundamentalis tidak sejalan dengan demokrasi300. Sejauh ini banyak 
negara yang menganut politik islami telah gagal menerima konsep 
demokrasi.

Beberapa negara Muslim yang besar mengkritik Deklarasi Universal 
Hak Azasi Manusia karena dianggap gagal merangkul konteks budaya 
dan religiositas negara-negara nonBarat. Iran mengklaim deklarasi 
tersebut adalah sebuah “pemahaman sekuler dari tradisi Yudeo-
Kristen”, yang tidak dapat diimplementasikan orang Muslim tanpa 
melanggar hukum Islam. Oleh karena itu Organisasi Konferensi Islam 
mengadopsi Deklarasi Kairo (mengenai) Hak Azasi Manusia dalam 
Islam, yang secara substansial melenceng dari Deklarasi Universal Hak 
Azasi	 Manusia,	 mengafirmasi	 Syariah	 sebagai	 satu-satunya	 sumber	
hak azasi manusia. Deklarasi ini mendapat kritik tajam dari Komisi 
Hukum Internasional karena dipandang sangat mengancam konsensus 
300	Demokrasi	 (secara	harafiah	berarti	 “pemerintahan	rakyat”,	berasal	dari	bahasa	
Yunani “demokratia”; “demos” = rakyat, dan “kratos” = pemerintahan) adalah suatu 
bentuk pemerintahan oleh kehendak rakyat. Ini berarti warga negara memberi suara 
untuk memilih pemerintah dan hukum. Kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan 
bukan di tangan otorita religius seperti dalam teokrasi. Teokrasi berasal dari bahasa 
Yunani theokratis: pemerintahan sebuah negara oleh tuntunan ilahi secara langsung 
atau oleh para pejabat yang dipandang mendapatkan tuntunan ilahi.
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antar budaya, memperkenalkan diskriminasi yang tidak dapat ditolerir 
terhadap non Muslim dan kaum wanita, membatasi hak-hak dasar dan 
martabat manusia.

Meningkatnya penerapan hukum Syariah menciptakan semakin 
tingginya kemungkinan penganiayaan. Di negara-negara seperti Arab 
Saudi, Afghanistan dan Pakistan, pengadilan dapat menjatuhkan 
hukuman mati karena menjadi seorang Kristen. Di banyak negara 
Islam, para kerabat kadangkala membunuh orang-orang yang menjadi 
Kristen. Ini banyak membawa kesulitan pada orang Kristen di seluruh 
dunia. Orang Kristen dipanggil untuk berdoa, berpuasa dan saling 
menolong dengan memberi bantuan yang diperlukan. Bagian berikut 
akan memberikan lebih banyak panduan.

3.7.2. Kekerasan dan terorisme dalam Islam
Ada orang-orang Muslim fundamentalis yang ingin kembali kepada 

apa yang mereka yakini sebagai Islam orisinil seperti yang dipraktikkan 
Muhammad dan para Khalif yang pertama. Orang-orang Muslim ini 
umumnya dipimpin oleh para mullah/imam/pemimpin religius dan 
mendasari kepercayaan mereka pada studi mendalam terhadap Quran 
dan hadith serta tulisan-tulisan para cendekiawan Muslim. Mereka 
mencemooh pendidikan Barat dan percaya bahwa semua pengetahuan 
yang sejati berasal dari Quran dan hadith. Mereka percaya kepada 
jihad fisik.	 Di	 antara	 mereka	 ada	 yang	 disebut	 “teroris”,	 yaitu	 yang	
berpartisipasi melakukan pengeboman dan serangan-serangan bunuh 
diri di negara-negara yang tidak turut meyakini apa yang mereka 
imani. Melalui tindakan-tindakan penghancuran massal ini, baik orang 
Muslim maupun non Muslim kehilangan nyawa mereka. Kaum radikal 
ini percaya bahwa mereka sedang mempraktikkan Islam yang sejati. Di 
Pakistan, kelompok Taliban dan para pendukungnya sangat aktif dalam 
kelompok ini, dan kelompok radikal/Muslim ekstrimis ini merupakan 
kelompok minoritas terbesar dari populasi setempat.

Kelompok lainnya adalah yang disebut orang Muslim modernis, 
yang telah “berwarna Barat”. Mereka percaya Islam harus disesuaikan 
dan dipraktikkan di dalam dunia modern yang memiliki kemajuan di 
bidang sains, budaya dan ekonomi. Para pemimpin mereka adalah 
para cendekiawan hasil pendidikan Barat, ilmuwan, dan para pemimpin 
politik lainnya. Mereka percaya pada jihad spiritual, tetapi tidak ingin 
terlibat	 dalam	 perang	 fisik	 kecuali	 mereka	 diserang	 dan	 dipaksa	
berperang. Mereka ingin “hidup dan membiarkan (orang lain) hidup”. Di 
Eropa dan negara-negara Barat lainnya, badai Islam radikal melanda 
dengan sangat menakutkan. Masyarakat Barat sekuler dikonfrontasi 
dengan ideologi-ideologi Islam fundamentalis.
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Apakah Islam satu-satunya agama dengan sebuah doktrin, teologi 
dan sistem hukum yang memerintahkan perang terhadap orang tidak 
beriman? Benarkah ke-26 bab dalam Quran berkaitan dengan jihad? 
Orang-orang beriman yang sanggup berperang diwajibkan untuk 
bergabung (Sura 2:216; “Diwajibkan atas kamu berperang ...”), dan 
ayat berikut memerintahkan orang Muslim untuk “... jatuhkan rasa 
ketakutan	ke	dalam	hati	orang-orang	kafir”,	dan	“	...	penggallah	kepala	
mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka” (Sura 8:12). 
Secara umum, pertanyaan-pertanyaan tersebut fokus pada apakah 
benar Quran menganjurkan kekerasan terhadap non Muslim, dan 
berapa banyak gagasan terorisme mengenai jihad, mengorbankan diri 
sendiri, penculikan, bahkan pemenggalan yang muncul dari teks ini? 
Apakah “ujian” loyalitas kepada Allah yang berupa kemartiran karena 
memerangi orang tidak beriman, alih-alih perbuatan baik atau iman 
secara umum, memiliki tingkatan keselamatan yang lebih tinggi di 
dalam Islam? (bdk. Sura 4:74; 4:95; 9:111; 47:4).

Pertanyaan-pertanyaan lanjutan
•	 Apakah	 dosa-dosa	 orang	 Muslim	 yang	 menjadi	 martir/syuhada	

dapat diampuni karena ia terbunuh saat sedang membunuh orang 
tidak beriman (Sura 4:95)?

•	Benarkah	para	syuhada	mendapatkan	perawan-perawan	sebagai	
pahala	mereka,	juga	kesenangan	daging	di	firdaus	(Sura	38:52;	55:56;	
56:22)?

•	Apakah	mereka	yang	tidak	mampu	berjihad,	seperti	kaum	wanita	
dan para lanjut usia, harus memberikan “perlindungan dan bantuan” 
kepada orang-orang yang memerangi orang tidak beriman di jalan 
Allah (Sura 8:74)?

•	 Apakah	 Islam	 menganjurkan	 ekspansi	 dengan	 kekuatan?	 Dan	
apakah	perintah	final	jihad	seperti	yang	diwahyukan	kepada	Muhammad	
di dalam Quran, untuk menaklukkan dunia dalam nama Islam (Sura 
9:29)?

•	Apakah	Islam	merupakan	agama	yang	tidak	mengajarkan	“Aturan	
Emas”301 (Sura 48:29)?

•	 Apakah	 Quran	 mengajarkan	 kebencian	 dan	 kekerasan	 kepada	
orang non Muslim, terutama orang Yahudi dan Kristen, alih-alih 
mengajarkan “Aturan Emas” (Sura 5:54)?

•	Apakah	Allah	 Yang	 Maha	 Kuasa,	 membutuhkan	 manusia	 yang	
lemah untuk melindungi-Nya dan membela-Nya?

301 “Aturan Emas” menurut orang Kristen, adalah sebagaimana yang disabdakan 
oleh YESUS: “Oleh karena itu, segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia 
lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka, karena inilah 
isi Torat dan kitab para nabi” (Matius 7:12).
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•	Apakah	Allah	ingin	bergantung	pada	manusia	untuk	membela-Nya	
di hadapan yang lain?

bagaimana seharusnya orang Kristen memberi respon?
Beberapa kali saya mengalami insiden dimana orang Muslim 

menjadi keras:
Sekali waktu saya mengunjungi rumah seorang Muslim bersama 

seorang sahabat Kristen. Percakapan kami kemudian berubah 
menjadi adu argumen dan sahabat Kristen saya mengatakan bahwa 
Muhammad adalah seorang pembohong.  Teman Muslim kami menjadi 
marah, berlari ke dapur untuk mengambil pisau! Dengan segera kami 
meninggalkan rumah itu dan tidak pernah dapat kembali lagi.

Pada kesempatan lain, ketika mengunjungi seorang Muslim kami 
mendiskusikan masalah-masalah religius, saya menjelaskan apa yang 
dikatakan Alkitab mengenai cara yang benar untuk masuk surga. Tiba-
tiba ia menghentikan pembicaraan saya dan ia mengatakan bahwa jika 
saya terus melanjutkan menyampaikan kepadanya mengenai iman 
Kristen maka ia akan membunuh saya. Saya sangat terkejut, dan saya 
memutuskan sejak saat itu untuk tidak lagi berbicara mengenai agama!

