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BAB II  

LANDASAN TEORITIS TENTANG 

 PERAN AGAMA DALAM KEMAJEMUKAN 

 
 

 Bab ini membahas landasan teori tentang konsep dan peran agama dalam 

kemajemukan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga bagian  yang menjadi fokus 

pembahasan dalam bagian ini, yakni definisi agama, tipologi sikap beragama, dan 

peran agama dalam kemajemukan. 

1. Definisi Agama 

   Uraian tentang definisi agama dibawah ini terbagi atas dua bagian besar, 

yaitu: definisi agama secara umum dan definisi agama secara sosiologi.  

1.1. Definisi agama secara umum.  

Di bawah ini beberapa difinisi agama menururt para ahli. Harun Nasution 

mengumpulkan delapan macam definisi agama, yaitu: 1) Pengakuan terhadap 

adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2) 

Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3) 

Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada 

suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi 

perbuatan-perbuatan manusia. 4) Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang 

menimbulkan cara hidup tertentu. 5) Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari 

suatu kekuatan gaib. 6) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang 

diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. 7) Pemujaan terhadap kekuatan 

gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan 

misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. 8) Ajaran-ajaran yang 
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diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.
1

 Zidi Gazalba 

mendefenisikan agama sebagai kepercayaan kepada Yang Kudus, menyatakan diri 

pada hubungan dengan Dia dalam bentuk ritus, kultus dan permohonan, 

membentuk sikap hidup, berdasarkan doktrin-doktrin tertentu yaitu kitab suci.
2
 

Sedangkan definisi agama dari sudut pandang Islam, terdapat istilah din, 

yang mencakup pengertian keberhutangan, ketundukan, kekuatan yang 

mengadili dan kecenderungan alami. Istilah ini berhubungan erat dengan beberapa 

istilah yang memiliki akar kata sama, yaitu dan atau kondisi memiliki hutang. 

Manusia memiliki hutang yang tak terhingga kepada sang Pencipta, berupa 

keseluruhan eksistensi. Orang yang berhutang disebut da‟in, memiliki kewajiban 

untuk membayar. Karena pembayaran hutang ini melibatkan seluruh manusia 

dengan beragam kondisi, maka diperlukan ketentuan (idanan), dan penilaian 

terhadap yang patuh dan yang ingkar (daynunah). Segala ketentuan di atas hanya 

dapat diaktualisasikan dalam suatu masyarakat yang teratur (madinah) dan 

memiliki pemimpin (dayyan). Dengan demikian agama tidak lain adalah 

keseluruhan proses pemberadaban manusia yang akan menghasilkan kebudayaan.
3
 

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Agama 

secara mendasar dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang 

mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, 

mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan 

manusia dengan lingkungannya. 

                                                        
1
 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1985), Jilid 

I,10.  
2
 Sidi Gazalba, Ilmu Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama, (Jakarta: PT. 

Bulan Bintang, 1992), 103. 
3
 Ahmad Norma Permata, Metodologi, 14-16  
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1.2. Definisi Agama Secara Sosiologi 

Studi tesis ini ialah sosiologi agama. Berdasarkan hal itu, maka perlu 

untuk menguraikan definisi agama secara sosiologi. Di bawah ini beberapa 

definisi tentang agama oleh para sosiolog. Sosiolog klasik, Emile Durkheim, 

mendefenisikan agama sebagai kesatuan sistem kerpercayaan dan praktek-praktek 

yang berkaitan dengan yang skaral, yaitu hal-hal yang disisihkan dan terlarang-

kepercayaan dan praktek-praktek yang menyatukan  seluruh orang orang yang 

menganut dan meyakini hal-hal tersebut kepada suatu komunitas kral yang 

disebut Geraja.
4
 Sedangkan Hendro Puspito mendefenisikan agama sebagai suatu 

jenis sistem sosial yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang 

dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri 

mereka dan masyarakat luas umumnya.
5
  

Pada dasarnya para sosiolog memandang agama sebagai bagian dari 

struktur sosial masyarakat. Pemikiran mereka tentang definisi agama, membawa 

pada pemahaman bahwa dinamika keagamaan adalah bagian dari fenomena 

sosial.
6

 Dengan kata lain bahwa agama merupakan salah satu aspek dalam 

kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Dan karena itu, 

agama tidak dapat dipisahkan dari manusia secara individual maupun masyakarat.  

Berbicara tentang agama sebagai bagian dari fenomena sosial, maka hal 

tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan agama yang di dalamnya terdapat 

                                                        
4
 Emile Durkheim, The Elementery Forms Of The Religious Life diterjemahkan oleh 

Inyiak Ridwan Muzir Dan M. Syukri dengan Judul “Sejarah bentuk-bentuk Agama Yang Paling 
dasar, “  
( Yogyakarta: IRciSod, 2011), Cet. 1, 80. 

5
 Hendro Puspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), 34 

6
 Tony Tampake, Redefenisi Tindakan Sosial Dan Rekonstruksi Identitas Asca Konflik 

Poso: Studi Sosiologi Terhadap Gerakan Jemaat Eli Salom Kelei’I, di Poso, (Salatiga: Satya 

Wacana University Press, 2014), 38. 
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nilai-nilai yang berfungsi mengarahkan setiap individu. Dari sinilah muncul 

istilah sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan seseorang tentu didasarkan pada 

ajaran agama yang di yakininya. Dalam hal ini agama berperan membentuk 

pribadi seseorang yang dapat berpengaruh terhadap sikap keberagamaannya 

dalam kemajemukan agama di tengah masyarakat sosial. 

Dalam sikap keberagamaan individu maupun masyarakat senantiasa 

terintegrasi oleh kehadiran Tuhan. Olehnya sikap keberagamaan mesti menjiwai 

tatanan sikap manusia secara bersama dan setara serta berdampak bagi semua 

umat manusia, meskipun memiliki latar belakang suku, budaya, golongan, dan 

agama  yang berbeda-beda.
7
 Hal ini ditekankan oleh Amin Abdullah,

8
 bahwa: 

 

Sifat keberagamaan yang ada pada manusia itu bersifat universal, 

infinite (tidak terbatas, tidak tersekat), transhistoris (meleawati batas-

batapagas histriitas-kesejarahan manusia), namun keberagamaan 

yang begitu dalam-abstrak dinikmati oleh manusia tanpa sepenuhnya 

terlibat dalam bentuk keberagamaan yang kongkret, terbatas, 

tersekat, historis, terkurung oleh ruang dan waktu tertentu secara 

subjektif. Keberagamaan mempunyai hubungan yang bersifat 

dialektis, dalam arti saling mengisi, melengkapi, memperkokoh, 

memanfaatkan, bahkan juga saling mengkritik dan mengontrol. 

 
Dengan demikian hakekat keberagamaan adalah penghayatan akan 

ketuhanan yang terimplikasi dalam realitas sosial masyarakat, sehingga setiap 

individu secara bersama bertindak rasional berdasarkan nilai-nilai agama yang 

diyakininya. Ungkapan sikap keberagamaan yang sesungguhnya adalah terapan 

kehidupan kebersamaan lintas agama dalam tatanan ketuhanan dan kemanusiaan. 

                                                        
7
 Syafin Soulisa, Keberagaman HMI Dan Orang Basudara, Tesis, (Salatiga: Universitas 

Kristen Satya Wacana, 2010), 22.  
8
Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajara, 1999), 25.  
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Di dalam sikap keberagaman itu akan tercermin getaran keakraban yang berpadu 

dalam pengalaman untuk saling menghargai berinterkasi, memperbaiki dan 

memelihara hubungan secara empiris. Hakekat keberagaman menganudng sikap 

ketuhanan yang paripurna, dan merdeka yang lahir bukan dalam teks akan tetapi 

sesuatu yang dialami oleh setiap manusia sebagai keterpaduan sikap beragama 

secara alamiah sehingga tercipta ketentraman masyarakat dalam hidup 

keseharian.
9
  

2. Tipologi Sikap Beragama 

    Banyak teolog yang memiliki pandangan tentang tipologi sikap beragama. 

