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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan dan kemuliaan

hanyalah milikNya. Dia lah Allah yang menguasai kehidupan makhlukNya

dan memberikan aneka macam kenikmatan yang tidak terhingga

banyaknya. Oleh karena itu, sepatutnya kita memanjatkan syukur

kepadaNya atas segala limpahan karunia nikmat, inayah dan hidayah

kepada kita semua.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw.

yang telah berjasa membimbing umat manusia menemukan jati diri dan

mengenal TuhanNya serta membangun masyarakat menjadi masyarakat

madani.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan hasil mahakarya

penulis di saat menyelesaikan studi para konsentrasi Pemikiran Islam

Program Pascasarjana (S3) UIN Alauddin Makassar. Atas dorongan dan

saran dari sejumlah pihak, al-Hamdulillah, akhirnya disertasi tersebut

dapat diterbitkan. Penulis sangat menyadari, tulisan yang begitu bersejarah

ini tentu tidak akan pernah ada jika tidak didukung dan dibantu oleh

mereka yang banyak terlibat dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis

ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggnya

kepada:

1. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A., selaku Rektor Universitas Islam

Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selalu mendorong para

dosen khususnya saya pribadi untuk senantiasa meneruskan

pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
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2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A., selaku Direktur Program

Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menggali ilmu pengetahuan di program Pascasarjana ini.

3. Prof. Dr. H. M. Qasim Mathar, M.A., selaku Asisten Direktur I dan

Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag., selaku Asisten Direktur II

yang begitu banyak memberikan bimbingan selama menempun

studi.

4. Drs. H. Abd. Rauf Aliyah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Adab dan

Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin yang juga

senantiasa mendorong penulis dalam melaksanakan studi ini serta

memberikan izin kepada penulis untuk meninggalkan sementara

sebagian kegiatan akademik di Fakultas Adab dan Humaniora.

5. Prof. Dr. H. M. Saleh Putuhena, selaku promotor I, dan Prof. Dr. H.

Samiang Katu, M. Ag., promotor II serta Dr. H. Kamaluddin Abu

Nawas, M. Ag., selaku Co-Promotor yang begitu banyak membantu,

membimbing dan memberikan saran dan nasehat kepada penulis

dalam rangka menyelesaikan penelitian ini.

6. Pimpinan dan jemaah Ahmadiyah Sulawesi selatan serta

kabupaten/kota, terkhusus kepada Bapak Muhammad Saiful Uyun

dan M. Saleh Ahmadi selaku Muballigh Ahmadiyah yang begitu

banyak membantu penulis, memberikan fasilitas berupa buku-buku,

dan akses informasi bahkan ruangan khusus (perpustakaan) untuk

dijadikan sebagai tempat saya menyusun disertasi ini. Keramahan

dan kesantunan mereka selama berada di markas/kantor menjadi

nilai tersendiri bagi saya.
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7. Para dosen dan karyawan Program Pascasarjana Univeritas Islam

Negeri Alauddin (UIN) Makassar.

8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

Makassar dan Kepala perpustakaan Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta stafnya

yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk membaca, menulis

dan meminjam buku-buku di perpustakaan.

9. Kedua orang tua saya K. H. Muhammad Zuhri (alm.) dan Hj.

Jamilah yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Tidak

mungkin tertuang di lembaran yang begitu terbatas ini segala jasa-

jasa mereka. Hanya kepada Allah, penulis serahkan semuanya.

10. Saudara-saudara penulis yang sering menanyakan keadaan dan

perkembangan studi penulis, meski mereka tinggal di seberang

lautan (Kalimantan Selatan)

11. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M. Ag., sekeluarga, yang begitu

berjasa membimbing penulis, baik beliau sebagai kakak angkat saya

maupun sebagai dosen saya selama berstudi di Pascasarjana.

Ahmad Supriadi, S. Ag., yang juga turut membantu penulis mencari

buku-buku di beberapa perpustakaan di Yogyakarta, termasuk

perpustakaan Ahmadiyah Yogyakarta.

12. Mertua penulis H. M. Tahir Dg. Ngeppe dan Hj. Bidasari Dg. Rannu

(almarhumah) dan keluarga di Makassar yang begitu banyak jasanya

memberikan nasehat-nasehatnya kepada penulis.

13. Dra. Hj. Gustia Tahir, M. Ag., istri penulis yang senantiasa

mendampingi penulis dan orang yang pertama kali memberikan
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dorongan dan restu kepada penulis untuk melanjutkan studi di

program Pascasarjana (S3) ini.

14. Penerbit Kota Kembang Yogyakarta yang membantu dan bersedia

menerbitkan karya intelektual ini.

Makassar, Agusttus 2009
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DAFTAR TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai

berikut:

b ب z ز f ف

t ت s س q ق

ś ث sy ش k ك

j ج s ص l ل

h ح d ض m م

kh خ t ط n ن

d د z ظ w و

z| ذ ' ع h ٥

r ر g غ y ي

Hamzah (ء ) yang tertelak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan

tanda ( ' )

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi a, i, dan u ditulis dengan ketentuan sebagai

berikut:
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Pendek Panjang

Fathah a ā

Kasrah i ī

Dammah u ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan

(aw), misalnya bayn dan (بین) qawl (قول)

3. Syadda dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil,

kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini, kata tersebut

ditulis dengan huruf besar (Al) Contoh:

Menurut al-Bukhā riy bahwa…

Al-Bukhā riy menyatakan…

5. Ta Marbūtah ( ة ) ditransliterasi dengan t Tetapi, jika terletak di

akhir kalimat, maka ditransliterasi menjadi huruf h. Contoh:

Al-Risalat al-Muqaddasah

6. Kata atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasi adalah istilah

Arab yang belum menjadi bagian perbendaharaan Bahasa

Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian Bahasa

Indonesia atau sudah sering ditulis atau dikenal dalam Bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas,

misalnya tulisan Alquran (dari al-Qur'an) dan sunnah. Bila istilah

itu menjadi bagian yang harus ditransliterasi secara utuh, maka

harus mengikuti aturan transliterasi. Contoh:

Fi Zil al al-Qur'an
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Al-Sunnat Qabl al-Tadwin

7. Lafz al-Jalalah (هللا) yang didahului partikel huruf jarr dan huruf

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilayh (frase nominal),

ditransliterasikan menjadi huruf hamzah. Contoh:

Dinullah

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada

lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf t contoh:

Hum fi rahmatillah

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

No Singkatan Bunyi

01 swt. Subhanahu wa taala

02 saw. Salla Allahu alayhi wa sallam

03 a.s. Alayhi al-salam

04 H. Hijriyah

05 M. Masehi

06 SM Sebelum Masehi

07 w. Wafat

08 QS Quran, Surah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era postmodernisme,1 persoalan teologis memasuki wilayah

pemikiran kritis. Tantangan teologis terbesar di era postmodernisme saat

ini adalah bagaimana seseorang dapat mendefinisikan dirinya di tengah

agama atau paham orang lain. Setiap hari, semakin dirasakan betapa

intensnya pertemuan antar agama dan paham keberagamaan. Di saat

masyarakat masuk ke dalam alam demokrasi, informasi dan globalisasi

doktrin-doktrin agama yang selama ini begitu kuat dianut mulai digugat.2

M. Qasim Mathar menegaskan bahwa di zaman sekarang ini,

persentuhan dan interaksi sosial di antara orang-orang yang memiliki

perbedaan merupakan hal yang tidak mungkin lagi terhindarkan, bahkan

intensitasnya semakin tinggi. Interaksi sosial itu terjadi disebabkan oleh

antara lain kesamaan profesi, bertetangga, aktifitas sehari-hari dan lain-

lain, atau karena ketidaksamaan tertentu seperti aspirasi politik, ekonomi,

1Postmodernisme adalah masa yang ditandai oleh semakin majemuknya wacana sosial,
kultural dan keagamaan antara lain akibat globalisasi informasi, dan pluralisme menjadi
kenyataan yang tidak bisa dihapuskan. Lihat Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia
(Jakarta: Paramadina, 1999), h. 125. Postmodernisme membawa kepada nilai pentingnya
keragaman, kebutuhan terhadap toleransi dan perlunya memahami orang lain. Lihat Akbar S.
Ahmad, Postmodernism and Islam: Predicament and Promise, diterjemahkan oleh M. Sirozi
dengan judul, Postmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam (Bandung: Mizan, 1992), h. 27.

2Budhy Munawar Rahman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 41.
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budaya yang di antaranya berkembang menjadi konflik bernuansa etnis

dan agama.3

Apa yang dinyatakan M. Qasim Mathar merupakan sebuah

realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini sebagai akibat

lompatan arus zaman yang begitu cepat berubah, tetapi kadang-kadang

tidak disertai dengan adanya kesadaran terhadap perubahan sosial. Artinya,

zaman sudah begitu cepat berubah, tapi manusianya tidak mampu

mengimbangi perubahan zaman.

Akibatnya, banyak orang yang tidak siap untuk berbeda, terutama

di dalam berpaham atau berteologi. Orang seperti itu menganggap orang

lain salah, sesat dan menyesatkan bahkan dianggap kafir jika tidak sama

dengan paham yang diyakininya, meski paham orang yang dianggap sesat

itu memiliki dasar-dasar yang merujuk kepada al-Qur’ān maupun hadis.