Bukan hanya orang dari agama-agama lain yang diserang oleh orang 
Muslim militan. Banyak orang Muslim liberal yang harus meninggalkan 
rumah mereka oleh karena penganiayaan. Bukan hanya kelompok-
kelompok Islam yang besar seperti kelompok Syiah yang memerangi 
kelompok Sunni pada masa kini; banyak kelompok Islam yang lebih 
kecil juga menggunakan kekerasan terhadap kelompok Islam lainnya, 
merampas properti dan nyawa mereka. Ancaman yang riil datang dari 
orang Muslim militan yang bersiap untuk menghabisi nyawa orang 
dan menjarah propertinya untuk membela dan menyebarkan  sistem 
keyakinan mereka yang unik.

Saya telah menyaksikan kekerasan dengan mata kepala saya 
sendiri. Suatu pagi saya mengunjungi seorang teman Muslim. Saya 
terkejut karena saya melihat rumahnya telah terbakar. Ia sangat sedih, 
dan mengatakan kepada saya bahwa orang Muslim dari kelompok lain 
telah menyerang rumahnya dengan bom minyak tanah.

Saya tidak akan pernah melupakan seorang teman Muslim yang 
setelah sejumlah pertemuan diskusi, berkata kepada saya:

“Bertemu dengan kalian orang Kristen merupakan saat-saat yang 
menyenangkan, karena kami menikmati mendiskusikan banyak hal 
dengan kalian. Kami memperhatikan kesepakatan-kesepakatan kita 
juga perbedaan-perbedaan. Hal yang baik adalah, setelah pertemuan 
usai, kita dapat berpisah dengan damai. Kami tidak dapat berdiskusi 
seperti ini dengan sesama saudara kami orang Muslim mengenai isu-
isu ini, karena kami tidak yakin apakah mereka akan bersikap damai 
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!

atau menjadi kejam setelah pertemuan diskusi; atau mungkin mereka 
akan menghancurkan properti kami”.

Mengapa orang Muslim melakukan kekerasan? Mengapa mereka 
percaya bahwa mereka harus membela Islam dan Muhammad secara 
fisik?

•	 Orang	 Muslim	 militan	 mendapatkan	 dukungan	 bagi	 tindakan-
tindakan mereka dari berbagai ayat dalam Quran, seperti yang 
ditunjukkan di atas.

•	Quran	tidak	ditulis	secara	kronologis;	ayat-ayat	yang	menganjurkan	
kekerasan berdiri berdampingan dengan ayat-ayat yang menganjurkan 
damai. Orang Muslim cenderung memilih ayat-ayat yang terlihat menarik 
hati mereka; ayat-ayat yang tidak mereka sukai akan diabaikan.

•	Muhammad	adalah	teladan	utama,	ia	menjarah	properti	orang	lain,	
membunuh orang jika menurutnya hal itu sesuai dengan Islam. 

•	Sejak	permulaannya,	Islam	kelihatan	sebagai	agama	yang	“baik”,	
mengubah wajahnya jika dirasa perlu berubah, mengingkari apa saja 
jika	 ia	 disorot,	 dan	 kembali	 mengafirmasi	 keyakinannya	 jika	 sudah	
kembali berkuasa. 

Konklusi
•	 Jangan	pernah	mengatakan	apapun	menentang	Muhammad	
atau Islam. Ubah pernyataan anda menjadi pertanyaan. 
•	 Alih-alih	 misalnya	 berkata,	 “Saya	 yakin	 bahwa	 ...”	 katakanlah	
“Saya telah membaca sebuah buku ....” atau “Saya mendengar 
bahwa ....” Ini akan mengalihkan perhatian teman Muslim anda dari 
diri anda kepada buku. Kemudian ia dapat tidak menyetujui isi buku 
tersebut tanpa membahayakan persahabatan anda dengannya.
•	 Ketika	 berbicara	 dengan	 seorang	 Muslim	 secara	 pribadi,	 ia	
akan lebih terbuka dan jujur daripada jika ada seorang Muslim 
lainnya yang turut hadir. Jika demikian, teman Muslimnya akan 
merasa memiliki kewajiban sosial untuk membela Islam. 

3.7.3. Krisis Islam
Ada ketegangan di dalam Islam, di antara dua ideologi Islam ekstrim yaitu:
1). Ideologi radikal: hidup seperti Muhammad dan melakukan semua 

hukum Islam
2). Pandangan-pandangan kaum modernis: mengadaptasi gaya 

hidup modern (Barat)
Untuk mengakomodasi manusia modern, Islam telah mengambil 

langkah-langkah berbeda belakangan ini dan akan terus melakukannya. 
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Sementara fundamentalisme menarik segelintir  penganut, banyak 
yang kembali kepada iman yang lebih bersifat pribadi. Satu tokoh 
penting untuk hal ini dalam dunia Arab adalah Amr Khaled, seorang 
penceramah muda Muslim.302 Khaled tidak mendapat pelatihan dari 
sekolah teologi Muslim tetapi memproklamasikan iman yang lebih 
bersifat pribadi yang nampaknya membawa Allah lebih dekat kepada 
orang Muslim daripada yang sewajarnya diijinkan Islam tradisonal. Ini 
adalah sebuah contoh “pembentukan” Islam atau melakukan transisi 
agar dapat berdamai dengan waktu.

Contoh lain mengenai “pembentukan” Islam ini adalah  Sami Yusuf303 
yang telah merekam musik Islam kontemporer yang sangat menarik 
hati orang muda. Penjaga Islam Tua – yaitu para ulama yang dilatih  Al 
Azhar – tidak berkenan dengan ekspresi Islam dalam bentuk ini.

Pemerintah Islam juga semakin menjadi sekuler. Tunisia adalah 
contohnya. Contoh lainnya adalah Turki yang nampaknya akan 
bergabung dengan Uni Eropa. Jalan mana yang akan diikuti Islam di 
masa depan? Akankah menjadi semakin kontemporer dan menjadi 
keyakinan yang “bergaya orang muda” ataukah kepemimpinan agama 
tetap berada di tangan para penjaga Islam tua? Ini dapat menjadi 
pertanyaan penting dalam abad 21. Akankah Islam mampu menciptakan 
kembali diri sendiri dan menjadi modern? Sebagai contoh, akankah 
ia mampu melahirkan pemahaman jihad yang bersifat kontemporer? 
Pertanyaan-pertanyaan ini nampaknya sangat genting.

Orang Kristen kembali ditantang ketika mendiskusikan isu-isu ini 
dengan orang Muslim. Langkah-langkah berikut dapat menjadi panduan 
umum:

1). Dengarkan dengan seksama dan tunjukkan minat yang tulus 
terhadap ide-ide modern atau radikal yang diekspresikan orang Muslim 
mengenai Islam.

2). Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat.
3). Upayakan mengubah percakapan menjadi sesuatu yang bersifat 

spiritual dengan bersaksi tentang iman praktis anda.
4). Bersiaplah untuk mempelajari ideologi-ideologi baru ini dan 

membaca situs-situs yang relevan.

3.7.4. Teori konspirasi dan bagaimana bereaksi
Banyak orang Kristen di dunia Arab yang menghadapi fenomena ini. 

Ketika pesawat Egypt Air jatuh tidak lama setelah tinggal landas di New 
302 Lihat www.amrkhaled.net 
303 Lihat www.samiyusuf.com 
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York (penerbangan 990, 31 Oktober 1999), teori yang beredar adalah 
CIA atau Mossad yang menjatuhkannya. Sudah tentu ini tidak masuk 
akal; para penyidik menyimpulkan bahwa sang pilot sendirilah yang 
menjatuhkan pesawat tersebut. Namun demikian, orang Mesir tidak 
dapat menerima hal ini.

Banyak orang Arab yakin bahwa orang Yahudi mengontrol dunia ini 
melalui lobi kuat orang Yahudi di Amerika Serikat. Mereka menunjuk 
kehadiran orang Yahudi di media, industri hiburan dan politik, untuk 
memperlihatkan bahwa orang Yahudi ditempatkan dengan baik di 
banyak ranah kehidupan untuk mengontrol dunia. Dalam benak orang 
Muslim, orang Yahudi harus banyak disalahkan atas segala sesuatu 
yang sedang terjadi dalam dunia. 

Bagaimana seharusnya orang Kristen bereaksi terhadap teori-teori 
seperti itu? Perhatikanlah beberapa panduan berikut ini:

•	Orang	Kristen	tidak	boleh	bereaksi	secara	sepihak,	seakan-akan	
semua kejahatan di dunia adalah kesalahan Islam.

•	 Berusahalah	 untuk	 melihat	 kedua	 sisi	 dan	 hindari	 sikap	 cepat	
menghakimi.

•	Hindari	pernyataan	agresif	yang	dapat	menyerang	Islam.
•	Alih-alih	memihak,	tantang	teman	Muslim	anda	dengan	pertanyaan-

pertanyaan.
•	Upayakan	mengubah	diskusi	menjadi	percakapan	spiritual.