Pada kesempatan ini penulis memilih dua teolog, yaitu: Paul F. Knitter mewakili 

teolog Kristen dan Azyumardi Azra mewakili teolog Islam. 

 2.1.  Menurut Paul F. Knitter 

Paul F. Knitter membagi empat model teologi Kristen dalam memahamai 

agama lain. Adapun keempat model teologi Kristen tersebut adalah model 

Replacement (model pengganti), model Fulfillment (model Pemenuhan), model 

Mutuality (model Mutualitas, kebersamaan), model Acceptance (model 

Penerimaan).
10

 

 

a. The Model Replacement (model Pengganti).  

 

 Model Replacement (model Pengganti) melihat bahwa agama Kristen  

adalah satu-satunya agama yang benar, karena itu penganut teologi ini 

bermaksud mengantikan agama-agama yang lain. Para teolog bahkan umat 

Kristiani yang mengikuti model ini, menilai bahwa model tersebut adalah cara 

                                                        
9
 Syafin Soulisa, Keberagaman HMI dan…,23. 

10
 Paul F. Knitter, “Christian Theologies Of Religions: Searching for Comitment and 

Openness” Waskita: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat Vol. 1, No. 2, (November 2004), 93-100. 
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terbaik dalam berhubungan dengan penganut agama lain,  yang didalamnya 

berbagi kabar baik tentang Yesus dan berharap bahwa melalui cara tersebut 

akan membawa penganut agama lain masuk ke dalam komunitas pengikut 

Yesus. Model ini memberikan penekanan kepada dunia bahwa Allah telah 

memberi harapan dan kemungkinan keselamatan melalui kehidupan, kematian, 

dan kebangkitan Yesus Kristus. Penganut model ini ialah terutama kalangan 

fundamentalis dan Gereja-Gereja Injili.  

 Berdasarkan uraian tersebut, jelas, di satu sisi model ini memenuhi 

semua persyaratan tentang komitmen yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

dialog antaraagama. Namun disis lain model ini  jauh dari sikap keterbukaan, 

sebaliknya lebih tertutup. Pada dasarnya orang Kristen yang berpegang pada 

Model pengganti ini melihat ada kebutuhan untuk dialog dan tidak merasa 

khawatir dalam menekankan bahwa tanpa mengikut Yesus mereka (penganut 

agama lain) tidak bisa diselamatkan. 

 Knitter menggambarkan tentang sikap keberagamaan orang Kristen 

yang menganggap orang yang tidak percaya kepada Kristus adalah sesat karena 

hanya melalui Kristus terdapat berita tentang keselamatan. Bagi penganut 

model ini, memahami bahwa walaupun Allah adalah orang tua yang mengasihi 

dan merangkul semua anak-Nya, Orang tua ini telah memilih untuk 

melaksanakan karya penyelamatan-Nya, yaitu mengaku dan merespon tawaran 

kasih ilahi yang tersedia hanya melalui realitas historis Yesus Kristus dan 

melalui, komunitas di mana berita dan kuasa keselamatan itu ada dan hidup, 
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yaitu gereja Kristen.
11

 Karl Barth sebagai pioneer utama dari tipologi eksklusif 

menekankan bahwa hanya dalam Yesus Kristus, Allah mewahyukan 

rahmatNya, bahwa Yesus Kristus adalah pembawa keselamatan satu-satunya. 

Karl Bart memberi penekanan pada kebebasan cinta Allah sehingga keputusan 

manusia hampir tidak diberi peranan.
12

  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model teologi 

Replacement (model Pengganti) berpandangan bahwa kebenaran dan 

keselmatama  hanya ada pada agamanya sendiri, sedangkan di luar agamanya 

tidak ada lagi keselamatan dan kebenaran. Dengan demikian model teologi ini 

bersikap eksklusif. 

 

b. The Fulfillment Model (model Pemenuhan)  

 

The Fulfillment model (model Pemenuhan) menganggap agama-agama 

lain bernilai, tetapi masih perlu disempurnakan oleh Kekristenan. Model ini 

dianut terutama oleh umat Katolik dan juga Protestan. Model ini mulai nampak 

secara khusus ketika dewan Vatikan kedua mencoba untuk meletakkan dasar 

teologis tentang sikap yang lebih positif terhadap lingkungan, dan karena itu, 

dalam model ini dialog lebih nyata dilaksanakan dengan penganut agama lain. 

Seperti halnya model pengganti, sikap beragama model Pemenenuhan lebih 

menekankan tentang komitmen; meskipun pada beberapa waktu, ia 

menyediakan kemungkinan keterbukaan yang lebih besar dengan sangat 

menegaskan kehadiran aktif Allah dalam agama-agama lain.  

                                                        
11 Paul F. Knitter, One Earth Many Religions: Multifaith Dialogue & Global Responsibility” 

diterjemahkan oleh Nico A. Likumahuwa dengan judul “Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-

Agama dan Tanggung Jawab Global,” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 37-40. 
12

 Horts G. Pohlmann, Allah Itu Allah: Potret Enam Teolog Besar Kristen Prostestan Abad 

Ini, (Flores: Nusa Indah, 1998), 31. 
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 Dengan kata lain model ini beranggapan bahwa Allah menyatakan diri 

dan menyelamatkan  dalam sepanjang sejarah, dan hal itu berlaku juga di 

dalam agama-agama lain. Kalau kasih Allah merangkul semua orang, berarti 

kasih itu tersedia  kepada semua orang  secara kongkrit dan aktual. Para teolog 

inklusif melihat Yesus sebagai wakil Tuhan (representative) dalam hal sifat 

kasih keselamatan Allah yang tercermin dalam Yesus untuk semua manusia.
13

 

Karl Rahner salah satu teolog inklusif berpandangan bahwa rahmat tidak 

diberikan hanya pada beberapa orang saja diantara kita dan pada waktu 

tertentu, namun diberikan pada kita semua setiap waktu.
14

  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam tipologi ini sudah 

mulai ada keterbukaan terhadap agama lain dengan mendorong orang lain 

untuk memandang agama dan keyakinan orang lain secara positif. Agama dan 

keyakinan lain di lihat bukan sebagai ancaman melainkan sebagai mitra dan 

relasi sosial. Meskipun demikian pandangan tentang kebenaran dalam agama 

sendiri, tetap merupakan suatu komitment yang dipegang teguh. 

 

c. The Mutuality Model (model Mutualitas, Kebersamaan) 

 

 Model Kebesamaan berpandangan bahwa  tidak ada agama yang 

superios atas agama yang lain, semua agama terpanggil untuk belajar satu 

dengan yang lainnya. Model teologi Kebersamaan merupakan model teologi 

lain sebagai kritik atas kekurangan model teologi Pengganti dan model 

Pemenuhan. Penganut model ini berpendapat bahwa apa yang tidak dapat 

dibicarakan dalam model Pengganti dan model Pemenuhan, hal itu masih 

                                                        
13

 Paul F. Knitter, One Earth Many...38-40. 
14

 Karen Kilby, Karl Rahner, ed. Peter Vardy, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 39, 
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terbuka untuk melaksanakan interpretasi. Penganut model ini berpendapat 

bahwa peran penyelamatan Yesus bersifat universal, yakni dimaksudkan untuk 

semua orang tidak hanya untuk orang Kristen. 