Lebih lanjut M. Qasim Mathar menyatakan dalam sebuah

tulisannya:

Di antara kemerdekaan asasi manusia ialah kebebasan untuk beragama
atau berkepercayaan. Bahkan di dalam al-Qur’an, kitab suci kaum
muslimin, terdapat banyak pernyataan kebebasan untuk tidak beriman.
Pernyataan tersebut terdapat dalam QS. al-Kahfi (18): 29. Pada ayat
tersebut, meskipun Nabi Muhammad saw. diminta untuk menegaskan
bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan dan gambaran konsekuensi
kalau kebenaran yang ditegaskan itu diabaikan, namun Muhammad
diminta tidak memaksakan kebenaran yang dinyatakannya. Ayat itu
memberi ruang bagi pilihan bebas manusia untuk menentukan beriman

3Lihat M. Qasim Mathar, Kimiawi Pemikiran Islam, Arus Utama Islam di Masa Depan
(Naskah Pidato Pengukukan Guru Besar Filsafat Islam, Senin, 12 Nopember 2007), h. 5.
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atau tidak dengan kesadaran terhadap konsekuensi dari pilihan-pilihan
itu.4

Pandangan M. Qasim Mathar yang merujuk kepada al-Qur’an itu

memberikan gambaran bahwa sesungguhnya Islam sangat menjunjung

tinggi demokrasi dan toleransi dalam berpaham. Islam telah mengajarkan

tentang kebebasan beragama dan berpaham di dalam masyarakat tanpa

harus mengganggu hak asasi orang lain.

Zainal Arifin Djamaris, merujuk QS. Hūd (11): 118, dan QS.

Yūnus (10): 99, menegaskan bahwa manusia tidak dapat menentukan

secara pasti siapa di antara mereka yang paling benar dalam

pemikiran/pahamnya. Hanya Allah yang akan menjelaskan masalah ini di

hari akhir.5

Oleh karena itu, menurut Djamaris, seseorang jangan sampai

sesak dada dan sempit nafas jika ada orang lain tidak mau mengikuti

pahamnya. Allah sendiri yang menciptakan manusia, tidak mau

memaksakan kehendakNya, tetapi Allah memberikan alternatif untuk

memilih apakah beriman atau kafir. Dia telah memberikan sarana akal

pikiran untuk berpikir.6

Kendati demikian, bukan berarti agama, dalam hal ini khususnya

Islam, menolerir social inequality (perbedaan sosial) yang menyebabkan

4M. Qasim Mathar, Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, dalam Majalah Suara
Ansharullah (Bogor: Jemaah Ahmadiyah, 2006), h. 7. Ayat yang serupa dapat ditemukan di
dalam QS. al-Baqarah(2): 256, QS. al-Kāfirûn (109): 6, QS. al-Gāsyiyah (88): 21-22, dan QS. Ali
Imrān (3): 159.

5Lihat Zainal Arifin Djamaris, Islam, Akidah dan Syariah (Jakarta: Srigunting, 1996), h.
100.

6Ibid.
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terjadinya perpecahan. Sebaliknya, agama memiliki cita-cita sosial untuk

secara terus menerus menegakkan egalitarianisme dan keadilan yang

dituntut kepada setiap pemeluknya.7 Ini dipandang sebagai ibadah yang

sangat tinggi di mana manusia harus mewujudkan keadilan sosial di tengah

masyarakat.8

Islam merupakan agama yang sangat jelas menentang terjadinya

konflik baik sesamanya maupun dengan orang yang berbeda agama. Kata

Islam atau ucapan assalāmu’alaikum merupakan sebuah doa agar orang

lain merasakan kedamaian.

Islam menuntun manusia ke jalan kedamaian. Allah menciptakan

sesuatu berdasarkan kehendakNya. Semua ciptaanNya adalah baik dan

serasi sehingga tidak mungkin kebaikan dan keserasian itu mengantar

kepada kekacauan dan pertentangan.

Persoalannya sekarang, apakah memang setiap pemeluk agama itu

harus memandang satu sama lain sebagai musuh yang harus dibenci dan

dihancurkan, sebagai akibat ketidaksamaan paham, persepsi atau

interpretasi terhadap sebuah teks agama?

Quraish Shihab menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam

segala aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang telah

lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia, termasuk umat

Islam. Perbedaan lebih banyak disebabkan oleh perbedaan interpretasi

terhadap teks-teks agama. Akibatnya, mereka berusaha menyalahkan

7Lihat QS. al-Hujurāt (49): 13.
8Misalnya QS. al-Mā’ūn (107): 1-7.
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semua kelompok yang berbeda dengannya yang berimplikasi kepada

perpecahan.9

Meski sangat tidak sejalan dengan substansi agama, namun itulah

kenyataan yang terjadi. Berbagai konflik sosial-agama yang terjadi selama

ini, motifnya banyak dilandasi oleh sintemen agama dan paham

keagamaan. Mereka menyatakan perang terhadap kelompok yang

dianggap “menyimpang” dan menganggap gerakan mereka sebagai upaya

mempertahankan “kemurnian” agama.

Salah satu korban dari gerakan ini adalah Ahmadiyah. Setelah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap

beberapa kelompok keagamaan, termasuk Ahmadiyah pada tanggal 29 Juli

2005/22 Jumadil Akhir 1426 H., terjadilah tindak kekerasan fisik dan

psikis terhadap jemaah Ahmadiyah di Kampus al-Mubarak Parung, Bogor.

Dalam kasus ini, jemaah Ahmadiyah diusir dari tempat tinggalnya dan

fasilitas dirusak massa. Akibatnya, jemaahnya mengalami trauma

psikologis.10

Satu minggu setelah penyerangan kampus Ahmadiyah Parung

Bogor, jemaah Ahmadiyah di berbagai daerah juga mengalami teror dan

9Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994), h. 362.
10Hari Jum’at, pukul 13.30 tanggal 15 Juli 2005, setelah shalat jum’at, kurang lebih

1.500 orang yang terdiri atas Front Pembela Islam (FPI), Lembaga pengkajian dan Penelitian
Islam (LPPI), Forum Umat Islam (FUI) dan kelompok lainnya menyerang komplek Ahmadiyah.
Pada saat itu Ahmadiyah sedang melaksanakan kegiatan tahunan yang disebut Jalsah Salanah
(Kongres Ahmadiyah) yang dihadiri kurang lebih 15.000 orang anggota Ahmadiyah dari berbagai
pelosok di Indonesia. Lihat A. Fajar Kurniawan, Teologi Kenabian Ahmadiyah (Jakarta: RM
Book, 2006), h. 2. Menurut penuturan pengurus Ahmadiyah dan penduduk di sekitar Parung,
kegiatan Jalsanah Salanah ini sudah mendapat izin resmi dari Markas Besar Polisi RI., bahkan
kepanitaannya melibatkan masyarakat sekitar kampus al-Mubarak.
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ancaman kekerasan, misalnya di Majalengka, Bandung, Kuningan, Jawa

Timur, Sumatera Barat, Yogyakarta, dan lain-lain. Kantor dan mesjid milik

Ahmadiyah ditutup dan disegel bahkan dirusak dan dibakar.11 Di akhir

tahun 2007, tercatat tidak kurang dari empat kali penyerbuan dan

pembakaran terhadap fasilitas milik jemaah Ahmadiyah berupa rumah dan

mesjid.

Kasus-kasus penyerangan dan kekerasan fisik yang dialami jemaah

Ahmadiyah ini sungguh mengagetkan masyarakat dan menjadi headline

berita di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Terhadap kasus ini,

ada orang atau kelompok yang mendukung dan juga ada yang menolak.

Kelompok masyarakat yang mendukung pembekuan terhadap

organisasi Ahmadiyah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:

Pertama, adanya fatwa Majelis Ulama sejak tahun 1980 yang menyatakan

kesesatan Ahmadiyah.12 Fatwa ini diperkuat lagi dengan fatwa MUI

11Lihat Tempo, 21 September 2005. Menurut laporan koran Tempo, ribuan orang
menyerbu kampung Neglasari, Sukadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Senin (19/9)
malam hingga Selasa (20/9) dinihari. Mereka merusak mesjid dan perumahan di perkampungan
jemaah Ahmadiyah di wilayah PTPN VIII Panyairan. Massa yang datang dengan mengendarai
sepeda motor dan mobil juga merusak sejumlah tempat. Di antaranya, di kampung Rawaekek
Desa Sukadana Kecamatan Campaka, kampung Panyairan Desa Campaka Kecamatan Campaka,
dan kampung Ciparay Desa Salagedang Kecamatan Cibeber. Akibat serbuan itu, tidak kurang
dari 70 unit rumah dan 6 masjid rusak berat. Satu rumah di antaranya yang berlokasi di Kampung
Panyairan, ludes dibakar massa. Selain itu, dua unit mobil pick up serta tiga sepeda juga dibakar.
Dari data Lembaga Bantuan Hukum Ahmadiyah Cianjur, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta
rupiah, sejumlah barang milik warga juga dijarah dengan taksiran total mencapai Rp 100 juta. Di
Kampung Neglasari 14 rumah dan satu mesjid rusak berat. Di kampung Rawaekek 30 rumah dan
2 masjid luluh lantak. Terakhir, di kampung Panyairan 2 mesjid Ahmadiyah dihancur.

12Pada saat itu, keluar fatwa MUI nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 yang
ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka sebagai ketua, Drs. H. Kafrawi, MA., sebagai sekretaris dan
H. Alamsyah Ratu Perwiranegara sebagai menteri agama. Munas diselenggarakan tanggal 11-17
Rajab 1400 H/26 Mei sampai 1 Juni 1980 di Jakarta. Dasar pengkafiran adalah kajian terhadap
sembilan buah buku tentang Ahmadiyah, tanpa menyebutkan atau merinci buku apa yang dirujuk
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tanggal 29 Juli 2005/22 Jumadil Akhir 1426 H., yang menegaskan kembali

kesesatan Ahmadiyah.13 Kedua, Ahmadiyah dianggap menyimpang dari

ajaran murni Islam.14

Majelis Ulama Indonesia memiliki alasan mengeluarkan fatwa

tersebut karena Ahmadiyah memiliki keyakinan/akidah yang menganggap

adanya nabi setelah kenabian Nabi Muhammad saw., yaitu Ghulam

Ahmad, bahkan jemaah Ahmadiyah meyakininya sebagai imam mahdi dan

al-masih al-mau’ūd.15

Fatwa MUI dan penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah ini

mengundang reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), Aliansi Masyarakat Madani(AMM)16

dan lain-lain. Kelompok ini menganggap bahwa tindakan tersebut telah

berada di luar koridor hukum dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini

disebabkan oleh: Pertama, wilayah keagamaan adalah wilayah pribadi,

masing-masing orang dan kelompok diberi kebebasan. Kedua, UUD 45

telah menjamin kemerdekaan beragama, bersyarikat dan berkumpul.

dan siapa penulisnya. Lihat Zainal Abidin. EP, Dari Ahmadiyah untuk Bangsa (Yogyakarta:
Logung Pustaka, 2007), h. 183.