3.7.5 “Arab Spring” (Musim Semi Arab)
Ini adalah sebuah rangkaian demonstrasi dan protes yang terjadi 

diseluruh Afrika Utara dan Timur Tengah, yang dimulai di akhir tahun 
2010, dan dikenal sebagai “Arab Spring” (Musim Semi Arab). Peristiwa ini 
dimulai dengan protes yang terjadi pada tanggal 18 Desember di Tunisia, 
setelah kematian Mohamed Bouazizi yang mengorbankan nyawanya 
sebagai protes atas perlakuan keji dan korupsi yang dilakukan polisi 
Tunisia. Dengan keberhasilan protes di Tunisia, sebuah gelombang 
kerusuhan yang dipercikkan oleh “seorang pria yang membakar dirinya 
itu”, mulai menerpa Algeria, Libya, Mesir, Yordania, Suriah, Yaman dan 
juga menyebar ke negara-negara lain. Demonstrasi-demonstrasi terbesar 
dan yang paling terorganisir, seringkali terjadi di “hari kemarahan”, 
biasanya setelah sembahyang Jumat. Banyak dari para pemrotes yang 
harus mengalami kekerasan sebagai respon dari pihak berwenang, 
terkadang dari militer pro pemerintah atau dari para demonstran yang 
mendukung pemerintah. Dalam banyak kasus, serangan-serangan ini 
telah dijawab dengan aksi kekerasan dari para pemrotes.
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Hingga September 2012, empat pemerintahan di empat negara 
berhasil digulingkan. Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, 
melarikan diri ke Saudi Arabia pada tanggal 14 Januari 2011 setelah 
protes yang dilancarkan oleh kaum revolusioner. Di Mesir, Presiden 
Hosni Mubarak mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari 2011 
setelah terjadi protes yang sangat keras selama 18 hari, yang kemudian 
berhasil mengakhiri kekuasaannya sebagai presiden. Pemimpin Libya, 
Muammar	Gaddafi	digulingkan	pada	tanggal	23	Agustus	2011,	setelah	
Dewan Transisi Nasional (NTC) mengambil alih kota Bab al-Azizia. 
Ia terbunuh pada tanggal 20 Oktober 2011 di kota kelahirannya di 
Sirte, setelah NTC mengambil alih kota tersebut. Presiden Yaman, Ali 
Abdullah Saleh menandatangani perjanjian transfer kekuasaan GCC304 
dimana kemudian diadakan pemilihan presiden, menyebabkan Abd al-
Rab Mansur al-Hadi menggantikannya sebagai presiden pada tanggal 
27 Februari 2012, sebagai pertukaran bahwa presiden yang digantikan 
akan mendapatkan kekebalan hukum dari penuntutan.

Selama periode terjadinya kekacauan regional di tahun 2012, 
beberapa pemimpin mengumumkan keinginan mereka untuk 
mengundurkan diri di akhir masa pemerintahannya. Presiden Sudan 
Omar al-Bashir mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri 
lagi di tahun 2015, demikian juga yang dilakukan oleh Perdana Menteri 
Irak Nouri al-Maliki, yang masa pemerintahannya berakhir pada 
tahun 2014, meskipun telah terjadi demonstrasi-demonstrasi yang 
diikuti dengan aksi kekerasan yang menuntut pengunduran dirinya 
segera. Protes di Yordania juga menyebabkan pemecatan empat 
pemerintahan oleh Raja Abdullah. Kekacauan yang terjadi di Kuwait 
juga menyebabkan pengunduran diri kabinet Perdana Menteri Nasser 
Muhammad Al-Ahmed Al-Sabah.

Banyak orang Arab yang merindukan sebuah kehidupan yang lebih 
baik, dengan kebebasan-kebebasan sebagaimana yang dinikmati di 
negara-negara demokratis. Tetapi apakah protes-protes ini sungguh-
sungguh telah membawa dampak sebagaimana yang diinginkan? 
Apakah ada kebebasan beragama untuk semua orang, termasuk 
kelompok minoritas religius seperti orang Kristen? Apakah hak asasi 
manusia dihormati dan ada perlakuan yang setara antara pria dan 
wanita? Apakah demonstrasi-demonstrasi ini, yang menyebabkan 
tewasnya ribuan orang, membawa perubahan dan pertumbuhan 
ekonomi? Apakah kekerasan dan korupsi benar-benar berhasil 
dihentikan? 

304 The Gulf Cooperation Council / Dewan Kerjasama Teluk (GCC), adalah sebuah 
persatuan politik dan ekonomi negara-negara Arab yang berbatasan dengan Teluk 
Persia dan berlokasi di atau dekat Semenanjung Arabia, yaitu terdiri dari negara 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Arab Emirat.
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Di awal tahun 2013, tampaknya kondisi ini menyebabkan Islam 
konservatif berkuasa dan melemahkan pemerintahan sekuler di Dunia 
Arab. Perang di Suriah di sepanjang tahun 2013 adalah salah satu 
contoh. Terbukti bahwa situasi ini menyebabkan situasi yang sangat 
sulit bagi orang-orang Kristen dan bahkan banyak dari mereka yang 
terbunuh. Jadi peristiwa-peristiwa ini tampaknya bukanlah sebuah 
“Arab Spring” (Musim Semi Arab) melainkan lebih tepat disebut sebagai 
“Arab Winter” (Musim Dingin Arab). 

Namun tentu saja masih ada sisi lain. Di Mesir, sebagai contoh, 
sama halnya dengan negara-negara tetangganya, banyak umat Muslim 
yang mengalami disilusi terhadap Islam. Banyak orang yang melihat 
bahwa sebuah revolusi ternyata gagal untuk membawa pada kondisi 
yang lebih baik. Kenyataannya, hidup setelah terjadinya kekacauan 
itu ternyata menjadi lebih sulit: harga-harga menjadi lebih mahal, 
kekurangan bahan bakar, listrik yang sering padam dan pekerjaan yang 
lebih sedikit. Banyak orang mengekspresikan kemarahan dan frustasi 
mereka atas keputusan yang dibuat oleh Presiden Mohammed Morsi 
sejak ia memulai pemerintahan pada tanggal 30 Juni 2012. Sebagai 
hasil dari kemarahan masyarakat dan demonstrasi-demonstrasi 
lebih jauh di sepanjang tahun 2013, militer menyingkirkan Morsi dari 
kekuasaannya. Mesir mengalami banyak tahun yang penuh dengan 
pergulatan. Barangkali masyarakatnya, oleh karena kekecewaan 
mereka terhadap pemerintahan Islami, akan mencari pengharapan ke 
arah yang lain, yaitu kepada iman Kristen. 

3.8. Isu-isu sosial

3.8.1. Pernikahan Kristen-Muslim
Wanita Kristen hendaknya tidak menikahi pria Muslim, demikian 

pula pria Kristen jangan menikahi wanita Muslim. Keyakinan, kehidupan 
praktis dan spiritual, dan konsep pernikahan antara Kristen dan Islam 
sangatlah berbeda.

Orang Kristen yang telah menjalani pernikahan Kristen-Muslim305 
harus tetap dapat menjadi anggota jemaat Kristen atau gereja. 
Komunitas Kristen harus menolong pasangan-pasangan tersebut 
dengan konseling. Partner Kristen harus berjuang mendapatkan 
pendidikan Kristen bagi anak-anaknya. Menurut pandangan Islam, 
pernikahan pada dasarnya bukanlah penyatuan seumur hidup dengan 
305 Dianjurkan untuk mengadakan kontrak pernikahan. Contoh-contohnya dapat 
diperoleh di Secretariat.isdc-dfjp@unil.ch 
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seseorang atau satu partner saja. Tidak ada kesetaraan hak antara 
pria dan wanita. Berdasarkan hukum Islam, seorang wanita Muslim 
tidak diperbolehkan menikahi pria Kristen, karena prialah yang berhak 
memutuskan pendidikan dan pengasuhan anak-anak.

Dalam pernikahan dimana bukan hanya soal agama, melainkan 
juga budaya pasangannya berbeda, masalah-masalah tidak terelakkan. 
Walaupun	ada	orang	Muslim	yang	liberal	dan	toleran,	jika	ada	konflik	
seorang pria Muslim seringkali tidak akan ragu untuk menerapkan hukum 
Islam demi keuntungannya. Situasi hukum yang terjadi berkenaan 
dengan pernikahan dan hak asuh anak harus diuji di negara-negara 
asal kedua pasangan tersebut. Ada sumber-sumber daya yang dapat 
membantu orang-orang yang terlibat di dalamnya atau untuk mengurus 
pernikahan lintas budaya, agar dapat menolong mereka memikirkan 
isu-isu yang dihadapi.306

3.8.2. Integrasi Muslim dalam negara-negara non Islam
Banyak orang Muslim yang meninggalkan negara asal mereka yang 

islami karena berbagai alasan dan tinggal di negara-negara non Islam 
agar memiliki kehidupan yang lebih baik.307 Seringkali negara-negara 
yang dituju adalah negara-negara Barat dengan masyarakat bebas 
yang demokratis. Bagi banyak orang Muslim, terutama yang liberal dan 
kurang menjalankan agamanya, gaya hidup yang baru dan budayanya 
ini awalnya sulit diterima namun pada akhirnya mereka dapat 
berintegrasi dengan baik. Generasi Muslim berikutnya, kebanyakan dari 
mereka mendapatkan kewarganegaraan, merasa lebih betah tinggal di 
negara kelahiran mereka daripada di negara-negara Islam tempat asal 
orangtua dan leluhur mereka.