Pandangan utama dalam model Kebersamaan adalah bahwa hanya satu 

Allah yang menyelamatkan manusia secara universal. Agama hanya sebatas 

jalan untuk menuju keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga setiap 

agama memiliki jalan keselamatan sendiri. Dalam tipologi ini, tidak ada agama 

yang mengklaim bahwa hanya agamanya yang paling benar dan di terima 

Tuhan. John Hick merupakan salah satu teolog pluralis menekankan bahwa 

Tuhan mempunyai banyak nama, satu yang abadi  ditanggapi oleh budaya 

manusia yang berbeda-beda dan dalam bentuk yang berbeda-beda baik 

personal maupun non-personal dan bahwa dari persepsi yang berbeda-beda ini 

munculah jalan hidup religious yang disebut agama. Dari tradiri religious yang 

berbeda-beda, orang-orang bebas  untuk melihat satu sama lain sebagai teman 

daripada sebagai musuh atau saingan.
15

  

Pendekatan pluralis menurut Knitter adalah bagaimana setiap agama 

membangun dialog secara jujur dan terbuka serta memberikan sumbangan 

pemikiran dalam melihat realitas penderitaan yang dialami oleh manusia dan 

lingkungan yang ada. Bahwa tidak ada tempat bagi agama-agama untuk 

menggunakan bahasa absolutis, “hanya satu-satunya” defenitif, superior, final, 

tak terlampaui, dan total.
16

  

                                                        
15

 John Hick, God Has Many Names, diterjemahkan oleh Amin Ma‟ruf dan Taufik 

Aminuddin dengan judul “Tuhan Punya Banyak Nama,”(Yogyakarta: DIAN Institut, 2006), 65. 
16

 Paul F. Knitter, One Earth Many...102. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa The 

Mutuality model beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama memiliki 

keselamatan dan kebenaran, hanya pemahaman mereka sajalah yang berbeda 

karena budaya mereka. Dengan demikian model ini dapat uga disebut sebagai 

tipologi sikap beragama pluralis. 

 

d. The Acceptance Model (model Penerimaan) 

 

The Acceptence model (model Penerimaan) berpandangan bahwa semua 

agama sangat berbeda dan agama-agama tersebut tidak dapat dibandingkan, 

setiap agama memiliki klaim absolut. Model ini berusaha untuk mengenali dan 

hidup dengan kompleksitas, baik lingkungan kemustahilan, menyeimbangkan 

keserasihan komitmen dan keterbukaan.  

Dipengaruhi oleh apa yang disebut kesadaran postmodern, para 

pendukungnya menerima kenyataan bahwa kita semua hidup di dunia budaya 

kita sendiri, bahwa dalam dunia dimana kita hidup, seperti sepasang kacamata, 

mempengaruhi bagaimana kita memandang segala sesuatu yang lain, dan 

bahwa dunia kultural-keagamaan yang membentuk kemanusiaan sangat 

berbeda. Oleh karena perbedaan tersebut, maka kita tidak bisa mengukur salah 

satu agama dari sudut pandang agama lain.  

Model ini berpandangan bahwa masing-masing agama memiliki nilai 

tujuan sendiri dan hal tersebut berbeda dari yang lain. Pada akhirnya model ini 

menekankan bahwa semua agama memiliki klaim absolut atau kebenaran 

penuh dan kita tidak bisa menilai yang lainnya dalam terang atau sudut 

pandang yang lain.   
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 2.2.  Menurut Azyurmardi Azra 

Menurut Azyumardi Azra, perubahan atau pergeseran pandangan dalam 

teologis yang terjadi dalam kalangan kaum Muslim Indonesia dapat dikatakan 

sangat kompleks dan beragam, karena itu terlalu luas untuk dibahas satu 

persatu secara rinci. Berdasarkan hal tersebut, Azyumardi Azra melakukan 

penyederhanaan dengan mencoba membuat beberapa tipologi sikap beragama 

menurut pandangan teologis kalangan Islam yang muncul dan berkembang 

dalam beberapa dasawarsa terakhir. Adapun tipologi-tipologi itu adalah teologi 

modernisme, teologi transformatif, teologi inklusivisme, teologi 

fundamentalisme, dan teologi neotradisionalisme. Penggolongan ini pada 

esensinya hanya mencoba menangkap pandangan teologis terkuat di dalam 

masing-masing tipologi. Dengan kata lain, dalam setiap tipologi sangat 

mungkin terdapat unsur-unsur tipologi lain.
17

 

 Adapun penjelasan dari tipologi-tipologi tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Teologi Modernisme. 

Tak pelak lagi kemunculan teologi modernisme didorong motivasi 

untuk memodernisasikan atau memajukan kaum Muslim. Dalam satu dan lain 

hal, baik secara langsung atau tidak, teologi modernisme diilhami oleh dan 

mempunyai konteks yang kuat dengan program modernisasi yang dilancarkan 

pemerintahan Orde Baru. Diantara protagonist terkemuka teologi modernisme 

ini adalah Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Harun Nasution  

berpandangan bahwa teologi Asy‟ariyah, yang disebutnya sebagai teologi 

                                                        
17

 Azyumardi Azra, Konteks Berteologi Di Indonesia: Pengalaman Indonesia, ed. Idris 

Thaha, ( Jakarta: Paramadina, 1999), 51. 
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tradisional,  tidak cocok dengan semangat kemajuan. Menurutnya teologi yang 

sesuai dengan program modernisme Indonesia adalah teologi yang rasional, 

yakni teologi Mu‟tazilah.
18

 

Sedangkan teologi modernisme Nurcholish Madjid bertitik tolak dari 

apa yang disebutnya sebagai pembaharuan pemikiran, yang mencakup 

sekularisasi, kebebasan intelektual, gagasan kemajuan, dan sikap terbuka.
19

 

Dengan kerangka seperti itu, teologi modernism pada intinya beragumen 

bahwa modernism dan pembangunan umat Islam Indonesia harus dimulai dari 

pembaruan teologis dan aspek-aspek pemikiran lainnya. 

Beberapa ciri yang terdapat dalam kelompok modernis yaitu: Pertama, 

adanya kepercayaan dan pendirian bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. 

Oleh karena itu praktek-praktek taqlid harus dihilangkan; ajaran-ajaran Islam 

harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu membangun dan 

bersaing dengan peradaban modern. Dengan kata lain, berusaha menghadirkan 

Islam dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pula, 

berbagai organisasi dan institusi pendidikan Islam hendaknya dikelola secara 

modern, sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat pada zamannya. Kedua, 

sejalan dengan semangat kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka kalangan 

modernis melakukan upaya purifikasi keagamaan Islam dari elemen-elemen 

tradisi paganisme yang dapat menimbulkan bid’ah dan khurafah. Menurut 

kelompok modernis, kehidupan Islam Indonesia yang selama ini ditandai 

dengan prkatek-praktek tradisional, sarat dengan khurafat dan bid’ah, selain 

                                                        
18

 Ibid., 52. 
19

 Ibid., 
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dianggap bertentangan dengan Islam murni juga hal itu tidak akan mampu 

melindungi mereka dari pengaruh budaya Barat. Oleh karena itu kelompok 

modernis bermaksud melakukan pemurnian pemikira Islam, melepaskan diri 

dari kungkungan tradisional, khurafat dan bid’ah dan membuka kembali pintu 

ijtihad dengan semangat kuat kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. 

Dengan kata lain umat Islam harus melepaskan keterikatan pada mazhhab yang 

dinilai membelenggu pemikiran keagamaan Islam.
20

 

c.  Teologi Transformatif. 