13Dalam kaitan ini, MUI hanya menegaskan kembali fatwa MUI tahun 1980 yang
ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka. Akan tetapi, MUI tidak mengkaji lagi fatwa tersebut,
bagaimana dasar, latar belakang dan apa rujukannya. Dalam hal ini MUI hanya bertaklid dengan
fatwa MUI tahun 1980.

14A. Fajar Kurniawan, op. cit. h. 4.
15Lihat ibid.
16Aliansi Masyarakat Madani terdiri atas angggota seperti Dawam Raharjo, Djohan

Effendi, M. Syafi’i Anwar, Musda Mulia, Ali Abdurrahman. Lihat Adian Husaini, Pluralisme
Agama: Haram (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 8.
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Ketiga, soal kebenaran tidak ada yang memiliki wewenang mutlak untuk

mengatakan hanya pihaknya yang paling benar dan yang lain salah.17

Syafi’i Ma’arif menyatakan kekecewaannya atas tindakan brutal

dan sewenang-wenang sekelompok orang yang merasa paling ”berislam”

dan merasa paling benar dengan menampilkan wajah Islam yang seram

dan keras dalam beragama.18

Demikian pula fatwa Majelis Ulama memberi efek, baik langsung

atau tidak langsung terhadap emosi masyarakat untuk membenci

Ahmadiyah. Karena itu, beberapa tokoh nasional menyayangkan keluarnya

fatwa Majelis Ulama tersebut. Abdurrahman Wahid bahkan menilai MUI

melakukan sebuah kekeliruan dan menganggapnya sakit secara institusi.19

Menanggapi fatwa Majelis Ulama tersebut, Bismar Siregar

menulis dalam sebuah pengantar tulisan sebagai berikut:

Bila ada pihak tergolong ulama bergabung dalam Majelis Ulama
Indonesia, sedemikian rupa membenci Ahmadiyah sampai-sampai
terjadi hal-hal yang sangat memprihatinkan mencerminkan akhlak
setan, saya tetap berpihak kepada Ahmadiyah dan membelanya
dengan rumusan sederhana yakni selagi mereka masih mengucapkan
dua kalimah syahadah, saudaraku seimanlah dia itu.20

Bagi Bismar, selama ada orang masih meyakini Allah sebagai

Tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya dengan mengucapkan syahādat,

dengan segala konsekuensinya, dia tidak boleh disakiti bahkan dikeluarkan

17Lihat A. Fajar Kurniawan, op. cit., h. 5.
18Ibid.
19Ibid., h. 6. Pernyataan ini disampaikan di markas PB NU, 16 Juli 2005 yang dihadiri

oleh LSM dan Aliansi Masyarakat Madani.
20Bismar Siregar, Sekapur Sirih dalam Zainal Abidin. EP, op. cit, h. xx.
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dari Islam, sebab dia masih dianggap beriman. Lebih jauh Bismar

menyatakan:

Sekali lagi saya tidak dapat menerima dalil dan alasan pengkafiran.
Mengapa sedemikian keji dan kejam kita ikut-ikutan mengkafirkan
mereka? saya tidak ikut berbuat demikian, walau karena itu
keislaman saya diragukan, silahkan. Saya lebih senang. Allah sendiri
tidak meragukan keimanan saya sebagai umat Muhammad.21

Dalam perspektif agama, akidah atau keyakinan terhadap doktrin

agama yang dianut memang menjadi satu hal yang paling sakral, bahkan

bisa jadi lebih sakral dari agama itu sendiri. Ketika keyakinan itu diusik,

atau hanya karena ada kelompok lain yang berbeda dengan paham yang

dianut, maka muncul persoalan dan melahirkan benturan antar kelompok

yang menjurus kepada kekerasan bahkan pengkafiran. Padahal Allah

berfiman dalam QS. al-Nisā: (4): 94.

ََ َ ٱَ ِ ٓ ُ َ ْ َءا ۡ إِذَاا َ َ ۡ ُ ِ ِ ِ ْ ِ ٱَ ا ُ َ َ َ َ ْ َو ا ُ ُ َ ۡ َ ِ ۡ ََ ۡ َ ِ ُ إ ٰ ٱُ َ َ ۡ َ َ
 ۡ ُ ٗ ِ ۡ نَ َ ُ ََض َ ٰ َۡ ٱَ َ ِ َ َۡ ٱة ِ ُ ِ ٱَ ِ َ َ ۚٞ َة ِ َ ٰ َ َ َ ُِ ُِ ّ ۡ َ َُ ُ ٱَ

 ۡ َ َ ۡ ُ ٓ ُ َ َ َ ْۚ نَ َ ٱإِنا ََ ِ ۡ نَ َ ُ َ ٗ ِ َ
Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di
jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu
mengatakan kepada orang yang mengatakan “salam” kepadamu, ”kamu
bukan seorang yang beriman...”.22

Di dalam Q.S. al-Māidah (5): 48, Allah menyatakan:

21Ibid.
22Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Depag RI., 2004), h.

122. Di dalam keterangan footnote dijelaskan bahwa kata ”salam” di dalam ayat tersebut berarti
syahadat (lā ilāha illallāh).
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 َ ۡ َ ۡ ٓ َوأَ َ ِ ٰ ۡ ٱَ إ َ ِ َ ِ َۡ ِّ ٗ ِ ّ َ ُ َ ِ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ِ َ ٰ ۡ ٱِ َ ِ ِ ۡ َ ُ ًَو ِ ۡ َ َِ َ ُۡ ۡ َُ َ
 ٓ َ َل ِ َ ۖ ٱأَ ُ َ ۡ َو ِ َ ۡ ٓ أَ ا َ ۡ ُ ٓ ََء َ َءكَ َ َِۡ ٱِ ّ ٖ ّ ُ ِ ۡ َ ََ ۡ ُ ِ ۡ ِ ٗ َ ۡ ِ ٗ َو َ ۚ ۡ َ َو
 ٓ ۡ ُ ٱءَ َ ُ َ َ َ َ ٗ ٰ أُ ةٗ َ َ ِ ٰ َ ۡ َِو َ ِ ّ ۡ ُ َ ُ ِ ٓ َ ٰ َ ۖ َءا ۡ ُ َ ۡ ْ ا ُ ِ ٰ ۡ َۡ ٱَ َ ِتَ ِ ٱإِ
 ۡ َ ۡ ُ ُ ِ ٗ ِ َُ ُ ِ ّ َ ُ ََ ِ ۡ ُ ُ ِ ِ ۡ نَ َ ُ ِ َ

Terjemahnya:

Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan
yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia
yang telah diberikanNya kepadamu, maka berlomba-lombalah kamu
berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu
diberitahukanNya kepadamu terhadap apa-apa yang dahulu kamu
perselisihkan.23

Di sisi lain, Nabi Muhammad saw., mengingatkan dalam

hadisnya:24

كل أ  ل قبلتنــا و ـمــن صلي صال تنا واستقـــبعن أ نس إبــن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.متهذاهللا ىف اـفـــرو ـمة اهللا ورسوله فال ختذى له ذلك املسلم الذـتنا فبيحذ

Terjemahnya:

Dari Anas ibn Mālik berkata, Rasulullah saw., bersabda Barangsiapa
yang shalat seperti shalat kita, berkiblat seperti kiblat kita, dan
memakan sembelihan kita, maka ia adalah orang muslim yang
mempunyai jaminan dari Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu
mengecoh Allah dalam hal jaminanNya.

23Ibid., h. 154
24Al-Bukhāri, S}āhīh al-Bukhāri, jilid I (Indonesia: Maktabat Dahlan, t.th.), h. 167-168.

Di dalam bab yang sama, Anas ibn Mālik meriwayatkan bahwa Nabi saw., melarang membunuh
atau merusak harta benda seorang hamba, jika dia mengucapkan syahadat, shalat menghadap
kiblat, shalatnya seperti shalat kaum muslimin dan memakan daging sembelihan kaum muslimin,
sebab dia adalah muslim.
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Ayat dan hadis di atas memberikan rambu-rambu kepada  seorang

mu’min dalam bersikap kepada orang yang berbeda pendapat/paham.

Jangan karena alasan  perbedaan penafsiran atau paham, lalu orang yang

berbeda itu diteror, diserang, rumahnya dihancur, padahal mereka

mengucapkan syahadat.

Apa yang terjadi di Parung dan di berbagai daerah lainnya

sesungguhnya bukan hal yang baru bagi Ahmadiyah. Sejak kelahirannya di

India, aliran ini memang banyak mendapat tantangan dan hambatan, baik

dari pihak eksternal maupun internal Islam sendiri. Meski demikian, aliran

ini tetap berkembang ke seluruh dunia, terutama di Eropa.

Amīn al-Khulli menyatakan bahwa terkadang sebuah pemikiran

baru dianggap sebagai sesat bahkan dikafirkan oleh penentangnya, tetapi

kemudian seiring dengan waktu, justeru pemikiran itu menjadi sebuah

mazhab atau aliran yang diikuti oleh banyak orang.25

Apa yang dikemukakan oleh Amīn al-Khulli tersebut dapat dilihat

dalam sejarah pemikiran Islam dengan jatuh-bangunnya sebuah idealisme

pengetahuan di hadapan sebuah kepentingan, baik kepentingan yang

dipresentasikan oleh penguasa maupun kelompok mayoritas.