Orang	Muslim	 yang	 bertaqwa	merasa	 sulit	 untuk	 beradaptasi	 dan	
sering mengeluhkan struktur kehidupan publik yang secara alamiah tidak 
mendukung gaya hidup islami. Mereka bahkan sering mendapat kesan 
bahwa hukum-hukum yang ada dirancang untuk mempersulit orang 
Muslim. Ini tidak benar, oleh karena kelompok-kelompok agama dan 
organisasi-organisasi minoritas lainnya harus menaati regulasi dan aturan 
yang sama. Ada orang-orang Muslim yang nampaknya sedikit arogan, 
menuntut agar masyarakat Barat harus menerima tuntutan orang Muslim 
untuk mempraktikkan Islam! Ada peningkatan jumlah orang Muslim yang 
mengeluh, walaupun dapat dikatakan di negara asal mereka yang islami 
mereka tidak mendapatkan banyak kebebasan sebanyak yang mereka 
306 Sebagai contoh, lihat Fraser (1993) mengenai pernikahan lintas budaya.
307 Alasan-alasan seperti: untuk mendapatkan pekerjaan, studi di perguruan 
tinggi, menikmati masyarakat yang bebas, mendapatkan perawatan medis, 
mempromosikan Islam, dan sebagainya.
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terima di Barat! Kita dapat bertanya pada mereka mengapa mereka 
tidak kembali saja ke negara asal mereka yang islami dengan sedikit 
kebebasan namun yang mempunyai struktur yang mendukung Islam? 
Pindah ke negara yang baru menuntut adanya adaptasi dengan gaya 
hidup yang baru, peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang berlaku 
di negara tersebut. Mengenai pelaksanaan hari-hari raya kegamaan dan 
praktik-praktik lainnya, orang Muslim perlu melakukan penyesuaian yang 
dibutuhkan, menerima kompromi-kompromi atau tunduk saja kepada 
hukum yang berlaku di negara tersebut. 

Berikut ini adalah realita-realita dasar yang harus siap dihadapi dan 
diterima orang Muslim yang datang ke negara non Islam agar dapat 
berintegrasi dengan baik:

1). Semua imigran, termasuk orang Muslim dari negara-negara 
Islam, harus mengikuti kursus integrasi dan bahasa lokal/nasional, 
yang merupakan dasar terjadinya integrasi yang baik.

2). Orang Muslim harus menghormati hukum yang berlaku di 
negara yang mereka datangi, sekalipun berbeda dengan hukum 
Islam.308 Hukum Islam atau tradisi pembalasan darah, pernikahan yang 
dipaksakan, penindasan terhadap wanita (termasuk memukuli wanita 
seperti yang dipaparkan dalam Sura 4:34), menyebarkan Islam dengan 
kekuatan, kekerasan atau teror harus dikesampingkan. 

3). Tidak mentolerir kelompok masyarakat yang paralel. Orang Muslim tidak 
diijinkan untuk hidup dengan mentalitas “ghetto” (kelompok masyarakat yang 
terasing oleh karena masalah-masalah sosial) yang akan memperkenalkan 
dunia Islam yang terpisah/tersendiri di dalam negara sekuler.

4). Orang Muslim akan mempunyai hak dan status yang sama 
dengan kelompok-kelompok religius lainnya di negara tersebut, tetapi 
tidak diijinkan untuk menuntut perlakuan istimewa.

5). Para imam dan para pengajar Islam harus membuat pengajaran 
mereka terbuka untuk umum. Negara sekuler mempunyai otoritas 
untuk mengontrol dan memperhatikan agar semua pengajaran sesuai 
dengan regulasi. Pengajaran atau pernyataan menentang agama lain 
tidak akan ditolerir. Para pengajar Islam yang tidak tunduk kepada 
standar ini harus diusir.

6). Mesjid dan fasilitasnya harus terbuka untuk semua orang, 
termasuk non Muslim. Orang Muslim diminta untuk transparan dalam 
setiap kegiatan mereka. 

7). Orang Muslim, sebagaimana komunitas religius lainnya, harus 
diijinkan untuk mempraktikkan iman mereka selama hal itu sesuai 
308 Ini merupakan salah satu permasalahan utama: orang Muslim radikal pada 
akhirnya tidak tunduk kepada hukum sekuler, tetapi kemudian memaksakan 
pemberlakukan hukum Islam di semua negara. 
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dengan hukum di negara sekuler. Orang Muslim dapat memiliki 
pemakaman mereka sendiri dan diperbolehkan membangun mesjid 
dengan minaret (menara), namun hanya jika bersesuaian dengan 
peraturan mengenai bangunan. 

8). Anak laki-laki dan anak perempuan harus mendapatkan 
perlakukan yang sama di sekolah. Absen karena alasan keagamaan 
tidak diperbolehkan (kecuali hari raya keagamaan yang dirayakan 
komunitas). Orang Muslim harus menerima tradisi dan budaya lokal!

9). Mengenai hal-hal lainnya, misalnya mengenakan kerudung atau 
pakaian islami lainnya di tempat kerja, orang Muslim harus tunduk 
kepada regulasi setempat.

3.8.3. Kontekstualisasi
Istilah	 “kontekstualisasi”	 sebagai	 istilah	 misioner	 yang	 spesifik	

muncul di permukaan pada tahun 1972 ketika Dana Edukasi Teologi 
(TEF) yang disponsori oleh Dewan Gereja se-Dunia (WCC) menerbitkan 
laporan Ministry in Context, dimana gereja-gereja sangat didorong 
untuk memperkenalkan reformasi radikal dalam pendidikan teologia. 
Termasuk di dalamnya adalah Teologi Feminisme, Teologi Liberal, dan 
apa yang disebut sebagai Teologi Hitam. Sejak saat itu, ada kontroversi 
memanas yang merepresentasikan beragam opini mengenai isu 
tersebut. Ringkasnya, kontekstualisasi mencakup semua yang ada 
dalam “indigenisasi” dan sebagainya; mencakup pembangunan atau 
pengembangan teologi nasional sehingga menjadikan kekristenan 
relevan bagi suatu kelompok orang tertentu.

Kontekstualisasi adalah istilah misioner yang baru. Namun, akarnya 
ditemukan pada hidup dan kegiatan gereja mula-mula. Paulus adalah 
pengkhotbah yang sangat kontekstual yang mengekspresikan teologi 
dan pendekatan kontekstual. 

“ ... aku telah menghambakan diriku sendiri kepada semua orang, 
supaya aku dapat memperoleh lebih banyak lagi” (1Korintus 9:19). 

Oleh karena orang Yahudi menolak meninggalkan Hukum mereka, 
Paulus tidak menuntut agar mereka mengabaikannya. Melainkan, ia 
mengakui cara pandang mereka dan mengundang mereka untuk percaya 
kepada Yesus tanpa mengabaikan Taurat.  Dengan cara yang sama ia 
berhubungan dengan orang-orang tidak percaya ketika ia membawa 
Injil kepada mereka. Hukum Taurat dan tradisi Yahudi lainnya tidak 
sejalan	 dengan	 kaum	Pagan,	 sehingga	Paulus	mengafirmasi	 hukum	
moral mereka – dengan kasih sebagai nilai penafsiran yang utama 
– menyingkirkan semua hukum seremonial/kurban demi pertobatan 
mereka. Ia berpandangan bahwa kekristenan yang alkitabiah tidak 
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berkaitan dengan budaya tertentu. Dasar kebenaran Kristen hanya 
satu, yaitu: iman kepada Kristus. Barangsiapa menerima kebenaran ini 
maka ia memasuki kekristenan, apapun budayanya.

Karakteristik umum kontekstualisasi adalah:
•	Tidak	menekan	orang	untuk	mengubah	tata	cara	dan	kebiasaan	

mereka kecuali terbukti bertentangan dengan agama dan moral yang 
benar.

•	Tidak	melakukan	pembedaan	tajam	antara	adat	istiadat	orang	lain	
dengan kebiasaan anda.

•	Lakukan	semampu	anda	untuk	beradaptasi	dengan	mereka	dan	
tidak mengkompromikan berita Alkitab.

Relasi antara dua komunitas besar dunia yaitu orang Kristen dan 
Muslim, telah sangat renggang sejak masa lalu hingga kini, oleh karena 
beberapa faktor.309 Pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi orang Kristen 
sehubungan dengan menyampaikan Injil kepada orang Muslim adalah: 
aspek-aspek	 manakah	 dari	 firman	 Tuhan	 dan	 praktik	 kristiani	 yang	
dapat dinegosiasikan dan yang mana yang tidak? Apakah batasan-
batasannya? Sinyal-sinyal seperti apakah yang dkirimkan kepada 
komunitas Muslim lokal dengan mempraktikkan “kontekstualisasi”?

Ketika memasuki suatu budaya asing adalah wajib untuk 
menyesuaikan diri dengan masyarakat di dalam kelompok ini, berperilaku 
yang tidak menyinggung bahkan mengenakan pakaian tradisi setempat. 
Kita harus mempelajari bahasa setempat, menyesuaikan diri dengan 
adat istiadat yang ada dan memastikan diri tidak menghina penduduk 
lokal dengan perilaku kita.