Dalam batas tertentu, teologi transformatif dapat dikatakan bagian dari 

teologi modernisme, dalam pengertian, bahwa teologi transformatif ini ingin 

mewujudkan transformasi masyarakat Muslim sehingga dapat mencapai 

kemajuan. Tetapi, pada pihak lain teologi transformatif kurang menekankan 

pada pembaharuan teologi itu sendiri-sebagaimana ditawarkan para teolog 

modernisme yang dianggap terlalu mengawang-awang. Sebaliknya teologi 

transformatif memandang bawah pembaruan itu harus dimulai dari masyarakat 

paling bawah.
21

 

Moeslim Abdurrahman merupakan salah satu tokoh Islam di Indonesia 

yang mempopulerkan teologi transformatif. Teologi transformatif  Moeslim 

Abdurrahman berangkat dari paradigma bahwa arus besar modernisasi dengan 

ideologi pembangunannya telah menghasilkan eksploitasi dan marjinalisasi 

terhadap kaum miskin dan mustadh’afin.
22

 Dalam modernitas tersebut banyak 

orang yang semakin tidak peduli terhadap persoalan perubahan atau proses 
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sosial yang semakin memarginalkan orang-orang yang tidak punya akses 

dengan pembangunan.
23

 Dengan kata lain proses modernisasi, di satu pihak 

telah membawa dampak positif bagi manusia. Di pihak lain, modernitas telah 

menimbulkan berbagai macam masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, 

ketertinggalan, ketidakpedulian, dan ketertindasan. Di tengah realitas sosial 

seperti ini, agama memiliki peran penting untuk melakukan transformasi sosial 

kearah yang lebih baik.  

Sebagai seorang tokoh pemikir Muslim yang memiliki keprihatinan atas 

masalah sosial seperti tersebut di atas, Moeslim Abdurrahman menawarkan 

sebuah solusi melalui tipologi Islam transformatif  yang digagasnya. Dalam 

pemahamannya, nilai-nilai yang ada dalam Islam dapat menjadi sebuah 

kekuatan untuk melakukan perubahan sosial. Dan karena alasan itu, ia 

melakukan reinterpretasi terhadap makna kehadiran agama Islam di tengah 

realitas sosial. Menurutnya kriteria dasar untuk melihat apakah makna Islam 

telah menggerakkan emansipasi kemanusiaan haruslah dilihat dari proses 

empiris yang sedang berlangsung. Dengan begitu, Islam menjadi gagasan yang 

bergerak, dan bukan sekedar memperkaya khazanah intelektualistik yang 

mengambang, yang tidak jelas-jelas memihak dan melakukan penghadangan 

terhadap proses dehumanisasi dan marginalisasi sosial.
24

  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, 

pemikiran teologi Islam transformatif Moeslim Abdurrahman ingin 

mengembalikkan Islam pada watak aslinya dari berbagi upaya reduksi. Nilai-
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nilai universal Islam, seperti keterbukaan, kemanusiaan, sifat dialogis, yang 

melampaui batas ikatan ras, kultur, politik, menjadi agak kabur ketika sebagian 

dari orang-orang Islam sendiri menampilkan Islam dalam wajah sektarian yang 

sempit dan tidak ramah, baik secara internal antara beberapa kelompok orang 

dalam tubuh Islam sendiri maupun secara eksternal terhadap umat beragama 

lain. Selain itu, Islam transformatif Moeslim Abdurrahman lebih menitik 

beratkan pada persoalan sosial kemasyarakatan. Model teologi seperti ini dapat 

pula disebut sebagai teologi pembebasan. Melalui model teologi transformatif  

ini, Moeslim menegaskan bahwa agama Islam memiliki peran penting dalam 

melakukan perubahan di tengah masyarakat. Melalui perubahan tersebut, 

masyarakat dapat terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan, 

ketidakadilan, dan penindasan. Pada dasarnya, Moeslim Abdurrahman melalui 

paradigma transformatifnya ingin mengembalikkan Islam pada watak aslinya 

dari berbagi upaya reduksi.  

b. Teologi Inklusivisme. 

Teologi inklusif dapat pula disebut sebagai teologi kerukunan 

keagamaan, baik di dalam satu agama tertentu maupun antara satu agama 

dengan agama lainnya. Tema sentral dari teologi inklsivisme adalah 

pengembangan paham dan kehidupan kegamaan yang inklusif, toleran dan 

respek terhadap pluralisme keagamaan, sehingga para penganut berbagai aliran 

keagamaan atau agama-agama dapat hidup berdampingan secara damai.
25

  

Ada banyak pemikir Islam di Indonesia yang memiliki pandangan 

sekaligus pemikiran tentang teologi Islam Inklusif. Salah satunya ialah Alwi 
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Shihab. Sikap Islam inklusif Alwi Shihab dilatar belakangi pemahaman serta 

penerimaannya atas realitas kemajemukan agama yang ada di dunia, secara 

khusus di Indonesia. Konsep kemajemukan Alwi Shihab berasal dari 

pemahamannya bahwa Al Quran berisi ajaran tentang pluralisme. Atau dengan 

kata lain, Al Quran melegitimasi hal tentang kemajemukan. Berdasarkan hal 

tersebut, penjelasan Alwi Shihab sehubungan dengan sikap Islam inklusif, 

lebih banyak mengacu pada ayat-ayat Al Quran. Dalam hal ini dia kembali 

melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al Quran yang selama ini dipahami 

secara dangkal dan membawa pada sikap beragama yang eksklusif.  

Di bawah ini beberapa uraian tentang sikap kemajemukan Alwi Shihab, 

yaitu: Pertama, dengan merujuk pada ayat Al Quran yang mengatakan:...Kalau 

saja Allah menginginkan, niscaya Dia akan menciptakan manusia satu bangsa 

yang monolitik. Tapi mereka senantiasa menunjukkan perbedaan (QS 11: 

118).
26

 Dari ayat tersebut dia memahami bahwa beda pendapat merupakan 

ketentuan alami atau dalam bahasa Al Quran, sunna tullah. Perbedaan 

pandangan, keyakinan, dan agama, merupakan fenomena alami.
27

  

Lebih dalam Alwi Shihab menekankan bahwa sejak awal, Al Quran 

menjelaskan bahwa adalah Tuhan yang menghendaki adanya lebih dari satu 

komunitas keagamaan di dunia ini. Kalau saja Tuhan menghendaki sebaliknya, 

Dia akan dengan mudah menciptakan satu komunitas saja. Menurutnya 

gagasan tersebut diperjelas beberapa kali oleh Al Quran...Dan apabila Tuhan 

menhendaki seperti itu, sesungguhnya Dia dapat menciptakan kamu sekalian 
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dalam satu kelompok saja (QS Al-Ma‟idah 5:46, Hud 11: 118, Al-Nahl 16: 

93).
28

 Dalam ayat-ayat ini, terdapat satu tujuan yang mengisyaratkan akan 

pluralisme keagamaan yang secara inheren ada di dalam skema Ilahi atas 

sesuatu.
29

  

Semua ayat Al Quran itu melanjutkan dengan sebuah indikasi yang 

jelas berkaitan dengan tujuan ini dengan menyatakan …tetapi Dia 

(menghendaki sebaliknya) hendak mengujimu melalui apa yang Dia telah 

sediakan untukmu (QS Al-Ma‟idah 5: 48).
30

 Dibalik ketegasan Al Quran yang 

menerima realitas pluralisme tersebut, ada sebuah misi. Misi itu berupa 

pertanggungjawaban manusia sehubungan dengan pluralisme keagamaan. Dan 

hal ini, Al Quran menyatakan,…Dan kamu sekalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas segala yang pernah kamu perbuat (QS Al-Nahl 16: 

93).
31

 Dengan mengalamatkan pada berbagai komunitas agama yang 

bermacam-macam, Al Quran lebih jauh menegaskan:...Setiap orang memiliki 

jalan (yang berbeda-beda) yang telah Kami sediakan dan sebuah petunjuk 

untuk diikuti (QS Al-Maidah 5: 48).
32

 Mengikuti ayat ini, adalah sebuah 

perintah: Berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebajikan (QS Al-Baqarah 

2: 148).
33

 Dengan kata lain Al Quran meniscayakan pluralisme keagamaan dan 

mengimbau setiap umat beragama di dalam realitas kemajemukan tersebut 

untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam kebaikan dan keutamaan. 