Menurut Asep Burhanuddin, terkadang idealisme pengetahuan

dikorbankan dan dijual di hadapan penguasa atau kelompok mayoritas

demi kepentingan materi atau ideologi, terkadang juga, idealisme harus

dipertahankan walaupun harus berhadapan dengan fatwa pengkafiran,

25Lihat Amīn al-Khulli, Manāhij Tajdīd fi 'an Nahwi wa al-Balāgah wa al-Tafsīr wa al-
Adāb (Mesir: al-Hai'ah al- Mişriyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1995), h. 13.
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mendekam di penjara, diusir dari negara bahkan harus berakhir dengan

kematian.26

Sebagai contoh antara lain Nasr Hamīd Abū Zayd di Mesir

terpaksa harus meninggalkan Mesir karena difatwa murtad oleh para

ulama,27 Hasan Hanāfi harus menutup jurnal al-Yasar al-Islāmi yang baru

dalam peluncuran perdananya, Fazlurrahman juga dipaksa keluar Pakistan

setelah dua bab dari bukunya yang berjudul Islam diterjemahkan ke dalam

bahasa Urdu dan beberapa pernyataannya yang dianggap kontroversial.

Demikian juga yang dialami oleh pendiri Ahmadiyah Ghulam

Ahmad. Ajarannya dianggap sesat dan menyesatkan, serta oleh sebagian

ulama, Ahmadiyah dianggap sudah keluar dari Islam.28

Terlepas dari pro dan kontra, ada beberapa pertanyaan yang

diajukan masyarakat kepada Ahmadiyah antara lain: Pertama, apakah

rukun iman dan rukun Islam yang dimiliki Ahmadiyah sama dengan

keyakinan yang dianut oleh kebanyakan masyarakat. Kedua, benarkan

Ahmadiyah memiliki kitab suci sendiri dan mengakui adanya nabi sesudah

Nabi Muhammad saw. Ketiga, benarkah Ghulam Ahmad sebagai nabi,

26Lihat Asep Burhanuddin, Ghulam Ahmad, Jihad Tanpa Kekerasan (Yogyakarta:
LKiS, 2005), h. 2.

27Keterangan lebih lengkap tentang Nas}r Hamīd Abū Zayd ini dapat dibaca karya M.
Nur Ichwan dalam bukunya yang berjudul Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur’an: Teori
Hermeunitik Nasr Abu Zayd (Bandung: Teraju, 2003)

28Rābiţah al-A<lam al-Islāmi telah merekomendasikan dalam muktamarnya tanggal 14-
18 Rabīul Awwāl 1394 H., bahwa golongan Islam Ahmadiyah dianggap kafir dan keluar dari
Islam. Setelah itu, pada tanggal 6 Mei 1981 tercatat kedubes Saudi Arabia mengirim surat kepada
Menteri Agama RI., yang meminta agar pemerintah melarang jemaah Ahmadiyah di Indonesia.
Tekanan ini terus dilancarkan karena pada tanggal 13 Mei 1981, Atase Keagamaan Kedubes
Saudi Arabia mengirim surat kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, meminta kepada
pemerintah RI., untuk melarang orang-orang Ahmadiyah melaksanakan haji. Lihat Zainal Abidin
EP, op. cit., h. 183-184.
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imam mahdi dan al-masīh al-mau’ūd dan juga menerima wahyu? Inilah di

antara sekian banyak pertanyaan di dalam benak masyarakat yang belum

terjawab secara tuntas.

Di samping pertanyaan di atas, ada juga sejumlah pertanyaan

mendasar yang ditujukan kepada masyarakat yang perlu dikemukakan di

sini yaitu: Pertama, seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap

ajaran yang oleh MUI dianggap sesat ini? Kedua, seberapa jauh

masyarakat memahami landasan rasional teologis mereka, serta cita-cita

gerakan yang mereka inginkan? Ketiga, seberapa jauh pula masyarakat

mengetahui visi dan misi yang mereka bawa? Keempat, sudahkah

masyarakat memberi ruang dan tempat kepada Ahmadiyah untuk

memberikan penjelasan secara terbuka atas paham yang mereka miliki,

atau justeru sebaliknya masyarakat sudah apriori mendengar nama

Ahmadiyah?

Dalam konteks wilayah Sulawesi Selatan, Ahmadiyah juga

memiliki pengurus baik wilayah maupun cabang. Jemaah Ahmadiyah

cabang Makassar merupakan cabang ke 35 Jemaah Ahmadiyah Indonesia

(JAI)

Ahmadiyah masuk ke Makassar pada tahun 1952, dibawa oleh

seorang utusan Ahmadiyah bernama Malik Azis Ahmad Khan. Kurang

lebih dua bulan berdakwah, dia sudah memiliki pengikut yang berjanji

setia kepada Ahmadiyah yaitu seorang warga Belanda bernama Van
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Kowen, seorang guru SPG Negeri. Van Kowen merupakan Ahmadi

pertama yang bergabung dalam jemaah Ahmadiyah.29

Tahun 1970, Ahmadiyah mendatangkan lagi seorang muballig

Ahmadiyah dari Banjarmasin yang bernama Saleh A. Nahdi untuk

memperkuat posisi Ahmadiyah di Makassar. Kedatangan Saleh A. Nahdi

memberikan spirit baru terhadap perkembangan Ahmadiyah di Makassar,

sehingga pada tanggal 1 Desember 1970, Ahmadiyah cabang Makassar

sudah terbentuk,30 bersamaan  dengan itu terbentuk pula Lajnah Imaillah 31

Cabang Makassar.

Setelah kurang lebih tiga tahun Saleh A. Nahdi melaksanakan

dakwah di daerah ini,  Ahmadiyah memiliki pengikut dari kota Makassar

sebanyak 31 orang setelah sebelumnya mengadakan baiat pada hari raya

Idul Adha, 15 Januari 1973.32 Satu tahun kemudian, jemaah Ahmadiyah

dapat mendirikan sebuah gedung bertingkat dua yang terletak di jalan

Anuang nomor 112 Kelurahan Maricayya selatan, kecamatan Mamajang

Makassar 9013.

Di dalam riwayat pengiriman muballig di Makassar, tercatat di

tahun 1970-1977, tugas ini diamanahkan kepada Saleh A. Nahdi,

kemudian digantikan oleh Mansur Ahmad sampai tahun 1981, selanjutnya

29Tim Peneliti, Potensi Organisasi Keagamaan (Ahmadiyah) (Jakarta: Balitbang
Agama, 1984/1985), h. 23.

30Lihat Abd. Kadir, Gerakan keagamaan Kontemporer dan Lekturnya di Sulawesi;
Studi tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Makassar (Makassar: Depag RI Balitbang
dan Pengembangan Agama, 2006), h. 5.

31Lajnah Imaillah adalah majelis yang mengurusi perempuan Ahmadiyah
32Abd. Kadir., loc. cit.
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diteruskan oleh Munirul Islam Yusuf (1981-1986), Tahir Ahmad (1986-

1987), lalu kembali lagi ditugaskan Mansur Ahmad (1987-1990),

dilanjutkan oleh Dudung Ja'far Ahmad (1990-1995), kemudian Sifti

Ahmad Hasan (1995-1997), Ahmad Sulaeman (1997-2002), Muhammad

Saiful Uyun (2002-2007),33 selanjutnya amanah dakwah ini dipegang oleh

M. Shaleh Ahmadi.

Meski Ahmadiyah dapat masuk dan berkembang di Sulawesi

Selatan, namun bukan berarti tanpa hambatan. Terdapat sejumlah tokoh

agama yang menentang ajaran Ahmadiyah, di antaranya K. H. Bakri

Wahid dan Hamka Haq. Kedua tokoh ini melancarkan serangan dengan

menerbitkan buku dan booklet.34

Meski Ahmadiyah mendapat tantangan di Sulawesi Selatan, apalagi

setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat, namun

eksistensi mereka tetap terjaga hingga saat ini. Meski ada yang menolak,

namun reaksi penolakan masyarakat terhadap Ahmadiyah di wilayah ini,

tidak sekeras pada daerah lainnya. Jemaah Ahmadiyah pada umumnya

dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat umumnya.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengangkat

masalah ini menjadi sebuah buku bacaan dengan judul ”Haruskah

Membenci Ahmadiyah”

33Ibid., h. 9.
34Ibid. h. 6.



16

Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam

pemikiran teologis Ahmadiyah, dasar pemikiran dan menelaah pengaruh

paham tersebut terhadap sikap keberagamaan masyarakat.

B. Tujuan dan Signifikansi Penulisan

1. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk;

a. mengetahui bagaimana kontroversi pemikiran teologis

Ahmadiyah;

b. mengkaji latar belakang Ahmadiyah dan pemikiran teologis

(prinsip dasar akidah, dasar pemikiran dan metode pemikiran)

Ahmadiyah

2. Kajian ini juga diharapkan memiliki signifikansi sebagai berikuit:

a. Kepentingan Akademik.

1) Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan

keilmuan Islam terutama dalam bidang pemikiran teologi

Islam.

b. Kepentingan Masyarakat.

1) Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang

kontroversi pemikiran teologis Ahmadiyah.

2) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang metodologi

pemikiran Ahmadiyah terhadap kontroversi pemikiran teologis

tersebut, sehingga masyarakat dapat memahaminya.

c. Kepentingan Pemerintah.
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1) Sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah tentang

eksistensi Ahmadiyah dan perkembangannya.

2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan

kebijakan mengenai kerukunan hidup beragama, berpaham dan

bermasyarakat.