Dalam Islam banyak bentuk budaya yang membawa konotasi 
religius. Bagaimana seharusnya seorang Kristen bereaksi? Yang 
manakah yang bertabrakan dengan konten dan tata cara alkitabiah? 
Yang	manakah	yang	memiliki	signifikansi	spiritual	dan	yang	manakah	
yang hanya merupakan formalitas? Apapun yang mengkompromikan 
kesaksian anda atau konten alkitabiah tidak dapat dipraktikkan. Ada 
segelintir misionaris yang telah terlalu jauh melangkah melampaui apa 
yang dapat saya terima. Mereka melakukan hal ini dengan niat untuk 
menyingkirkan semua batu sandungan bagi penduduk lokal untuk 
datang kepada Kristus. Tetapi mereka akan menjadi orang percaya 
yang seperti apa? Setiap orang harus mengambil keputusannya sendiri 
di hadapan Tuhan mengenai hal ini. Lalu kemudian apakah yang 
menjadi permasalahannya?

beberapa topik berikut ini yang memerlukan kontekstualisasi:

309 Beberapa faktor tesebut adalah: pertanyaan mengenai Palestina dan Yerusalem, 
Perang Salib, terorisme dan kekerasan oleh orang Muslim radikal.
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•	Identifikasi pemercaya Kristen: Orang Kristen tidak boleh menyangkali 
Tuhan Yesus juga tidak boleh menyangkali komitmen mereka kepada-Nya. 
Beberapa	kontekstualis	tidak	mengidentifikasi	diri	mereka	sebagai	anggota-
anggota tubuh Kristus. Mereka tetap berada di mesjid, tetapi menamakan 
diri mereka sebagai “Pengikut-pengikut Isa”.310 Bila mereka ditanya apakah 
mereka orang Kristen, mereka akan menyangkalinya.

•	Praktik-praktik religius: Para kontekstualis tertentu akan berdoa 
secara Islam, menjalankan puasa Ramadan dan hari-hari raya islami 
lainnya, mengenakan peci, dan sebagainya. Dengan demikian mereka 
mengidentifikasi	diri	sebagai	orang	Muslim.

•	bahasa: Menguasai bahasa orang-orang yang menjadi target adalah 
kewajiban seorang misionari kontektualisasi, karena komunikasi Injil secara 
efektif tidak mungkin dilakukan tanpa penguasaan bahasa yang memadai.

•	Makanan: Dapatkah seorang Kristen yang tinggal di lingkungan 
islami makan daging babi? Bolehkah mereka minum bir atau anggur? 
Haruskah mereka makan “makanan halal”? Ini bukan soal rasa, 
melainkan kasih: dalam situasi seperti itu daging babi dan alkohol tidak 
boleh ada di dalam rumah. Kita hampir tidak akan dapat menemukan 
makanan yang tidak halal (bdk. 1Korintus 8:6-9 dan 10:23-31).

•	Pakaian: Para misionaris kontekstual seringkali dianjurkan untuk 
mengenakan pakaian lokal dan menunjukkan apresiasi. Pertanyaannya, 
apakah ini dapat dilakukan dalam setiap situasi? Sebagai contoh, di 
negara Teluk hal ini sangat dilarang.

•	 Mesjid Yesus (Masjid-e ‘Isa). Menurut beberapa misionaris 
kontekstual, orang Muslim bersikap kejam terhadap segala sesuatu 
yang berbau Kristen dan kecuali permusuhan ini dikurangi hingga dapat 
menjadi relasi manusia yang sewajarnya, maka penginjilan tidak akan 
dapat terjadi. Yang paling menggelisahkan orang Muslim adalah gereja 
Kristen. Para kontekstualis mengusulkan, bukankah lebih baik jika 
menyebut gereja Kristen dengan “mesjid Yesus” atau bahkan mendirikan 
bangunan gereja yang menyerupai mesjid? Namun demikian, tidakkah 
ini sudah kebablasan? Ini dapat menjadi penghalang bagi orang Muslim 
untuk menjadi orang Kristen sejati, karena mereka masih beribadah di 
dalam “mesjid” yang merupakan bagian dari dunia Islam.

•	 Pembacaan Alkitab: Sudah merupakan praktik islami untuk 
membaca Quran dengan cara mengaji/melantunkan. Di sekolah-sekolah 
Quran (pondok pesantren) tidak banyak orang Muslim yang belajar 
menghafalkan Quran secara keseluruhan. Mereka disebut para hafiz. 
Bukankah masuk akal bila melakukan hal yang sama dengan Alkitab? 
Sudah tentu menghafalkan bagian-bagian dari Alkitab adalah kebiasaan 
yang baik, tetapi tujuannya bukanlah untuk menyombongkan diri.
310 Orang Muslim menyebut Yesus dengan “Isa”. Dengan ini yang mereka maksudkan 
adalah “Yesus” sebagaimana yang digambarkan dalam Quran.
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•	Hari raya: Setiap kelompok masyarakat di dunia memiliki perayaan 
keagamaan, sosial dan budaya yang dirayakan secara unik. Dalam 
literatur Kristen disarankan agar para misionaris kontekstual turut 
merayakan dua hari raya Muslim yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sebagai 
hari raya atau Idul “Kristen”. Sejauh mana orang Kristen dapat turut 
mengambil bagian? Ini tidak disarankan, oleh karena orang Muslim 
akan berkesimpulan bahwa orang Kristen sedang dalam perjalanan 
mereka untuk menjadi Muslim! Orang Kristen tidak boleh malu akan 
Tuhan mereka Yesus Kristus dan seharusnya lebih memilih merayakan 
Paskah, Pentakosta, dan Natal.

Pengalaman menunjukkan bahwa orang Muslim tidak akan ragu 
mengakui iman mereka. Jika orang Kristen tidak berlaku demikian, 
mereka akan dianggap orang Muslim sebagai pengecut atau tidak 
beriman, dan itu sama sekali tidak menghormati Tuhan Yesus. 

Sesuai dengan apa yang telah didiskusikan berkenaan dengan 
topik ini, kontekstualisasi Injil pertama-tama dan terutama menuntut 
kedalaman studi cara pandang, sistem nilai, budaya dan adat istiadat. 
Apakah yang netral dan mana yang membawa pesan religius? Setiap 
ritual atau simbol keagamaan mempunyai makna spiritual. Orang Kristen 
harus sadar agar tidak mengkompromikan berita Injil. Tidak ada jawaban 
umum yang dapat berlaku di segala situasi. Sebaliknya, setiap orang 
Kristen mengambil keputusan yang bijak sejauh mana kontekstualisasi 
dapat diterapkan dalam setiap situasi yang dihadapinya. 

3.8.4. wajah Islam yang modern
Selama bertahun-tahun modernitas telah memengaruhi gereja. 

Modernitas mempertanyakan keabsahan, nilai, kepercayaan dan 
reliabilitas Alkitab dan apa yang diwakilkannya. Para pengkritik Alkitab 
telah berusaha mengoyak-ngoyakkan Alkitab. Tuhan ditempatkan dalam 
ranah mitos. Eksistensi Kristus dalam sejarah sangat dipertanyakan. 
Orang Kristen dicela sebagai kaum yang berpikiran sederhana dan 
diserang sebagai kaum yang fanatik dan fundamentalis. Pengajaran 
tentang penciptaan dunia juga dicela dan diganti dengan teori evolusi 
yang sangat tidak memiliki kredibilitas ilmiah. Gereja mungkin saja telah 
direndahkan, tetapi integritas Alkitab tetap kokoh. Dewasa ini ada semakin 
banyak orang yang menjadi percaya daripada tahun-tahun sebelumnya.

Islam belum menghadapi tantangan modernisme. Islam tidak 
mengijinkan kritik terhadap Quran dan hadith. Publik Muslim kini 
semakin terindoktrinasi dan fanatik daripada yang sudah-sudah, 
tetapi paparan Islam terhadap Barat dan kekuatan-kekuatan ideologis 
modernitas  mengesankan akan membawa banyak konsekuensi. 
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Generasi kedua dan ketiga dari orang Muslim yang berada dalam 
masyarakat yang sekuler mengalami tantangan dan harinya akan tiba 
dimana historisitas dan kebenaran kitab-kitab suci Islam akan ditantang 
secara terbuka, dan kemungkinan besar akan mendatangkan hasil-
hasil yang membawa bencana.

“Westernisasi” sebagai suatu kumpulan gagasan, atau serangkaian 
simbol-simbol, kini merupakan tantangan terbesar terhadap kebudayaan 
dunia Islam. Budaya populer didominasi oleh televisi dan internet, yang 
kemudian didominasi oleh citra dan produk Barat. Di beberapa kota di 
Timur Tengah, ada 100 lebih kanal televisi. Sulit menemukan sebuah 
rumah di Kairo yang tidak memiliki  televisi. Komputer semakin banyak 
dan tersebar, dan semakin banyak orang Muslim di dalam negara-
negara Islam yang mendapatkan akses ke banyak situs di seluruh 
dunia dari dalam ruang keluarga mereka.

Kekuatan “Westernisasi” ini merenggangkan Islam dengan dunia 
Arab. Orang Arab awam yang moderat percaya keluarga mereka lebih 
sopan dan lebih terhormat daripada saudara sebangsa mereka di Barat. 
Mereka	mengganggap	diri	mereka	lebih	bertaqwa	kepada	Tuhan,	anak-
anak perempuan mereka lebih sopan, komunitas-komunitas mereka 
lebih kohesif. Dengan alasan yang benar, orang Arab awam lebih bangga 
akan budaya, kemurahan, keramahan dan kehormatan mereka.

Dilema yang menyakitkan yang menghadang Islam dan terutama 
dunia Arab adalah bagaimana agar tetap setia kepada nilai-nilai Islam 
di tengah kecamuk nilai-nilai Barat yang sekuler dan kadangkala tidak 
bermoral. Beragam tanggapan mulai dari penolakan penuh  terhadap 
Islam dan dunia Arab hingga penolakan terhadap “Westernisasi”, atau 
upaya untuk membuat semacam poros tengah. 