Hal ini secara jelas memberi isyarat bahwa sudah semestinya terjadi kompetisi, 
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bukan dalam rangka menjatuhkan yang lain, tetapi lebih merupakan perbuatan 

nyata menuju sesuatu yang baik.
34

  

Selain itu, Nabi Muhammad sendiri selalu menganjurkan pengikutnya 

untuk mempromosikan pluralisme keagamaan yang didalamnya komunitas 

agama yang berbeda-beda akan dapat hidup berdampingan dengan saling 

menerima dan menghormati, yang niscaya akan lebih meningkatkan toleransi, 

khususnya di antara Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen).
35

 

Sikap inklusif Alwi Shihab, selain didasari atas pemahamannya tentang 

pluralisme sebagai sunnah tullah, juga didasari atas keyakinannya tentang 

rahmat dan kemurahan Tuhan. Menurutnya, rahmat Allah lebih luas dari 

murkaNya. Surga-Nya seluas langit dan bumi. Rahmat Allah ditujukan kepada 

semua manusia, bahkan yang berdosa sekalipun. Dan tidak layak bagi seorang 

hamba membatasi jangkauan serta cakupan Rahmat Allah.
36

 

Pengalamannya ketika dia berada di Harvard, Amerika Serikat, dimana 

saat itu dia sering berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan 

dengannya, yang juga beriman kepada keesaan Tuhan dan percaya kepada hari 

kemudian dan dengan tulus berbuat baik. Menurutnya mereka digolongkan ke 

dalam kategori yang mendapatkan jaminan keselamatan Allah.
37

 Pengalaman 

ini juga berpengaruh besar terhadap terbentuknya sikap inklusivismenya. 

Paham inklusif Alwi Shihab juga bersumber dari pemahamannya 

tentang  adanya kesamaan ajaran yang diyakini oleh tiap-tiap agama. Sebut 

saja Islam, Islam, dan Yahudi yang merupakan agama serumpun. Dari agama 
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samawi yang ada, yakni Islam, Yahudi, Kristen - Islam merupakan agama 

terakhir yang lahir dan memandang dirinya sebagai bagian dari tradisi 

keimanan Ibrahim dan ketundukan yang total kepada Tuhan. Iman semacam ini 

tidak hanya terbatas pada Ibrahim, tapi lebih merupakan ekspresi keimanan 

para nabi sebelum dan sesudahnya, termasuk Nabi Musa a.s, dan Nabi Isa a.s. 

Oleh karenanya, Nabi Muhammad Saw dan para penggantinya kemudian 

(khulafa‟u al-rasyidin) tidak memaksa golongan Ahli Kitab (yahudi Kristen) 

untuk meninggalkan agama mereka sebagai syarat untuk hidup berdampingan 

dengan muslim.
38

  

Alwi Shihab ingin menyatakan ketegasan Al Quran bahwa iman tidak 

semata-mata kepercayaan yang benar, tetapi Islam yang genuin dan sungguh-

sungguh adalah penyerahan diri total keinginan manusia di hadapan Tuhan. 

Dalam pengertian lain dia menekankan bahwa Al Quran mengajarkan dua 

tingkatan identitas iman. Yang pertama adalah legal, sosial, dan kultural yang 

diungkapkan dalam konteks keanggotaan pribadi dalam komunitas umat Islam. 

Istilah untuk identitas ini adalah Islam sebagai sebuah agama  institusi dan 

sistem hukum. Sedangkan yang kedua adalah sebuah identitas yang lebih 

dalam yang disandarkan pada ketakwaan atau iman. Identitas ini hanya 

kembali kepada Tuhan, dan hanya Tuhan sendirilah yang dapat menentukan 

kebenaran atau kesalahannya.
39

  

Dua tingkat identitas keagamaan ini diperlihatkan secara tegas oleh Al 

Quran yang bercerita tentang Arab Badui (al-arab) yang menyatakan amanna 
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yang berarti “Kami telah beriman.” Al Quran kemudian mengingatkan: 

katakanlah bahwa kami telah ber-iman sebab iman yang sebenar-benarnya 

belumlah masuk ke dalam jiwamu (QS Al-Hujarat 49: 14).
40

 Menurut Alwi 

Shihab, bila ayat ini diungkapkan dengan kalimat yang lain, maka menjadi 

“Kamu sekalian baru berserah diri di tingkat legalitas formal, tetapi bukan 

yang lebih dalam dan fundamental, yakni iman yang benar.”Ayat ini 

memerintahkan secara tegas bahwa iman sebagai dasar yang universal dan 

primordial  untuk identitas keagamaan bukan terbatas bagi muslim saja, tetapi 

lebih meluas juga buat orang Yahudi dan Kristen (sebagai ahli Kitab), serta 

buat semua yang beriman kepada Tuhan, hari akhir dan mereka yang berbuat 

kebajikan.
41

 

Atas dasar alasan inilah, Alwi Shihab mengambil kesimpulan mengapa 

Al Quran memberi keterbukaan terhadap pertanyaaan mengenai kebenaran dan 

kesalahan dalam kepercayaan-kepercayaan agama dari kedua komunitas agama 

(Yahudi dan Kristen) tersebut. Pertama, Al Quran menjunjung tinggi pesan 

Ilahi yang datang sebelumnya; kedua, Al Quran membimbing manusia untuk 

menghargai perbedaan, menganjurkan pluralisme, dan mengajak umat 

beragama untuk membangun dialog antaragama yang harmonis.
42

  

Melalui penjelasan ini, memunculkan peluang bagi Islam untuk 

menerima segala  sesuatu dari luar. Keterbukaan Islam untuk menerima 

pendapat-pendapat, pertanyaan-pertanyaan dari luar serta berinteraksi secara 

positif dengan agama lain sebagai bentuk konsistensi Islam sebagai rahmatan 

                                                        
40

 Ibid., 
41

 Ibid., 104 
42

 Ibid.,  



 34 

lil alamin. Dalam semangat semacam ini, Alwi Shihab mendapati bahwa Al 

Quran menerima pluralisme dan menegaskan kesatuan iman. Al Quran 

menunjukkan sikap toleran yang fundamental dari agama-agama awal yang 

keimanannya sama dengan yang ditampilkan Islam, yang hanya tertuju pada 

Tuhan yang satu. Dan tentu saja salah satu prinsip dokrin yang ditegaskan Al 

Quran adalah pluralisme keagamaan.
43

  

Di sisi lain Alwi Shihab menyoroti pembenaran paham eksklusif. 

Menurut Alwi Shihab penyebab utama adanya sikap pembenaran paham 

eksklusivisme dalam Islam ialah kegagalan dalam menangkap makna Al Quran 

yang sebenarnya. Dan hal itu menyebabkan sikap absolutism dalam beragama. 

Menurut Alwi Shihab, pentingnya pesan-pesan Al Quran untuk menjauhkan 

diri dari perilaku-perilaku absolutis sebagai akibat dari penafsiran ayat-yat Al 

Quran secara literal yang terlepas dari konteksnya yang spesifik dan 

menanggung kontradiksi terhadap prinsip-prinsip umum  yang terkandung 

dalam Al Quran dan menyebabkan pemahaman dangkal akan isi Al Quran. 