C. Kajian Terdahulu

Karya ilmiyah yang berkaitan dengan pemikiran teologis

Ahmadiyah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu yang simpatik dan

yang menghakimi. Buku yang simpatik ditulis oleh orang-orang

Ahmadiyah sendiri atau mereka yang dapat memahami alur pikiran jamaah

Ahmadiyah, sedangkan buku yang menghakimi biasanya dikarang oleh

orang di luar Ahmadiyah dan lebih bersifat polemik.

Di antara buku yang bersifat simpatik adalah karya ilmiyah yang

berjudul Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Buku yang berawal dari hasil

penelitian disertasi ini ditulis oleh Iskandar Zulkarnain, diterbitkan oleh

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta cetakan II Januari

2006. Buku setebal 343 halaman ini membahas tentang sejarah panjang

perjalanan Ahmadiyah di Indonesia. Azyumardi Azra dalam pengantarnya

menyatakan bahwa buku ini merupakan sumber referensi yang objektif

yang memaparkan tentang Ahmadiyah sebagaimana adanya. Hal menarik

dari buku ini adalah kesimpulan penulis bahwa Ahmadiyah ternyata telah

memberikan kontribusi terhadap gerakan modern Islam di Indonesia,

khususnya dalam bidang pemikiran, dakwah dan karya keislaman.
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Buku lain yang bersipat simpatik adalah karya Asep Burhanuddin

dengan judul Ghulam Ahmad, Jihad Tanpa Kekerasan. Buku yang asalnya

merupakan kajian tesis ini diterbitkan oleh LKiS Jogyakarta dengan tebal

204 halaman. Buku tersebut mengupas tuntas pandangan Mirza Ghulam

Ahmad tentang jihad yang selama ini dituduhkan kepadanya sebagai anti

jihad. Di dalam hasil telaahnya, Asep Burhanuddin menyatakan bahwa

Ghulam Ahmad justeru penganjur utama jihad besar dan terbesar yaitu

berjuang dengan damai lewat pena dan menganjurkan melawan hawa

nafsu kemurkaan manusia. Ahmadiyah tidak pernah menyinggung apalagi

menyerang mazhab Islam, juga tidak melakukan serangan balik atas

pengkritiknya.

"Bukan Sekedar Hitam Putih" merupakan sebuah buku yang patut

juga menjadi rujukan. Buku yang ditulis oleh M. A. Suryawan dengan

tebal 228 halaman, terbitan Arista Barahmatyasa Jakarta ini, menguraikan

banyak hal tentang Ahmadiyah seperti sejarah dan perkembangan

Ahmadiyah di berbagai negara. Dibanding dengan organisasi Islam di

Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, tampaknya Ahmadiyah lebih

mampu berkembang bukan hanya di negara kelahirannya (India), tetapi

sampai ke negara Eropa.

Karya lain yang khusus ditulis oleh jemaat Ahmadiyah adalah buku

yang berjudul Mahzarnamah. Buku yang aslinya diterbitkan oleh Islamic

International Publication ltd., ini diterbitkan kembali dalam edisi Indonesia

oleh Penerbit Damai Semarang. Pada dasarnya buku ini menjawab tuntas

tuduhan-tuduhan orang di luar Ahmadiyah tentang berbagai persoalan
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kontroversial yang dialamatkan kepada Ahmadiyah. Buku ini ingin

meluruskan kekeliruan-kekeliruan tuduhan yang selama ini lebih banyak

bersifat fitnah terhadap Ahmadiyah.

M. Ahmad Nuruddin dengan karyanya Masalah Kenabian (1992)

membahas seputar polemik kenabian. Di dalam karyanya ini dia

menjelaskan tentang konsep kenabian dan status nabi yang disandang oleh

Mirza Ghulam Ahmad. Menurut penulisnya, selama ini, orang seringkali

keliru memahami status kenabian Ghulam Ahmad yang disamakan dengan

derajat kenabian Rasulullah Muhammad saw. Padahal menurutnya

tidaklah demikian, sebab kenabian Ghulam Ahmad hanya sebagai nabi

gair tasyri.

Adapun buku-buku yang bersifat menghakimi antara lain karya

Abdullah Hasan al-Hadar dengan judul Ahmadiyah Telanjang Bulat di

Panggung Sejarah. Buku terbitan PT. al-Ma'arif, 1980, dengan tebal 211

halaman ini, berisi tentang penilaian terhadap Ghulam Ahmad yang

diasumsikan sebagai agen sekutu Inggris karena tidak mau berjihad

(berperang) dengan penjajah Inggris di India. Hal menarik dari buku ini

adalah penulisnya telah menempatkan pemikiran-pemikiran Ghulam

sebagai hasil refleksi dan imajinasi atas heteroginitas kepercayaan-

kepercayaan India saat itu.

Hasan bin Mahmud Audah salah seorang mantan muballig

Ahmadiyah menulis buku al-Ahmadiyah, Aqāid wa al-Ahdas}. Dia

menguraikan beberapa pengalamannya selama menjadi muballig

Ahmadiyah. Di dalam buku ini dijelaskan sejarah kehidupannya di
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lingkungan keluarga Ahmadiyah sampai akhirnya dia keluar dari jemaah

Ahmadiyah setelah sekian puluh tahun berjuang bersama-sama

Ahmadiyah. Buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan

judul Ahmadiyah, Kepercayaan-kepercayaan dan Pengalaman (Jakarta:

LIPI, 2006) ini memuat banyak kritikan penulisnya terhadap doktrin-

doktrin Ahmadiyah yang dia anggap keliru.

Hamka Haq juga menulis buku yang berjudul Koreksi Total

terhadap Ahmadiyah. Buku setebal 192 halaman ini berisi tentang sejarah

dan pemikiran Ghulam Ahmad tentang kenabian, khilafah dan mistisisme.

Penulis buku ini berkesimpulan bahwa pemikiran Ghulam Ahmad yang

terwujud dalam sebuah gerakan pemikiran Ahmadiyah dianggap sebagai

aliran dan ideologi tersendiri di luar Islam.

Adian Husaini dengan bukunya yang berjudul Pluralisme Agama:

Haram, terbitan Pustaka al-Kausar tahun 2005, menguraikan berbagai hal

menyangkut kontroversi pluralisme dan Ahmadiyah. Buku yang terdiri

atas lima bab ini mengupas secara detail tentang bahaya pluralisme dan

membahas pula tentang Ahmadiyah. Hal menarik dari buku ini adalah

bahwa penulis buku ini mengajak pembacanya untuk menelaah kembali

paham-paham yang membahayakan yang masuk ke dalam tatanan

pemikiran masyarakat

Meski uraian buku ini lugas dan padat, tetapi penulisnya hanya

menyoroti kekurangan-kekurangan paham-paham tersebut menurut

pandangannya. Penulisnya tidak menguraikan metodologi pemikiran,

dasar, tujuan dan latar belakang dari Ahmadiyah maupun Islam Liberal.
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Hartono A. Jaiz dan Agus Hasan Bashori, dengan karyanya yang

berjudul Aliran Sesat dan Paham Sesat di Indonesia juga memaparkan

secara gamblang aliran-aliran atau paham yang dianggap menyimpang dari

ajaran agama termasuk Ahmadiyah. Buku yang diterbitkan oleh Pustaka

al-Kausar tahun 2006 dengan tebal 388 halaman ini, menguraikan berbagai

kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh aliran-aliran tersebut. Kedua

buku di atas tampaknya sengaja disajikan sebagai bentuk perlawanan

terhadap ide atau paham-paham yang digulirkan oleh kelompok pemikir

Islam liberal. Sayangnya buku ini tampaknya hanya menilai kesalahan

paham atau aliran tersebut dari sudut perspektifnya sendiri. Uraian-

uraiannya masih subjektif dan tendensius serta tidak begitu banyak

didukung oleh referensi ilmiyah.

Taha Dasuki Hubaisyi juga menguraikan tentang Ahmadiyah secara

panjang lebar dalam bukunya al-Harakāt al-Diniyah fī al-Mujtama' al-

Ma'ās}ir. Buku ini membahas tentang munculnya aliran sesat di dalam

masyarakat. Di antara yang penulis maksud adalah Ahmadiyah. Buku ini

mengurai secara tuntas beberapa teori munculnya sebuah aliran, di

antaranya teori munculnya Ahmadiyah. Di samping itu, penulis ini

menguraikan beberapa kekeliruan dalam pemikiran teologis Ahmadiyah.

Hanya saja di dalam uraiannya, penulis belum mengungkap secara tuntas

argumen-argumen yang dikemukakan Ahmadiyah dalam menjustifikasi

pahamnya, sehigga terlihat secara sepihak penulis menghakimi sebuah

gerakan pemahaman keagamaan.
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Sebuah buku yang tampak ingin menjembatani berbagai paham atau

aliran yang tumbuh di masyarakat ditulis oleh tim Penulis dengan Kata

Pengantar Alwi Sihab. Buku ini berjudul Nilai-nilai Pluralisme dalam

Islam. Buku terbitan Nuansa 2005 ini mengajak pembaca untuk

memahami pluralisme agama dan paham keagamaan serta mengetahui

pentingnya pluralisme dalam kehidupan sosial. Buku ini mengupas tuntas

aspek pluralisme dari perspektif sejarah, syariah, budaya, teologi, sosiologi

dan gender. Alwi Sahihab dalam komentarnya menulis bahwa nilai-nilai

pluralisme sesungguhnya dapat dijumpai di dalam al-Qur’an, hanya saja

karena fanatik manusia yang membawa dia bukan kepada khilāf tetapi

kepada syiqāq. Banyak perbedaan pendapat mengarah kepada pertikaian

dan pembunuhan.