•	Ada	yang	bermigrasi	secara	fisik,	yang	lainnya	secara	emosional,	
mengadopsi apa yang mereka bayangkan sebagai gaya hidup Barat 
tanpa benar-benar meninggalkan Islam atau dunia Arab. 

•	 Ada	 yang	 mencari	 pelarian	 yang	 umum	 di	 Barat:	 berbelanja,	
televisi, internet, obat-obat terlarang, mistisisme.

•	Ada	yang	berpaling	kepada	Islam	radikal.
•	Segelintir	menjadi	orang	Kristen.
•	Dan	sisanya,	seperti	kebanyakan	orang	di	Barat,	sedapat	mungkin	

hanya berkubang di dalam ketidakkonsistenan moral.
Satu hal yang memecah-belah orang Muslim hari ini adalah hak 

dan	 tanggung-jawab	 wanita.	 Quran	 mendefinisikan	 peran	 wanita	
secara rinci untuk abad ke-7. Bagaimana pandangan Quran dapat 
diterapkan di abad 21? Pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan 
dan perceraian, warisan, dan aturan berpakaian bagi wanita adalah isu-
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isu panas di Timur Tengah. Semangat revolusioner di kalangan orang 
Muslim dewasa ini membawa mereka untuk mengabaikan kompromi 
yang dibuat orangtua dan leluhur mereka, dalam usaha untuk kembali 
kepada keyakinan-keyakinan dasar dan praktik-praktik Islam.

Masa depan apa yang ada bagi dunia Islam? Sejarah memberi kita 
gambaran adanya perubahan konstan pada bangsa-bangsa dan budaya 
umma. Satu hal yang pasti adalah perubahan yang berkesinambungan 
alih-alih kestabilan. Timur Tengah nampaknya akan menjadi fokus 
ketegangan dan kekacauan. Satu kata yang menunjuk kepada impian 
akan damai, yang telah dirindukan banyak orang di Timur Tengah 
selama berabad-abad, satu kata yang terdengar hampir sama dalam 
bahasa-bahasa Semitik: salam dalam bahasa Arab, dan shalom dalam 
bahasa Ibrani. Orang Kristen tahu bahwa hanya satu orang yang dapat 
membawa damai yang sejati – Nabi terbesar yang pernah tampil: 
YESUS Kristus, Sang Mesias dan Putra Tuhan, yang berkata:

“Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya kamu beroleh 
damai sejahtera di dalam Aku. Di dunia ini kamu telah mengalami 
kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.”

Yohanes 16:33
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4.2 Sumber-sumber
Buku ini ditulis untuk menyediakan satu pemahaman dasar bagi 

orang Kristen mengenai Islam dan bagaimana memulai interaksi yang 
bermakna dengan orang Muslim. Jika anda memerlukan bantuan lebih 
lanjut dan pengajaran lebih dalam, kami mengundang anda untuk 
menghubungi situs:

•		www.aymf.net (www.ask-your-muslim-friend.net)
Situs ini secara terus menerus diupdate, dan didalamnya anda dapat 

menemukan sumber-sumber tambahan secara terstruktur berdasarkan 
topik-topik dari buku ini!

Meskipun anda mungkin akan menemukan banyak informasi dari 
situs yang disebutkan diatas, anda juga dapat membuka situs-situs 
dibawa ini secara langsung:

•		www.answeringislam.net
•		www.wikipedia.com
Jika anda tidak punya akses ke internet, anda dapat mengirimkan 

surat ke alamat dibawah ini:
AVC Schweiz
Industriestrasse 21
2553 Safnern bei Biel
Switzerland

4.3 Singkatan-singkatan
AD = (tahun-tahun setelah Kristus)
AH = Setelah Hijrah (Kalender Islam dimulai dengan tahun ketika 

Muhammad bermigrasi dari Mekkah ke Medina tahun 622 AD)
B = dilahirkan
BC = Sebelum Kristus
ch = chapter (pasal)
cf = cross reference (referensi silang)
d = wafat
f  = lihat juga ayat berikut
ff = lihat juga ayat-ayat berikut
MBB = Muslim Background Believer / Orang percaya berlatarbelakang 

Muslim (orang-orang yang sebelumnya Muslim dan telah menjadi 
Kristen)

MERCSA = Muslim Evangelism Resource Centre Southern Africa
p = page (halaman)
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pp = halaman-halaman
v= verse (ayat)
Vol = Volume
WEA = World Evangelical Alliance

4.4.  Daftar istilah-istilah bahasa Arab/islami 
Daftar berikut ini memuat konsep-konsep yang berasal dari tradisi 

Islam dan Arab, yang diekspresikan dengan kata-kata dalam bahasa 
Arab. Memisahkan konsep-konsep dalam Islam dari konsep-konsep 
yang ada dalam budaya Arab, atau dari bahasa itu sendiri, adalah 
hal yang sulit. Banyak konsep Arab mempunyai makna Arab yang 
sekuler juga makna islami. Sebagai contoh, konsep da’wa. Hal yang 
rumit dalam bahasa Arab adalah satu kata dapat memiliki banyak 
arti. Misalnya, kata “Islam” itu sendiri. Para pembaca juga hendaknya 
memperhatikan bahasa Arab ditulis dalam alfabetnya sendiri, dengan 
huruf-huruf,	simbol-simbol,	dan	konvensi	ortografis	yang	tidak	memiliki	
ekuivalensi yang tepat dalam alfabet Latin (lihat alfabet Arab).

Daftar ini adalah transliterasi dari istilah-istilah dan ungkapan-
ungkapan dalam bahasa Arab. Akibatnya, orang Muslim dapat 
mentransliterasikan beberapa kata bahasa Arab secara berbeda, 
seperti din yang dipertentangkan dengan deen. Pengucapan kata-
kata Arab dapat berbeda dalam teks bahasa Indonesia. Dalam buku 
ini, suatu sistem transliterasi telah dipilih agar memudahkan pembaca 
untuk mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar. Tersedia 
petunjuk-petunjuk untuk mengucapkan kata-kata tersebut di dalam 
kurung, jika diperlukan. Ini merupakan upaya penyederhanaan. 
Bahasa Arab terdengar tidak persis sama dengan ekuivalen bahasa 
Indonesia. Bahasa Arab dibangun dari akar-akar yang terdiri dari tiga 
konsonan. Huruf hidup ditambahkan dengan cara yang berbeda untuk 
membedakan bagian-bagian dari pengucapan (kata sifat, kata benda, 
dan sebagainya). Kata-kata Arab/Islam ditulis dalam bentuk miring 
dalam teks ini, dengan hanya sedikit pengecualian bila kata-kata 
tersebut telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah yang 
terdaftar disini disusun secara alfabet (kecuali artikel-artikel seperti al, 
an, ar, as, ash at, az).
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Transliterasi bahasa Arab Penjelasan
‘abd “hamba; penyembah; budak”. Orang 

Muslim menganggap diri mereka 
sebagai hamba dan budak Allah. 
Orang Muslim sering menggunakan 
nama seperti ‘Abd Allah (Indonesia: 
Abdullah).

adhan 
(aadhaan; 
Indonesia: 
adzan)

Pengumuman; panggilan 
sembahyang berjamaah/sholat oleh 
mu’adhdhin.

Ahl al-Kitab 
(Ahlal-Kitaab)

“Para ahli Kitab”; para pengikut 
agama-agama monoteis pra Islam 
dengan kitab suci yang diyakini 
mempunyai asal muasal ilahi – 
terutama orang Yahudi dan Kristen.

Allah (Allaah) Kata Arab untuk “Tuhan”.

Allah (Allaahu 
akbar)

“Allah Maha Besar”; diucapkan dalam 
liturgi sembahyang harian (sholat) 
juga pada waktu pemakaman dan 
penyembelihan hewan. 

al-Ansar 
(al-Ansaar; 
Indonesia: 
Ansor)

“Para penolong”. Para mualaf di 
Medinah yang menolong orang-orang 
Muslim dari Mekkah setelah hijrah.

arkan al-Islam 
(arkaan 
al-Islaam; 
Indonesia: 
rukun Islam)

“Pilar-pilar Islam”; lima kewajiban 
Islam: syahadat, sembahyang, zakat, 
puasa, ziarah (ibadah Haji).

‘Ashura 
(Aashooraa)

Hari ke-10 di bulan Muharram. 
Bagi kaum Syiah merupakan hari 
perkabungan atas kematian Husein di 
Karbela.

aslama Berserah kepada Allah; menyerah 
kepada Allah.

aya (aaya) “Tanda; mujizat; ayat”. Yaitu satu ayat 
dari 6200 ayat, juga mujizat, yang ada 
dalam Quran.