Dalam hal ini Alwi Shihab menekankan bahwa semestinya umat Islam 

merenungkan ayat-ayat Al Quran secara  serius dan menafsirkannya sesuai 

dengan semangat dasar Al Quran.
44

 Selain itu, paham inklusivisme didasari 

oleh pandangan bahwa tidak ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan 

kebenaran unik dan khusus hanya dimiliki agama tertentu saja.
45

 

Atas dasar pemahaman ini, Alwi Shihab menolak dengan tegas, sikap 

beragama yang eksklusive. Alasannya: Pertama, eksklusivisme agama tidak 
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sesuai dengan jiwa dan pandangan Islam. Hal ini di sebabkan karena sikap 

ekslusivisme tidak sesuai dengan semangat Al Quran. Sebab Al Quran tidak 

membeda-bedakan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Kedua, 

Dalam masyarakat majemuk yang menghimpun penganut beberapa agama, 

seperti halnya Indonesia, teologi esklusivis tidak dapat dijadikan landasan 

untuk hidup berdampingan secara damai dan rukun. Teologi eksklusif bagaikan 

tanaman asing yang tidak senyawa dengan bumi Indonesia.
46

   

  Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

teologi Islam inklusif Alwi Shihab menerima serta dibangun dengan landasan 

pemahaman mengenai perbedaan yang merupakan sunnatullah. Suatu 

pandangan mengenai Islam yang berwatakkan keterbukaan dalam arti mau 

menerima segala sesuatu dari agama lain yang didasarkan pada kesamaan 

ajaran dari sumber yang sama yaitu Allah dengan tanpa mengabaikan 

komitmen dan ajaran Islam secara utuh. Berdasarkan hal itu, perlu adanya 

pemahaman pluralisme agama yang di dalamnya tumbuh nilai-nilai toleransi 

dan kerukunan antar umat beragama. Islam yang mengandung arti“rahmatan 

lil alamin”mengajarkan untuk menerima dan menghargai kemajemukan 

memiliki semangat toleransi dan menghindari absolutisme.  

d.  Teologi Fundamentalisme. 

Teologi Fundamentalisme (kontemporer atau neofundamentalisme 

untuk membedakannya dengan fundamentalisme klasik seperti gerakan 

Wahabi) dalam banyak hal muncul sebagai reaksi terhadap teologi modernisme 

yang dipandang telah “mengorbankan” Islam untuk kepentingan modernisasi 
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yang oleh kalangan fundamentalis dianggap nyaris identik dengan westernisasi. 

Tema pokok teologi ini adalah kembali kepada Islam yang murni sebagaimana 

dipraktikkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tema lain yang cukup 

dominan dalam teolohi fundamentalis adalah Islamisasi pemikiran dan 

kelembagaan masyarakat Muslim. Sistem teologi fundamentalisme yang khas 

Indonesia sebenarnya belum terumuskan dengan secara komprehensif dan 

rinci. Karena itu, para pendukung teologi fundamentalisme ini umumnya 

mengadopsi teolog fundamentalisme yang berkembang di Timur Tengah.
47

  

Istilah fundamentalisme agama muncul pertama kali dalam kaitannya 

dengan gerakan protestanisme di Amerika awal abad kedua puluh. Istilah ini 

dimaksudkan untuk menunjuk suatu gerakan keagamaan yang, antara lain, 

menolak kritik terhadap Bibel, gagasan evolusi, otoritas dan moralitas patriakis 

yang ketat, dan seterusnya. Namun saat ini, fundamentalisme telah menjadi 

istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada gerakan revivalisme 

keagamaan di luar Protestan, seperti dalam Islam dan Yahudi, Budhisme, 

Hinduisme, Sikhisme, dan bahkan konfusianisme. Fundamentalisme telah 

menjadi slogan politik untuk menyebut dan mendelegitimasi kelompok dan 

gerakan keagamaan.
48

  

Sebelumnya Azyumardi Azra mengatakan bahwa munculnya gerakan 

fundamentalisme agama ialah sebagai reaksi terhadap modernism. Pandangan 

tersebut lebih diperdalam oleh Oliver Roy yang berpendapat bahwa 

fundamentalis agama bukan sekedar reaksi terhadap modernisme, melainkan 
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produk dari modernisasi.
49

 Hal sama dikatakan oleh Karen Amstrong bahwa 

funfamentalisme kini menjadi bagian dari dunia modern yang mewakili 

kekecewaan yang merata, keterasingan, kecemasan, dan kemarahan yang kerap 

diacuhkan pemerintah. Kemarahan kaum fundamentalis mengingatkan bahwa 

kultur modern memaksakan tuntutan yang sangat sulit pada manusia. 

Fundamentalisme hanya merupakan salah satu dari pengalaman agama modern 

dan mendapatkan keberhasilan ketika meletakkan kembali secara tepat agama 

pada agenda internasional, namun seringkali melupakan sebagian nilai-nilai 

tersuci dalam keimanan.
50

  

Pada dasarnya fundamentalisme merupakan sebuah konsep. Sebagai 

sebuah konsep, fundamentalisme menandakan tiga unsur: Pertama, fenomena 

keagamaan, kedua, penolakan terhadap dunia, sebagai reaksi terhadap 

perubahan sosial dan kultur yang dipersepsikannya sebagai krisis, dan ketiga, 

reaksi defensive dengan berupaya  mempertahankan atau merestorasi tatanan 

sosial masa lalu yang diidealkan atau diimajinasikan  sebagai paling otentik 

dan benar. Untuk unsur pertama dan kedua, mereka kerap mengembangkan 

etika hukum yang cenderung kaku, karena memusatkan perhatian pada regulasi 

hukum yang kongkret, seperti ketentuan haram, halal, dan seterusnya. 

Perhatian yang begitu besar pada regulasi kehidupan sehari-hari yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan dan kewajiban ritual, menyebabkan 

pemahaman keagamaan yang dikembangkan bersifat literalis-legalistik.
51
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Martin Riesebrodt mengidentifikasi tiga ciri mendasar sebagai tipologi 

fundamentalisme, yaitu: tradisionalisme radikal, milieu kultural, dan mobilisasi 

masyarakat awam. Pertama, tradisionalisme radikal. Disebut tradisionalisme 

radikal, karena fundamentalisme lahir dari keterangan antara tradisi dan 

modernitas dan mengambil berbagai aspek dari keduanya. Fundamentalisme 

tidak identik dengan tradisionalisme, tetapi terdapat proses inovasi historis 

yang membentengi tradisi dengan kekuatan ideologi dan sosial. Kedua, milieu 

kultural. Suatu kelompok atau gerakan disebut milieu kultural, manakala 

identitas dan persepsi kelompok terhadap rasa kebersamaan ditentukan oleh 

kesamaan cita-cita sosio-moral dan kriteria non-ekonomis lainnya. 

Fundamentalisme merepresentasikan milieu kultural semacam itu. 

Karekteristik paling spektakuler dari fundamentalisme adalah keberhasilannya 

memobilisasi massa, bukan saja dari segi jumlah tapi juga militansi. Tentu 

tidak sulit mencari penjelasannya, karena fundamentalisme dapat dipandang 

sebagai fenomena keberagamaan. Ketiga, mobilisasi masyarakat awam. Agama 

merupakan bagian esensial dalam fundamentalisme, dilihat dari sisi 

kepemimpinan, ideologi, etos, tujuan dan hubungannya dengan kelompok 

sosial lain. Dengan sentiment keagamaan, maka setiap gerakan dapat 

menghasilkan kekuatan dahsyat.
52

  

e. Teologi Neo-Tradisionalisme. 