Dari berbagai literatur yang penulis sebutkan di atas, tidak ada

satupun buku yang secara khusus membahas kontroversi pemikiran

teologis Ahmadiyah, sejarah dan perkembangannya di Sulawesi Selatan

serta pengaruhnya terhadap sikap keberagamaan masyarakat.

Atas dasar itu, penulis akan menguraikan beberapa hal penting yang

belum diuraikan secara spesifik di dalam beberapa literatur yang penulis

temukan, khususnya berkaitan dengan kontroversi pemikiran teologis

Ahmadiyah, sejarah dan perkembangannya.

D. Pendekatan Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah:

a. Teologis, yaitu pendekatan yang menggunakan dasar dan

argumentasi teologis sebagai landasan pijakannya.
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Historis, yaitu pendekatan yang menggunakan peristiwa masa lalu

(sejarah) sebagai bahan perbandingan dalam meneliti objek kajian disertasi

ini. Pembahasan tentang teologi Ahmadiyah tidak dapat dilepaskan dari

akar sejarah perkembangan teologi Islam sejak zaman klasik hingga abad

modern.
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BAB II

KONTROVERSI TEOLOGI DALAM ISLAM

DAN SIKAP KEBERGAMAAN

A. Kontroversi Teologi dalam Islam

1. Kontroversi Seputar Prinsip-prinsip Dasar Akidah dalam Islam

Secara umum ajaran Islam dapat dibagi ke dalam sistematika;

akidah, syariah dan akhlak.1 Akidah diibaratkan sebagai dasar dan fondasi

untuk mendirikan sebuah bangunan. Semakin tinggi sebuah bangunan,

maka diperlukan juga fondasi yang kokoh. Dalam Islam, akidah adalah

iman atau kepercayaan yang bersumber dari al-Qur’an.2

Antara iman dan Islam memiliki hubungan yang sangat erat. Iman

merupakan masalah fundamental dalam Islam. Ia menjadi titik tolak

permulaan muslim. Sebaliknya baiknya aktifitas keislaman dalam hidup

dan kehidupan seseorang itu dapat menerangkan bahwa ia memiliki akidah

yang baik pula atau aktifitas keislaman tersebut menunjukkan kualitas

keimanannya.3

Dengan demikian, tidak seorangpun menyangkal bahwa

kepercayaan atau keyakinan atau akidah adalah inti agama. Persoalan ini

begitu penting, tidak saja karena masalah tersebut berkenaan dengan esensi

dan eksistensi Islam sebagai sebuah agama, tetapi juga karena

1Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 27.
2Nasaruddin Razak, Dienul Islam (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 119.
3Lihat ibid., h. 120.
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pembicaraan mengenai konsep kepercayaan yang menandai titik awal dari

semua pemikiran teologis di antara orang-orang Islam terdahulu.

Persoalan akidah ini pula pernah menyebabkan umat Islam

terpecah-pecah menjadi beberapa golongan atau sekte. Ibn Taimiyah

(w.1328), Teolog dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa perselisihan atas

makna iman tersebut merupakan perselisihan internal pertama yang terjadi

di antara orang-orang Islam. Persoalan ini menurutnya membuat

masyarakat muslim terpecah-pecah ke dalam beberapa golongan dan sekte

yang berbeda-beda dalam menafsirkan kitab suci dan sunnah sehingga satu

sama lain berani menyebut kafir.4

Stigma kafir ini juga menimpa golongan Ahmadiyah, bahkan

mereka diusir dari kampung halaman disebabkan akidah mereka dianggap

menyalahi akidah mainstream yang umum dianut di masyarakat. Sebagian

masyarakat memandang jemaah Ahmadiyah sebagai non muslim (kafir)

atau orang yang sudah keluar dari Islam. Mereka menolak Ahmadiyah

sebagai bagian dari kelompok Islam

Sayangnya, penolakan terhadap aliran Ahmadiyah selama ini

seringkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan.5 Meski telah memiliki

4Taqy al-Dīn Ibn Taimiyah, Kitāb al-Imān (Damaskus: t.p., 1961), h. 142.
5Sepanjang tahun 2002-2007 tercatat terjadi beberapa kali inseden penyerangan terhadap

warga Ahmadiyah. Misalnya, tanggal 10-13 September 2002, ratusan warga Ahmadiyah
mengungsi akibat diserang oleh massa di Kota Selong, Lombok Timur. Pada tanggal 23
Desember 2002, dua masjid milik warga Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat,
juga diserang massa. Insiden di Kuningan ini tidak sempat membuat warga Ahmadiyah
mengungsi, mereka mempertahankan diri. Namun, puncak kerusuhan terjadi juga pada tanggal 15
Juli 2005 lalu di Parung, Bogor, Jawa Barat. Di tahun 2007, terjadi juga kasus yang serupa
berupa pembakaran mesjid dan rumah jemaah Ahmadiyah di Kuningan, Kemang, Menisan lor,
dan  Majalengka Jawa Barat. Lihat A. Fajar Kurniawan, Teologi Ahmadiyah (Jakarta: RM Book,
2006), h. 3.
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izin dari Departemen Kehakiman sebagai sebuah organisasi yang berbadan

hukum, namun izin sebagai organisasi kemasyarakatan itu tidak

mengurangi niat kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam untuk

memerangi Ahmadiyah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa

sesat untuk aliran Ahmadiyah Qadian yang berkembang di Indonesia pada

tahun 1980.6 Fatwa ini diperkuat lagi dengan fatwa MUI tahun 2005.7

Departemen Agama tahun 1984 juga menyatakan pelarangan ajaran

Ahmadiyah.

Efek fatwa MUI tersebut, langsung atau tidak langsung

mengakibatkan terjadinya pertentangan antara Ahmadiyah dengan kaum

muslim lainnya. Akibatnya, terjadilah insiden kekerasan terhadap warga

Ahmadiyah di beberapa daerah pada periode awal tahun 2000-an hingga

saat ini. Puncak kekerasan tersebut terjadi pada peristiwa penyerangan

terhadap warga Ahmadiyah di Parung Bogor yang terjadi pada tanggal 15

Juli 2005.

Memang harus diakui bahwa akidah dalam Islam merupakan suatu

hal yang sangat penting dan dijadikan sebagai tolok ukur ataupun indikator

keimanan. Apakah seseorang masih dikatakan beriman atau kafir dapat

diukur dari akidah yang dianutnya.

66Lihat M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan pembajakan al-Qur’an (Jakarta: LPPI,
2005), h. 98. Buku ini memuat Surat Keputusan Munas II MUI nomor: 05/Kep/Munas
II/MUI/1980.

7Lihat Armansyah, Jejak Nabi Palsu (Bandung: Mizan, 2007), h. 233-235. Buku ini
memuat Surat Keputusan Munas MUI nomor: 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang kesesatan
Ahmadiyah.
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Islam memiliki prinsip-prinsip dasar tentang akidah yang lebih

populer dikenal dengan istilah rukun iman. Rukun iman adalah bangunan

teologi umat Islam yang dirumuskan untuk membangun fondasi keimanan

dan menolak doktrin-doktrin yang dianggap menyimpang.

Prinsip dasar akidah dalam Islam sebagaimana yang dijumpai di

dalam al-Qur’an maupun hadis sangat sederhana. Namun pada umumnya

para ulama khususnya masyarakat Sunni, merumuskan rukun iman itu

terdiri atas; a) percaya kepada Allah, b) percaya kepada para malaikat, c)

percaya kepada kitab-kitabNya, d) percaya kepada rasul-rasul Allah, e)

percaya kepada hari kemudian, f) percaya kepada qad}a dan takdir Allah.8

Rumusan rukun iman sebagai prinsip dasar akidah dalam Islam

sebagaimana di atas tidak sepenuhnya disepakati oleh para ulama atau

mazhab lainnya, sebab bangunan rukun iman secara rinci sebagaimana

diyakini selama ini dirumuskan kemudian.9

Menurut Esposito, tiga dari lima rukun iman merupakan prinsip

dasar akidah dalam Islam yaitu; a) percaya kepada Allah, b) percaya

kepada nabi-nabi, c) percaya kepada hari akhir. Sedangkan percaya kepada

malaikat sebagai hamba dan penyembah Tuhan merupakan koreksi atas

pandangan masyarakat pra Islam yang memandang malaikat sebagai anak

8Endang Saifuddin Anshari, op. cit., h. 27.
9J. L. Esposito, The oxford  Encyclopedia of The Modern Islamic World, diterjemahkan

oleh Eva. YN. et. all, dengan judul Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Bandung: Mizan,
2002), h. 90.
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perempuan Tuhan. Adapun percaya kepada kitab-kitab suci hanya

merupakan tambahan penting bagi yang ketiga.10

Apa yang dikemukan Esposito bukanlah opini yang mengada-ada,

sebab pada kenyatannya bangunan akidah Syi’ah juga berbeda dengan

prinsip dasar akidah yang dirumuskan oleh kelompok Sunni. Syi’ah hanya

memiliki lima rukun iman sebagai prinsip dasar akidah dalam Islam yaitu:

a) Prinsip tauhid, yaitu percaya akan keesaan Tuhan.

b) Al-Nubuwwah, yakni percaya kepada kenabian Muhammad saw.

c) Al-Ma’ad, yakni keimanan akan hari kebangkitan.

d) Al-’Adl, yakni keimanan akan keadilan Allah.

e) Imam, yaitu percaya kepada imam.11

Dalam hal keimanan ini, tampaknya Syi’ah tidak menyebut butir-

butir kepercayaan kepada para malaikat, kitab dan qad}a-qadar seperti

yang terdapat dalam prinsip keimanan masyarakat Sunni. Quraish

menyatakan hanya terdapat tiga prinsip dasar akidah Syi’ah yaitu; (a)

tauhid, (b) kenabian, dan (c) hari akhir.12 Meski demikian, bukan berarti

mereka tidak percaya kepada malaikat atau kitab-kitab, tetapi komponen

itu bukan sistematika yang dirumuskan menjadi prinsip rukun iman

tersebut.13

10Lihat ibid.
11Lihat Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h.