Ayatu Allah 
(Aayatolaah)

“Tanda dari Allah”, gelar pemimpin 
tertinggi Islam Syiah (Ayatollah).
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al-Baqara “Kerbau”; nama Sura ke-2 dalam 
Quran.

baraka “Berkat”; kekuatan berkat.

al-basmala Formula “demi/dalam nama Allah, Yang 
Maha Pemurah dan Maha Penyayang” 
digunakan di awal setiap Sura dalam 
Quran dan di setiap tindakan.

burqu’ “Burqa”;	kerudung	dan	jubah	panjang	
yang dikenakan wanita.

chador 
(chaadoor; 
Indonesia: 
cadar)

Bahasa Persia untuk “Tenda”; jubah 
hitam yang menutupi tubuh dan 
kepala, kecuali wajah.

da’i “Orang yang memanggil atau 
mengundang”. Seorang misionaris 
Islam.

dar al-Harb “Rumah perang”, wilayah-wilayah atau 
negara-negara yang belum islami dan 
harus ditaklukkan. 

dar al-Islam “Rumah Islam”; wilayah yang 
dikuasai/diperintah Islam.

da’wa 
(Indonesia: 
dakwah)

“Panggilan, undangan” kepada Islam: 
misi.

dervish 
(Indonesia: 
Darwis)

Bahasa Persia untuk “miskin”. Aliran 
mistik Islam yang berusaha mendekatkan 
diri kepada Allah dalam ekstasi melalui 
tarian dan pembacaan-pembacaan.

dikr 
(Indonesia: 
dzikir, zikir)

“Mengingat”. Dalam mistisisme, 
mengingat akan Allah dengan terus 
menerus mengulang frase-frase 
tertentu.

dhimmi Penduduk sebuah wilayah Muslim, yang 
belum menerima Islam (seperti orang 
Yahudi atau Kristen).  Mereka harus 
membayar pajak perlindungan dan 
kadangkala harus menjalankan kewajiban-
kewajiban yang melecehkan mereka. 
Dhimmi adalah sebuah kata yang muncul 
dalam Sura 9:8-10.
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din “Agama”; praktik keagamaan dalam 
Islam.

du’a’ 
(Indonesia: 
doa)

Permohonan pribadi kepada Tuhan.

fana’ 
(Indonesia: 
fana)

“Berlalu; tidak eksis lagi”. 
Penyangkalan diri secara sepenuhnya 
dan realisasi akan Allah yang 
merupakan salah satu langkah 
orang	Muslim	Sufi	(mistik)	untuk	
mencapai penyatuan dengan Allah. 
Fana’ dapat dicapai melalui meditasi 
konstan dan melakukan kontemplasi 
terhadap atribut-atribut Allah, disertai 
penyangkalan diri/atribut-atribut 
manusiawi.

al-Fatiha Nama Sura pertama dalam Quran.

fatwa Opini legal; keputusan religius atau 
yudisial.

al-Fiqh	
(Indonesia: 
Fiqh,	fikh)

Hukum Islam.

firqa	 Sekte; kelompok-kelompok Islam.

al-Furqan	 Kriteria (benar atau salah, benar/
sejati atau palsu). Kadangkala Quran 
disebut sebagai furqan. 

ghusl “Membasuh”. Membasuh seluruh 
tubuh.

hadith “Perkataan, laporan”. Laporan 
mengenai apa yang dilakukan 
Muhammad, perintahkan, dan apa 
yang dilakukan di hadapannya. Ada 
banyak kumpulan adat istiadat dan 
tradisi (jamak: ahadith).

hafiz	 “Penjaga; wali”. Seorang Muslim yang 
dapat menghafal seluruh Quran.
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al-hajj “Ziarah” ke Mekkah (pilar ke-5 dalam 
Islam; ibadah Haji).

hajj 
(Indonesia: 
Haji)

“Peziarah”. Sebutan yang diberikan 
kepada seorang Muslim yang telah 
menunaikan ibadah Haji ke Mekkah.

halal Bersih/suci secara ritual dan oleh 
karena itu diperbolehkan bagi orang 
Muslim.

hanif Pencari Allah; pemercaya ortodoks; 
orang yang mengakui keunikan Allah.

al-Haqq Kebenaran; yang benar.

haram 
(haraam)

Tabu; tidak bersih/suci secara ritual 
dan oleh karena itu dilarang.

haram Tempat yang disucikan, dilindungi dan 
terlarang. Digunakan untuk mesjid-
mesjid besar dan untuk ruang-ruang 
pribadi di rumah Islam.

hijab “Kerudung, penutup”. Penutup kepala/
tubuh demi kesopanan dan martabat.

al-Hijra 
(Indonesia: 
Hijrah)

“Migrasi; pemisahan”. Muhammad 
dan para pengikutnya hijrah/pindah 
dari Mekkah ke Medinah (622 M).

hur “Houris”. Perawan cantik dengan 
mata berbentuk almond dan kulit 
yang indah akan menyenangkan pria 
Muslim	di	firdaus.

Iblis Nama roh jahat dalam Quran.

‘Id al-adha 
(Indonesia: 
Idul Adha)

“Hari Raya Kurban” di bulan ziarah, 
untuk mengenang kesediaan 
Abraham mengurbankan anaknya.

‘Id al-Fitr 
(Indonesia: 
Idul Fitri)

“Hari Raya Akhir Puasa” pada akhir 
bulan Ramadan.

ijma’ “Konsensus” para cendekiawan Islam 
mengenai suatu isu legal.
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ijtihad “Berjuang”. Menemukan keadilan 
melalui pemikiran rasional; suatu 
cara untuk mengadaptasikan legislasi 
Islam terhadap perkembangan-
perkembangan baru.

imam “Pemimpin”, misalnya pemimpin 
sholat di mesjid.

al-iman 
(Indonesia: 
iman)

“Percaya”.

al-Injil Indonesia: Injil. Nama kitab yang 
menurut orang Muslim diberikan Allah 
kepada Yesus.

in sha’ Allah 
(Indonesia: 
Insya Allah)

“Jika Allah berkehendak”. Ungkapan 
yang umumnya berarti “semoga”.

iqra’ “Bacalah! Perkatakanlah!”

irtidad Indonesia: “murtad”, berpaling dari 
Islam.

‘Isa Nama Yesus dalam Quran; Yesus 
Muslim.

al-Islam (al-
Islaam)

“Tunduk” kepada kehendak Allah. 
Para pengikut agama ini disebut 
Muslim.

isnad Rantai/serangkaian saksi dari sebuah 
hadith.

jahannam Neraka (Indonesia: jahanam, neraka 
jahanam).

al-Jahiliyya “Jaman kegelapan/kebodohan” 
(Indonesia: jaman jahiliyah). Masa 
sebelum Muhammad, seperti disebut 
orang Muslim, oleh karena orang Arab 
menyembah banyak berhala pada 
masa itu!

al-Janna “Taman”; Firdaus.
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Jibril Malaikat Jibril atau roh yang menjadi 
medium wahyu Quran kepada 
Muhammad.

jihad “Upaya/berjuang” di jalan Allah. 
Perjuangan orang Muslim baik 
melawan sisi diri mereka yang buruk 
juga melawan orang-orang tidak 
beriman untuk memajukan Islam, 
disebut juga “Perang Suci”. 

jinn 
(Indonesia: 
jin)

Roh-roh jahat; hantu; makhluk-
makhluk tak kasat mata yang berasal 
dari api.

jizya “Pajak perlindungan” untuk orang 
Yahudi dan Kristen di negara Muslim. 
Istilah ini digunakan dalam Sura 9:29.

jum’a Sholat Jumat 

al-Ka’ba 
(Indonesia: 
Ka’bah)

“Kotak”. Sebuah bangunan berbentuk 
kotak di Mekkah, tempat suci Islam 
(diyakini dibangun Abraham) di dalamnya 
ada Batu Hitam. Orang Muslim mencium 
batu ini ketika berziarah/berhaji.

kafir	 “Tidak beriman”. Orang yang tidak 
beragama Islam, orang yang bersalah 
karena kufr.

kalima 
(Indonesia: 
kalimat)

“Kata;	firman”.

al-khalifa 
(Indonesia: 
khalifah)

“Penerus” Muhammad; Khalif: 
pemimpin Islam. 

khilafa Kekhalifahan; pemerintahan di bawah 
kepemimpinan seorang Khalif.

Khutba 
(Indonesia: 
khotbah)

Renungan/ceramah agama yang 
disampaikan pada sembahyang 
Jumat

al-Kiswa “Tudung”. Kain hitam yang 
membungkus Ka`bah di Mekkah. 
Indonesia: kain Kiswah.

kitab “Tulisan; buku”. Kata ini digunakan 
untuk Quran atau “tulisan-tulisan suci” 
lainnya.
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kufr “Tidak beriman”; penghujatan; 
menyangkali Allah.

laylat al-
Qadar 
(Indonesia: 
Laylatul 
Qadar)

“Malam Kuasa”. Perayaan menjelang 
akhir Ramadan, ketika Muhammad 
dikatakan menerima wahyu Quran 
yang pertama.

al-Madina Medinah; dalam masa Muhammad 
kota ini bernama Yathrib (Sura 33:13). 
Inilah kota tujuan hijrah Muhammad 
pada tahun 622 M. Kota ini terletak 
sekitar 400 km di utara Mekkah. 
Kemudian dinamai al-Madina 
(harafiah:	“kota	itu”),	setelah	menjadi	
islami. Pada masa kini diagungkan 
sebagai kota tempat Muhammad 
dimakamkan. Hanya orang Muslim 
yang diijinkan memasuki kota ini.

madrasa 
(Indonesia: 
madrasah)

“Sekolah”; awalnya merupakan 
sekolah (teologi) menengah atas. 

al-Mahdi (al-
Mahdee)

“Yang Dituntun dengan benar”; 
dinantikan orang Muslim pada akhir 
jaman.

makka Mekkah, kota suci Islam, tempat 
kelahiran Muhammad. Hanya orang 
Muslim yang diperbolehkan memasuki 
kota ini.

malak 
(malaak)

“Malaikat”; orang Muslim percaya 
malaikat diciptakan dari terang/
cahaya.

manara 
(manaara)

Minaret; menara mesjid. Dari menara 
inilah orang Muslim dipanggil untuk 
sembahyang.

mansukh 
(mansookh)

“Sesuatu yang dibatalkan”. Ayat 
Quran yang dinyatakan tidak sahih 
oleh wahyu Quran yang turun 
kemudian.

masbaha Rantai doa orang Muslim (tasbih) 
yang terdiri dari 99 atau 33 butir 
mutiara atau bijian, dan digunakan 
untuk mengucapkan ke-99 nama atau 
atribut Allah dan penambahan “nama-
nama esensial Allah”. 
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al-Masih (al-
Maseeh)

“Mesias, almasih”; digunakan dalam 
Quran untuk Isa (Yesus Muslim).

masjid 
(Indonesia: 
mesjid)

Tempat sembahyang.

matn Teks hadith.