Teologi neo-tradisional dan berkembang  sedikit banyak sebagai reaksi 

terhadap teologi modernisme yang dipandang telah mendorong terjadinya 

despiritualisasi Islam dalam poses modernisasi. Salah satu tema pokok teologi 
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neo-tradisionalisme ialah kembali kepada kekayaan warisan spiritual Islam 

tradisional, khususnya tasawuf (dan tarekat), dan syariah. Tetapi berbeda 

dengan teologi fundamentalisme yang cenderung menolak  warisan tradisi 

Islam  yang dipandang sudah bercampur dengan unsur-unsur bid‟ah dan 

khurafat yang tidak atau kurang Islami, teologi neo-tradisionalisme justru 

menerima  semua warisan Islam tradisi, meski dengan reserve (cadangan) 

tertentu. Sama dengan teologi fundamentalisme, paham neo-tradisionalisme 

juga belum terumuskan secara komprehensif, meski dari kepenganutan kepada 

neo-tradisionalisme semakin popular di kalangan masyarakat Muslim 

Indonesia. Tokoh yang sering dijadikan rujukan neo-tradisionalisme adalah 

Sayyed Hossein Nasr.
53

  

Merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk menelusuri alur 

pemikiran Nasr, secara khusus pemikirannya tentang Islam neo-

tradisionalisme. Hal ini diakibatkan bahwa pemikiran Seyyed Hossein Nasr 

sangat kompleks dan multidimensi. Ini dapat dilihat dari karya-karya 

tulisannya yang membahas berbagai topik mulai persoalan manusia modern, 

sains, ilmu pengetahuan, seni sampai kepada sufisme. Mengingat kompleksitas 

pemikirannya, harus diakui, agak sulit memasukan Nasr ke dalam berbagai 

tipologi yang pernah dibuat oleh beberapa ahli.
54

 Meskipun demikian, uraian 

ini berusaha untuk fokus pada alur pemikiran neo-tradisionalisme Nasr. 

Seyyed Hossein Nasr (dalam Abu Muhammad Iqbal, 2015: 342), 

dengan watak universal dan perennialnya-mampu menjawab tantangan 
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spiritual dunia modern. Ia adalah pengkritik tajam Barat, sekaligus  berusaha 

menggali dan membangkitkan warisan pemikiran Islam. Selain itu, dia juga 

mengkritik tajam kaum modernis seperti Al-Afghani, Abduh, Ahmad Khan 

atau Amir Ali. Memandang kritikannya terhadap modernism dan 

mempertimbangkan warna pemikirannya, Nasr sangat boleh jadi merupakan 

pemikiran pasca-modernis. Pasca-modernisme Nasr, seperti tercermin dalam 

pemikirannya, mengambil bentuk kembali kepada Islam “tradisional”. Dalam 

kerangka ini, orang tradisional adalah ia yang memegangi “tradisi” yang suci, 

abadi, mempunyai kebijaksanaan yang perennial. Selain itu, Nasr merupakan 

seorang “neo-sufi”, yang menerima pluralisme dan perennialisme dalam 

kehidupan keagamaan. Neo-Sufisme adalah tasawuf menekankan aktivisme; 

tasawuf yang tidak mengakibatkan pengamalnya mengundurkan diri dari 

kehidupan dunia, tetapi sebaliknya melakukan inner detachement untuk 

mencapai realisasi spiritual yang lebih maksimal. Nasr adalah tokoh pemikir 

Islam dengan bahasa kontemporer tanpa meninggalkan sisi tradisional itu, 

berusaha menghadapi dan memberikan jawaban terhadap pandangan orientalis 

yang banyak berpijak pada pemikiran modern seperti matrealisme, sciencitisme 

dan sebagainya.
55

  

Uraian tersebut di atas mulai memberi pemahaman tentang pemikiran 

neo-tradisionalisme Nasr. Pemikiran Nasr tentang “Islam Tradisional” tidak 

dipahami sebagai pemikiran Islam yang rigid, eksklusif yang mempunyai 

karateristik; tidak mau menerima pemikiran, pendapat dan saran dari luar, 
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terutama dalam bidang keagamaan. Hal yang demikian timbul sebagai akibat 

dari sikap mereka yang memandang bahwa yang benar hanyalah kelompoknya, 

sedangkan kelompok yang lain tidak benar.
56

 Dalam hal ini, Islam tradisionalis 

Nasr, tidak bisa dipahami sebagai islam yang cenderung pada pemahaman 

tekstualis-literalis, cenderung kurang menghargai waktu, bersifat jahariah dan 

teosentris, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumud 

(kemandekan) serta statis.
57

 Dengan kata lain bahwa Islam tradisionalisme 

Nars di satu pihak menolak keras modernisme barat, di pihak lain tidak dapat 

disamakan dengan Islam tradisional yang tertutup terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, tektualis-literal, dan cenderung ketinggalan zaman. Nasr ingin 

menyajikan tradisi Islam tradisional dalam bahasa kemoderenan.  

Dari uraian tentang tipologi sikap beragama tersebut di atas dapat 

disimpulkan beberapa hal, yaitu: Pertama, setiap agama tentu memiliki konsep 

kemajemukan. Konsep kemajemukan tersebut didasarkan pada cara memahami 

ajaran yang terdapat dalam agama masing-masing. Kedua, setiap teolog 

memiliki pemahaman tersendiri tentang tipologi sikap beragama. Dalam uraian 

di atas, Paul F. Knitter berdasarkan pemahamannya, membagi tipologi sikap 

beragama menjadi tiga tipologi. Sedangkan Azyumardi Azra yang nota bene 

merupakan salah satu teolog Islam membuat beberapa tipologis pandanan 

teologis kalangan Islam yang muncul dan berkembang dalam beberapa 

dasawarsa terakhir. Adapun tipologi pandangan teologis dalam Islam, menurut 

Azyurmadi Azra di bagi dalam lima tipologi. Meskipun tipologi pandangan 
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teologis Islam menurut Azyurmadi Azra tidak sama persis dengan konsep 

yoang dipaparkan oleh Paul F. Kniiter, namun pada dasarnya tipologi sikap 

beragama yang dibangun oleh Azyurmadi Azra juga dapat di mengacu pada 

konsep tipologi beragama esklusif, inklusif, dan pluralis. 

3.  Peran Agama Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat 

Dalam bagian ini akan diuraikan peran agama dalam kehidupan sosial 

masyarakat.   

Di bawah ini beberapa defenisi para ahli tentang peran. Merton  

mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang 

diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah 

peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat 

peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang 

dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.
58

 Sedangkan 

menurut Soerjono Soekanto Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak 

dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya.
59

  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan 

orientasi dan konsep yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. 

Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan 
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berprilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran lebih banyak 

menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jika ditujukan 

pada hal yang bersifat kolektif seperti halnya agama, maka peran agama berarti 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh organisasi atau lembaga 

agama yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat.  

Dalam konteks struktur sosial, peran (role) berkaitan erat dengan konsep 

status (status). Konsep status mempunyai tiga penggunaan secara sosiologi, yaitu 

pertama, status sebagai posisi dalam sebuah sistem sosial. Ia mengacu pada pokok 

persoalan „menjadi apa seseorang atau sebuah lembaga sosial itu‟. Dalam 

penggunaan ini, keterkaitan konsep peran adalah dalam pengertian perilaku atau 

aktivitas yang diharapkan dari seseorang atau sebuah lembaga sosial karena 

statusnya itu. Kedua, status juga digunakan sebagai sinonim untuk kehormatan 

atau prestise yang menunjuk posisi relative pada skala yang telah diakui umum 

atau pada hirarki penghargaan sosial. Ketiga, status diasosiaikan dengan gaya 

hidup pola-pola konsumtf tertentu.
60

 Mengutip Ralp Linton dalam Kamanto 

Sunarto,  Tony Tampake mengatakan bahwa status adalah “a collection of rights 

and duties” sedangkan peran adalah “the dynamic aspect of status”. Seseorang 

atau sebuah unit sosial disebut menjalankan peran manakala ia menjalankan hak 

dan kewajiban yang merupakan statusnya.
61

 

Peran agama dalam masyarakat adalah memberikan dorongan batin atau 

motif, akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan 
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perbuatan manusia dalam seluruh asapek hidup dan kehidupan, termasuk dalam 

usaha dan pembangunan. Agama sebagai motivasi memberikan pengaruh dalam 

mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang 

dilakukan dengan latar belakang keyakinan agamadinilai mempunyai unsur 

kesucian, serta ketaatan. Sedangkan agama sebagai nilai etika karena dalam 

melakukan suatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana 

yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran aganma yang dianutnya. 

Motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan maupun 

berkorban. Sedangkan nilai etika mendorong seseorang untuk berlaku jujur, 

menepati janji, menjaga amanah, dan sebagainya.
62

  

Berdasarkan peran agama tersebut di atas, di bawah ini akan diuraikan 

fungsi agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya fungsi agama 

yang di maksud adalah peran agama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang 

timbul dalam masyarakat. Manurut Elizabeth K. Nottingham fungsi menunjuk 

kepada sumbangan yang diberikan agama, atau lembaga sosial yang lain, untuk 

mempertahankan (keutuhan) masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif berjalan 

terus-menerus.
63

 Selanjutnya dia mengatakan bahwa secara empris, fungsi agama 

dalam masyarakat antara lain, pertama, sebagai faktor yang mengintregasikan 

(menyatukan) masyarakat Dalam hal ini agama dapat menciptakan suatu ikatan 

bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat dalam kewajiban-

kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Karena nilai-nilai yang 

mendasari  sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-
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kelompok sosial keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan bersama 

dalam masyarakat. Agama juga cenderung melestarikan nilai-nilai sosial. Kedua, 

sebagai faktor yang mengdisintregasikan masyarakat. Tidak dapat di pungkiri 

bahwa agama di satu sisi dapat mempersatukan kelompok pemeluknya sendiri 

sehingga apabila ia tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar masayarakat, ia 

bisa menjadi kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah dan bahkan 

menghancurkan. Disamping itu agama tidak selalu memainkan peranan yang 

bersifat memelihara dan menstabilkan. Khususnya pada saat terjadi perubahan 

besar di bidang sosial dan ekonomi, agama sering memainkan peranan yang 

bersifat kreatif, inovatif dan bahkan revolusioner.
64

  

Thomas F. O‟Dea mendefenisikan fungsi agama ialah apa yang 

dilakukan oleh agama terhadap individu dan masyarakat. Menurutnya fungsi 

dapat bersifat manifest atau laten. Fungsi manifest  ialah fungsi yang “disadari, 

bukan yang tidak disengaja oleh pelaku manusia. Fungsi laten ialah fungsi yang 

tidak disadari.
65

 Agama dapat menciptakan kohesi sosial serentak konflik sosial. 

Terkesan paradoks bahwa di satu pihak agama menjadi satu kekuatan yang 

mempersatukan, tetapi di pihak lain bisa menjadi kekuatan yang memecah belah 

masyarakat.
66

 Hal yang sama di ungkapkan oleh Johan Efendi yang menyatakan 

bahwa agama pada suatu  waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju 

keselamatan, persatuan, dan persaudaraan, namun pada waktu yang lain 

menampakkan dirinya  sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebar 
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konflik, bahkan tak jarang, seperti dicatat dalam sejarah, menimbulkan 

peperangan.
67

  

Selain itu, fungsi agama bagi manusia dalam masyarakat adalah sebagai 

berikut yaitu: Fungsi edukatif, Fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, 

fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Pertama, fungsi 

edukatif. Fungsi edukatif agama mencakup tugas mengajar dan membimbing. 

Dalam hal ini agama dianggap sanggup memberikan pengajaran yang otoritatif, 

bahkan dalam hal-hal yang “sakral” tidak dapat salah. Untuk melaksanakan fungsi 

edkuatif agama, maka ditunjuk sejumlah seperti syaman, duku, kyai, pedanda, 

pendeta, imam, dan nabi. Kebenaran ajaran mereka harus diterima dan yang tak 

dapat keliru. Kedua, Fungsi penyelamatan. Dapat dipastikan bahwa setiap 

manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini maupun 

sesudah mati. Dalam hal ini agama memiliki fungsi penyelamatan karena manusia 

meyakini bahwa jaminan itu ada dalam agama. Terutama karena agama 

mengajarkan dan memberi jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai 

kebahagiaan yang terakhir, yang pencapaiannya mengatasi kemampuan manusia 

secara mutlak, karena kebahagiaan itu berada di luar batas kekuatan manusia. 

Ketiga, fungsi pengawasan sosial. Dalam hal ini agama merasa ikut  bertanggung 

jawab atas adanya norma susila yang baik yang diberlakukan atas masyarakat 

manusia umum. Di sini agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada dan 

mengukuhkan yang baik sebagai kaidah yang baik dan menolak kaidah yang 

buruk untuk ditinggalkan sebagai larangan. Keempat, fungsi memupuk 
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persaudaraan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua manusia mendambakan 

persaudaraan dan perdamaian. Dunia tidak menginginkan perpecahan dan 

permusuhan melainkan persatuan dan perdamaian. Kesatuan persaudaraan 

berdasarkan kesatuan sosiologis ialah kesatuan manusia-manusia yang didirikan 

atas unsur kesamaan. Kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama, 

seperti liberalism, komunisme, dan sosialisme. Kesatuan persaudaraan atas dasar 

se-iman, merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan 

hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja melainkan seluruh pribadinya 

dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang 

dipercayai bersama. Namun perlu diketahui bahwa keinginan untuk bersatu (hidup 

rukun dan damai) tidak saja dengan saudara-saudara seiman, tetapi juga dengan 

golongan lain agama, dewasa ini mulai berkembang pula. Hasil dari dialog antar 

umat beragama hingga saat ini memang belum dapar dikatakan memuaskan. 

Namun hal itu tidak mengurangi integrative agama, yaitu memupuk dan membina 

persaudaraan antar umat manusia yang tercerai-berai. Kelima, fungsi 

transformatif. Kata transformatif berasal dari kata Latin “transformare” artinya 

mengubah bentuk. Fungsi transformatif (yang dilakukan kepada agama) berarti  

mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk kehidupan baru. Ini 

berarti pula menggangti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. 

Fungsi transformatif agama dapat merubah nilai-nilai yang terdapat dalam 

budaya. Kehidupan masyarakat dibentuk oleh nilai-nilai adat (budaya) yang 

diwariskan dari angkatan sebelumnya berupa pola-pola berpikir dan kelakuan 

yang harus ditaati. Nilai-nilai itulah yang membentuk kepribadian atau identitas 

masyarakat menurut tipologi tertentu. Ketika agama masuk dan nilai-nilainya 
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dipakai untuk menimbang dan menilai nilai-nilai dalam masyarakat adat itu, 

ternyata hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial tersebut tidak semuanya 

bersifat manusiawi (wajar). Maka fungsi agama sebagai transformatif ialah 

merubah kesetiaan manusia adat kepada nilai-nilai adat yang kurang manusiawi 

san membentuk kepribadian  manusia yang ideal.  Agama memiliki kesadaran 

yang mendalam, khususnya instansi keagamaan bahwa mereka mendapat tugas 

untuk mengubah dunia. Tugas transformasi iru bagi setiap agama tercantum 

dalam ajaran setiap agama.
68

 

Dari uraian tentang peran agama tersebut di atas dapat di tarik beberapa 

kesimpulan, yaitu: Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa agama memiliki peran 

yang sangat prinsipil dalam kehidupan manusia secara pribadi maupun terhadap 

komunitas masyarakat sosial secara umum. Kedua, secara garis besar, peran 

agama dalam kehidupan manusia maupun terhadap komunitas masyarakat sosial 

dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu agama di satu sisi dapat berperan 

melalui fungsi edukatif, memupuk persaudaraan, dan sebagai media trasnformasi. 

Dalam komunitas masyarakat sosial agama dapat berperan sebagai faktor yang 

mengintegrasikan masyarakat sosial. Dalam hal ini agama berperan memelihara 

dan menstabilkan suatu komunitas masyarakat sosial. Namun di sisi lain agama 

dapat berperan sebagai faktor yang mengdisintregasikan masyarakat. Dalam hal 

ini agama dapat berperan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-

belah dan bahkan menghancurkan. 
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