390.
12Quraish Shihab, Sunni-Syi’ah Bergandengan Tangan: Mungkinkah (Jakarta: Lentera

Hati, 2007), h. 93.
13Ibid., h. 88.
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merumuskan prinsip-prinsip

dasar akidah dengan membuat sepuluh ketetapan tentang kriteria apakah

seseorang masih dianggap beriman atau sesat. Menurut ketetapan MUI,

seseorang dikatakan sesat apabila; (a) mengingkari salah satu rukun iman

dan rukun Islam, (b) meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai

dengan dalil syar’i, (c) meyakini turunnya wahyu sesudah al-Qur’an, (d)

mengingkari autentisitas dan kebenaran al-Qur’an, (e) menafsirkan al-

Qur’an yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir, (f) mengingkari

kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, (g) menghina,

melecehkan dan atau merendahkan nabi dan rasul, (h) mengingkari Nabi

Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, (i) mengubah, menambah dan

mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syari’ah, dan (j)

mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.14

Ketetapan Majelis Ulama ini, meski tidak langsung merumuskan

prinsip dasar akidah tetapi menjadi rambu-rambu bagi pemeluk Islam agar

tidak dipandang sebagai sesat atau keluar dari Islam.

Iman juga memiliki keterkaitan dengan perbuatan, sehingga

seseorang yang imannya baik memanifestasikan dirinya dalam bentuk

perilaku yang baik. Sebaliknya, perilaku akan selalu baik jika dilandaskan

pada iman yang baik.

Akibat adanya hubungan pertalian yang erat ini, di masa awal-awal

Islam muncul persoalan kontroversial menyangkut iman dan perbuatan,

14Lihat Nasrul Koharuddin, Ahmad Mushaddeq dan Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah
(Jakarta: Buku Kita, 2008), h. 48. Harian Fajar, 7 Nopember 2007 juga menurunkan hasil-hasil
rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan 4-5 Nopember di Jakarta.
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yaitu apakah orang yang berbuat dosa besar masih dianggap beriman atau

sudah kafir? Persoalan ini kemudian menjadi wacana polemik

berkepanjangan di dalam sejarah perkembangan aliran teologi dalam

Islam.

Lalu bagaimana al-Qur’an dan hadis merumuskan prinsip dasar

akidah ini? Jika mencermati teks al-Qur’an dan hadis, terdapat sejumlah

variasi berkaitan dengan prinsip dasar akidah ini. Misalnya beberapa surat

di dalam al-Qur’an hanya merumuskan dua prinsip dasar akidah yaitu

percaya kepada Allah dan hari akhir,15 atau hanya kepada Allah dan

rasulNya.16 Akan tetapi, di dalam ayat lain prinsip dasar akidah ini

mencakup kepercayaan kepada Allah, para malaikat, rasul-rasul, dan kitab-

15Lihat misalnya  QS. al-Māidah (5): 69, dan QS. al-Baqarah (2): 62.

َ ٱإِن ِ ْ ا ُ َ ْ َ ِ ٱوَ َءا ُدوا ٰ ٱوَ ونَ ُِ ٰ ٱوَ َ ىٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ٱوَ ِ ِ َءا ِ ٱمِ ۡ ۡ ِ َ ِ َ ٰ َو َ ٗ ِ
 َ َ ۡ ۡ ٌف َ َ َ ۡ ِ َ ۡ َو ُ ۡ نَ َ ُ َ

َ ٱإِن ِ ْ ا ُ َ َ ٱوَ َءا ِ ْ ُدوا ٰ ٱوَ َ ىٰ َ ۡ َ ِِ ٰ ٱوَ َ َ َ َ َ ٱوَ ِ ِ َءا ِ ٱمِ ۡ ۡ ِ َ ِ َ ٰ َو َ ٗ ِ
 ۡ ُ َ َ ۡ ۡ أَ ُ ُ َ ِ ۡ ِ ِ ّ َ َر ۡ َو ۡ ٌف َ َ َ ۡ ِ َ ۡ َو ُ ۡ نَ َ ُ َ

16Misalnya QS. al-Hujarāt (49): 15.

َ ِ ۡ ۡ ٱإ نَ ُ ُ َ ٱِ ِ ْ ا ُ َ ِ ِ ِ َءا ِ ُ ۡ ُۦَوَر َ ۡ َ ْ ا ُ َ ٰ َ ْ َو وا ُ َ ۡ َ ِ ٰ َ ۡ ِ ِ ۡ ِ ِ ُ ِ ِ َوأَ ِ َ
َِۚ ٱ َ أُْو ِ ُ نَ ٰ ٱُ ُ ِ
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kitabNya.17 Allah bahkan melarang mengatakan kafir kepada orang yang

mengucapkan salam (lā Ilāha illā Allāh).18

Jika ditelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip dasar akidah

ini, tampak tidak ditemukan ayat yang secara jelas menggambarkan

keimanan kepada qad}a dan qadar. Prinsip yang terakhir ini ditemukan

secara jelas di dalam hadis Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim dalam bab al-imān. Hadis ini menerangkan tentang

kedatangan Jibril di hadapan Nabi dan para sahabatnya, yang menanyakan

tentang Islam, iman, dan ihsan.19

17Lihat misalnya QS. al-Baqarah (2): 285.

 َ َ ٓ ٱَءا َ ِ ُل  ُ ۡ َ ِ َِل إ ِ أُ ِ ّ ر ِ ۡ ۡ ٱوَ ۦِ  نَۚ ُ ُ ِ ِ  َ َ َءا َُ َ ِ ِ َو ِ َ ِ ۦِ ِ ُ ُ ِ ۦَو ِ ُ َ ۦَوُر
 َ ۡ َ ُِق  ّ َ ُ ٖ َ ِ أَ ِ ُ ر ِ ۡ ۦۚ ّ ِ َ اْ  ُ َ ۡ َو َ َ َوأ َ ۖ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َر َ ا ُ ۡ ٱَ َ ِ َ

18Lihat QS. al-Nisā: (4): 94.

ََ ٓ ِٱَ ُ َ ۡ َ َءا َ َ ْ إِذَا  ۡ ا ُ ِ ِ َ ۡ ٱِ  َ ِ  ْ ا ُ ُ َ  َ ْ َو ا ُ َ َ َ  ِ ۡ ََ ۡ َ ِ ُ إ ٰ ٱُ َ ۡ َ  َ َ
 ۡ ُ ٗ ِ ۡ ََض َ َ َن  ُ ٰ َۡ ٱَ َ ِ َ ۡ ٱة ِ َ ٞۚ ٱَ َة ِ َ  ُ ِ َ َ  ِ ٰ َ َ ۡ َ ِ ّ ُ ُ  َ َِ َ ُ ٱُ 

 ۡ َ َ ۡ ُ ٓ ُ َ َ َ ْۚ ۡ ٱإِنا َ َ ِ َن  َ  َ ٗ ِ َ َن  ُ َ

Kata salām di dalam ayat ini ditafsirkan sebagai syahadat. Lihat Departemen RI., al-
Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI., 2004), h. 122.

19Al-Imam Muslim, Şâhih Muslim (Bandung: Maktabat Dahlan, t.th.), h. 23. Hadis itu
berbunyi:

اَء َرُجٌل َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َسُلوِين فـََهابُوُه َأْن َيْسأَُلوُه َفجَ 
ْسَالُم قَاَل َال ُتْشرُِك بِاللَّ  ِه َشْيًئا َوتُِقيُم الصََّالَة َوتـُْؤِيت َفَجَلَس ِعْنَد رُْكَبتَـْيِه فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َما اْإلِ
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Mencermati rumusan prinsip dasar akidah ini, baik pendapat ulama

maupun merujuk kepada sumber al-Qur’an dan hadis, maka rumusan

prinsip dasar yang dianut, baik oleh kelompok Sunni maupun Syi’ah

selama ini tampaknya belum bersifat absolut.

2. Kontroversi Pemikiran Teologi Sunni-Syi’ah

Memperbincangkan hubungan Sunni dan Syiah merupakan

sebuah diskursus yang menarik untuk dikaji. Kedua aliran ini memiliki

perbedaan yang cukup tajam sebagai efek peristiwa sejarah yang cukup

panjang. Meski mengaku Islam, tetapi keduanya sulit untuk bersatu hingga

saat ini, baik secara teologis maupun politik.

Sejarah mencatat bahwa kedua aliran ini pada awalnya muncul

setelah Nabi Muhammad saw. wafat dalam persoalan politik, bukan dalam

persoalan teologi. Akan tetapi, persoalan politik itu kemudian berkembang

menjadi persoalan teologi,20 dan paham-paham keagamaan yang kemudian

menjadi ciri khas kedua aliran tersebut.21

Pendapat senada ini juga dikemukakan oleh John L. Esposito,

bahwa periode ini merupakan polarisasi sikap politik dan keagamaan yang

ميَاُن قَاَل َأْن تـُْؤِمَن بِاللَِّه َوَمَال  ِئَكِتِه وَِكَتاِبِه الزََّكاَة َوَتُصوُم َرَمَضاَن قَاَل َصَدْقَت قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َما اْإلِ
ْحَساُن قَاَل َأْن َولَِقائِِه َوُرُسِلِه َوتـُْؤِمَن بِاْلبَـْعِث َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدرِ  ُكلِِّه قَاَل َصَدْقَت قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َما اْإلِ

َمَىت تـَُقوُم َختَْشى اللََّه َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإنََّك ِإْن َال َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّه يـَرَاَك قَاَل َصَدْقَت قَاَل يَا َرُسوَل اللَّهِ 
َها بَِأْعَلَم ِمْن السَّاِئلِ السَّاَعُة قَاَل َما اْلَمْسُئوُل َعنْـ 

20Lihat Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan
(Jakarta: UI Press, 1986), h. 1.