Mawla 
(mawlaa)

“Tuan, mullah; mollah”. Gelar ulama 
atau cendekiawan Islam.

mawlana 
(mawlaanaa)

Harafiah:	“tuan	kami;	majikan	kami.	
Umumnya digunakan sebagai gelar 
di depan nama seorang pemimpin 
religius yang dihormati (maulana).

Mihrab 
(mihraab)

ruang kecil dalam mesjid yang 
menandakan arah sembahyang 
(kiblat).

minbar Mimbar 

al-Mi’raj 
(Indonesia: 
Isra Mi’raj)

“Pengangkatan”. Perjalanan 
Muhammad ke langit ke-7 dalam 
“Perjalanan Malam”.

al-Mizan (al-
Meezaan)

“Timbangan”. Sebuah timbangan 
besar untuk menimbang perbuatan 
baik dan perbuatan jahat pada “Hari 
Penghakiman”. 

mu’adhdhin Orang yang mengumandangkan adzan, 
memanggil untuk sembahyang; muezzin.

mufti (muftee) Ahli hukum; orang yang berwenang 
mengeluarkan opini legal, fatwa.

Muhammad “Yang Terpuji”. Muhammad, pendiri 
agama Islam.

mujahidin 
(mujaahideen)

Para pejuang; tentara Muslim yang 
berperang dalam jihad.

murtadd Orang Muslim yang menyatakan diri 
kufr; tidak percaya kepada Islam.
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musalla 
(Indonesia: 
mushola)

“Tempat sembahyang”. Karpet kecil/
alas sembahyang orang Muslim; 
Indonesia: sajadah.

mushrik “Penyembah berhala”; orang yang 
bersalah melakukan shirk (Indonesia: 
syirik) yaitu mengasosiasikan 
sesuatu/sosok yang lain dengan Allah 
sebagai yang ilahi di samping Allah; 
mempersekutukan Allah.

Muslim Seorang Muslim; pengikut Islam. 
Istilah “Muhammadin” sudah kuno dan 
hendaknya tidak digunakan.

mut’a “Kenikmatan”. Pernikahan sementara 
dengan pembayaran dan kontrak, 
dalam hukum Syiah.

nabi (nabiyy) “Nabi”; orang yang menerima pesan/
inspirasi dari Tuhan (melalui malaikat, 
inspirasi atau mimpi).

an-Nar (an-
Naar)

“Api”; api neraka.

nasikh 
(naasikh)

Ayat dalam Quran yang menggantikan 
ayat atau bagian terdahulu 
(mansukh).

al-Qadar Takdir; predestinasi.

qadi	(qaadee) “Hakim”

qibla	 Kiblat; arah sembahyang, yaitu ke 
arah Mekkah.

qiyas	(qiyaas) Perbandingan; konklusi dengan 
analogi.

quraish	 Nama suku Arab asal Muhammad. 
Suku ini memainkan peranan penting 
dalam Quran dan dalam sejarah Islam.

al-Qur’an (al-
Qur’aan)

“Pembacaan, pengucapan”. Kitab suci 
Islam.
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ar-Rabb “Tuhan”, yaitu Allah.

rak’a Membungkuk; menghormati; bersujud 
dalam ritual sembahyang/sholat. 
Jamak: ruku’; Indonesia: raka’at.

Ramadan 
(Ramadaan)

Bulan puasa; bulan ke-9 dalam 
penanggalan Islam.

rasul (rasool) “Utusan; duta”. Orang yang membawa 
firman	Tuhan	kepada	manusia.	
Dalam Islam, Musa, Daud, Yesus dan 
Muhammad dianggap sebagai utusan. 
Seorang utusan dengan kitab suci 
lebih penting daripada seorang Nabi 
yang hanya membawa pesan.

Ruh 
(Indonesia: 
roh)

“Jiwa; roh”; nafas ilahi yang 
dihembuskan Allah kepada Adam 
yang masih tanah liat.

as-salamu 
‘alaikum 

Salam	islami;	harafiah:	“damai	ada	
atasmu”.

Salat (salaat) Sholat; ritual doa, sembahyang.

sawm 
(Indonesia: 
shaum)

“puasa” di bulan Ramadan.

ash-Shahada 
(Indonesia: 
syahadat)

Pengakuan iman Muslim: “Tiada 
Tuhan selain Allah dan Muhammad 
adalah Utusan Allah” (Pilar Islam yang 
pertama).

shahid 
(Indonesia: 
syahid)

“Saksi: martir”.

shaikh 
(Indonesia: 
sheikh)

“Pria tua”. Patriarkh di negara-negara 
Arab, pengajar Islam; sudah pantas 
disebut orang (pria) tua.

ash-Shaitan 
(ash-
Shaitaan)

“Satan; setan”; juga disebut Iblis.
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ash-Shari’a 
(ash-
Sharee’a)

“Hukum; Syariah”. Hukum religius 
Islam.

ash-Shi’a 
(ash-Shee’a)

“Syiah”	(harafiah:	“Partai”	Ali),	sekte	
utama dalam Islam; awalnya bersifat 
politis. Mereka percaya ‘Ali (menantu 
Muhammad) harus menjadi Khalif 
yang pertama. Kebanyakan orang 
Syiah tinggal di Iran dan Irak.

shirk Syirik: Penyembahan berhala; 
mengasosiasikan benda atau sosok 
lain dengan Allah. Ini dosa yang tidak 
terampuni.

as-Sira (as-
Seera)

Sirat:	“hidup	atau	biografi”	
Muhammad.

as-Sirat (as-
Siraat) 

Jembatan yang sempit dan tipis 
seperti pisau cukur yang akan 
membawa seseorang ke Firdaus. 
Hanya orang Muslim yang saleh yang 
dapat menyeberanginya, sementara 
semua yang lain akan jatuh ke jurang 
(neraka)

Sufi	(Soofee) Para	pengikut	sufisme;	sebuah	
cabang mistik-asketik Islam.

as-Sunna “Jalan”. Kebiasaan, tradisi, cara 
hidup dari Muhammad dan para 
pengikutnya.

Sunni 
(Sunnee)

Kaum Sunni. Jumlahnya terdiri dari 
sekitar 85 % umat Muslim. 

Sura (Soora) Pasal atau bab dalam Quran yang 
berjumlah 114.

tafsir (tafseer) “Interpretasi, eksegese, penjelasan”. 
Komentari mengenai Quran.

tahrif (tahreef) “Korupsi, pemalsuan, penipuan”. 
Muslim percaya Alkitab telah 
dipalsukan, tetapi Quran tetap dalam 
bentuk aslinya.
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takfir Mendeklarasikan seorang sebagai 
orang	tidak	beriman	(kafir)	terutama	
mereka yang meninggalkan Islam. 

tanzil 
(tanzeel)

“Wahyu”. Pemahaman Muslim 
mengenai Quran bahwa Quran 
dibacakan Jibril kepada Muhammad.

taqiyya “peringatan; takut; tipu daya”. 
Mengacu kepada konsep 
memperbolehkan orang Muslim 
untuk menyangkali iman mereka jika 
diancam atau dianiaya.

at-Taurat (at-
Tawraat)

Torah, Taurat. Pentateukh. Orang 
Muslim percaya Allah mewahyukan 
Taurat kepada Musa.

Tawhid 
(Tawheed)

“Monoteisme”. Mengakui keesaan dan 
keunikan Allah. Bahwa Allah itu satu.

al-‘ulama’ (al-
ulamaa)

“Orang-orang yang mengetahui”. Para 
cendekiawan Islam. Indonesia: ulama.
 

al-‘umma “Bangsa”. Komunitas orang Muslim; 
umma.

al-‘umra 
(Indonesia: 
umroh)

Ziarah kecil. Tidak seperti ibadah Haji, 
umroh dapat dilakukan kapan saja. 
Hanya ke Ka’bah dan sekitarnya.

wahy “Inspirasi”. Indonesia: wahyu.

wudu’ 
(wudoo’)

“Ritual pembasuhan” sebelum 
sembahyang. Indonesia: wudhu.

Yathrib Pada masa Muhammad, kota 
Medinah disebut Yathrib.

az-Zabur (az-
Zaboor)

“Mazmur”; kitab yang diwahyukan 
kepada Raja Daud.

az-Zakat (az-
Zakaat)

Zakat. Sedekah wajib (Pilar ketiga 
dalam Islam).

zamzam Sumur suci di sekitar mesjid di 
Mekkah. Orang Muslim mengklaimnya 
sebagai sumur Hagar.
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