21Lihat Faisal Islami, Islam Identitas Ilahiyah dan Realitas Insaniya, (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 188.
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menjadi doktrin dalam masyarakat. Perbedaan muncul di sekitar persoalan-

persoalan ke imanan, status orang yang mengaku Islam tetapi melakukan

suatu dosa besar, kebebasan dan determinasi. Hal-hal tersebut tetap

menjadi persoalan-persoalan dasar di kalangan mereka.22

Berangkat dari kenyataan historis, Syi’ah dan Sunni merupakan

suatu produk sejarah yang tak terelakan. Kedua aliran ini menjadi

kelompok teologi karena mereka membicarakan persoalan akidah. Akan

tetapi, aliran ini juga menjadi kelompok politik karena mereka

membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan yang

mereka hadapi pada waktu itu.

Untuk membahas lebih lanjut, penulis menguraikan terlebih

dahulu pemikiran teologis di dunia Sunni.

a. Kontroversi Pemikiran Teologis di Dunia Sunni.

1) Sunni dalam Pespektif Politik.

Istilah sunni berasal dari kata sunnah yang memiliki arti umum

”praktik kebiasaan”.23 Al-Qur’an dan sunnah merupakan sumber hukum

keagamaan Sunni. Sumber lainnya adalah ijma yaitu sebuah

kesepakatan/konsensus para ulama yang didasarkan kepada al-Qur’an dan

sunnah. Oleh karena itu kelompok Sunni menyebut diri sebagai ahl al-

sunnah wa al-jamā’ah (pengikut sunnah dan komunitas).24

22Lihat John L. Esposito, op. cit., 265.
23Ibid.
24Ibid.



.

34

Sunni tidaklah monolitik. Kelompok ini terdiri atas mazhab-

mazhab teologi dan mazhab hukum yang berbeda.25 Sunni berkembang

sebagai hasil perjuangan politik dan agama di tubuh Islam sendiri, yang

telah dimulai sejak masa-masa paling awal dari sejarahnya.

Sejak abad klasik,26 persoalan teologi dalam Islam bukanlah murni

bersumber atau digali dari ajaran Islam, tetapi berawal dari persoalan

politik antara Ali dan Muawiyah dalam peristiwa tahkīm yang akhirnya

melahirkan aliran Khawārij. Bagaimana awal mula terjadinya kontroversi

teologis ini?

Ketika Islam berkembang di masa Nabi Muhammad, semua

persoalan dapat dirujuk atau dipertanyakan kepada Nabi saw. Di samping

menyampaikan risalah agama, Nabi juga memperluas wilayah. Karenanya,

dia bukan saja sebagai kepala agama, tetapi sekaligus merangkap sebagai

25Di bidang teologi, istilah sunni merujuk kepada aliran ’Asy’ariyah dan Maturidiyah.
Di bidang fikih,  Sunni memiliki mazhab empat yaitu; Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi’i. Lihat
Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 299.

26Harun Nasution membagi garis besar sejarah Islam ke dalam tiga periodesasi: (1)
Periode Klassik (650-1250 M.) merupakan zaman kemajuan yang dibagi ke dalam dua fase yaitu
(a) Fase ekspansi, integrasi dan kemajuan (650-1000 M.) Di zaman inilah daerah Islam meluas
melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol. Bermunculan pula para ulama-ulama dan ilmuan
keanamaan seperti empat imam mazhab, para filososof dan sufi. (b) Fase disintegrasi (1000-
1250 M.) Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan
khalifah menurun setelah akhirnya dijatuhkan oleh tentara Mongolia Khulago Khan pada tahun
1258. (2) Periode Pertengahan (1250-1800 M.), dibagi kepada dua fase yaitu (a) Fase
kemunduran (1250-1500 M.) di mana krisis politik Syiah dan Sunni semakin tajam. Dunia Arab
terbagi menjadi dua yaitu; 1) bagian Arab terdiri atas Arab, Irak, Suria, Palestina, Mesir dan
Afrika Utara dan 2) bagian Persia terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia dan Asia Tengah dengan
Iran sebagai pusat kekusaan. (b) Fase tiga kerajaan Besar (1500-1800 M.) yaitu kerajaan Turki
Usmani, Safawi di Persia dan Mughal di India. (3) Periode Modern (1800 M– Seterusnya
merupakan zaman kebangkaitan Islam. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam,
Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992 ), h. 13-14.
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kepala pemerintahan.27 Ketika beliau wafat tahun 632 M., daerah

kekuasaan Madinah bukan hanya sebatas pada kota itu saja, tetapi sudah

mencakup hampir seluruh semenanjung Arabia.

Menurut W. Montgomery Watt, kekuasaan Muhammad telah

meliputi kumpulan suku-suku bangsa Arab yang mengikat tali persekutuan

dengan Muhammad dalam berbagai bentuk dengan masyarakat Madinah

dan mungkin juga masyarakat Mekkah sebagai intinya.28

Dengan demikian, tidak mengherankan ketika Nabi Muhammad

wafat, urusan pertama yang dipikirkan oleh para sahabatnya bukan

penguburannya, tetapi memikirkan dan memperbincangkan tentang

pengganti Rasulullah sebagai kepala negara.

Sejarah telah mencatat, meski dengan musyawarah yang cukup

alot antara kaum Muhajirin dan Anshar bertempat di Śaqifah Banī Saīdah,

namun akhirnya dengan aklamasi Abu Bakar diangkat dan dibaiat oleh

masyarakat Islam di waktu itu sebagai khalifah.

Setelah kurang lebih empat tahun menjadi khalifah, Abu Bakar

diganti oleh Umar bin Khattab dan setelah Umar wafat diganti oleh Usman

bin Affan.

Usman termasuk pedagang Quraisy yang kaya. Keluarganya

terdiri atas orang aristokrat Mekkah yang karena pengalaman dagang,

mereka mempunyai pengetahuan tentang adminsitrasi. Karena itu, Usman

27E. J. Brill, Shorter Encyclopedia of Islam (Lieden-New York: Kovenhaven, 1961), h.
534.

28W. Montgomery.Watt, Muhammad Prophet and Statesment (Oxford: University Press,
1961), h. 222-223.
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mengangkat mereka menjadi pejabat negara. Gubernur-gubernur yang

pernah diangkat oleh Umar diberhentikan oleh Usman diganti oleh

keluarganya.

Melihat fenomena seperti itu, masyarakat menganggap bahwa

pemerintahan Usman sudah tidak lagi menerapkan asas keadilan. Tindakan

politik Usman dengan mengangkat sejumlah keluarganya menimbulkan

reaksi yang cukup keras di kalangan masyarakat Islam.29

Sahabat-sahabat Nabi saw., yang juga sahabat Usman tadinya

mendukung kepemimpinan Usman. Akan tetapi, kondisi ini membuat

mereka berbalik arah. Mereka mulai meninggalkan Usman dan mencoba

memberikan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan politik Usman.

Momentum antipati terhadap pemerintahan ini dimanfaatkan pula oleh

mereka-mereka yang ingin mencari keuntungan. Provokasi dan fitnah pun

terjadi yang akhirnya berujung pada tewasnya Usman di tangan

pemberontak.30

Setelah Usman wafat, maka Ali menjadi calon terkuat pengganti

Usman sebagai khalifah keempat. Namun pencalonan Ali tidak berjalan

mulus. Dia mendapat tantangan dari kelompok Ţalhah dan Zubair dari

Mekkah. Di sisi lain, kelompok Muawiyah, Gubernur Damaskus dan

29Lihat Syed Mahmudunnasir, Islam: Its concepts and History, diterjemahkan oleh
Adang Affandi dengan judul, Islam: Konsepsi dan Sejarahnya (Bandung: Rosdakarya, 1988), h.
189.

30Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 4.
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kerabat Usman, juga tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah, bahkan ia

menganggap dirinya yang paling berhak.31

Ali r.a. mengambil keputusan untuk memerangi kelompok

Muawiyah yang juga ingin menjadi khalifah. Dalam pertempuran tersebut,

tentara Muawiyah hampir kalah, tetapi Amr bin As}, salah seorang

kelompok Muawiyah minta berdamai dengan Ali.

Sebagian kelompok Ali ini ada yang mengikuti Ali,32 dan

sebagian lain ada yang menentang perdamaian. Para penentang

perdamaian ini menyalahkan Ali dan menganggap Ali berdosa karena

tidak memutuskan dengan hukum Allah. Mereka akhirnya keluar dari

golongan Ali dan dikenal dengan Khawārij.33

Golongan ini menganggap bahwa mereka-mereka yang terlibat

dalam arbitrasi (tahkīm) yaitu Ali, Muawiyah, Amr bin As} dan Abū Mūsa

al-Asy’āri adalah kafir. Mereka merujuk kepada QS. al-Māidah (5): 44.

….. ۡ َ ۡ َو َ ٓ َ ِ َل ُ َ َٱأَ ُْو َ  ُ ُ ُ  َ ٰ ۡ ٱِ وَن َ ُ ِ

Terjemahnya:

...Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan

Allah (al-Qur’an), maka mereka itu kafir. 34

31Ibid.
32Ibid. h. 5.
33W. Montgomery Watt, Islamic Theology and Philosophy, diterjemahkan oleh Umar

Basalim dengan judul, Pemikiran Teologi dan filsafat Islam (Jakarta: Perhimpunan
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), h. 17.

34Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Depag RI., 2004), h.
153.
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Menurut Khawārij, mereka itu telah keluar dari Islam yaitu

murtad dan darahnya halal. Oleh karena itu, mereka merencanakan

membunuh keempat orang tersebut, tetapi kelompok ini hanya mampu

membunuh Ali bin Abi T}ālib.

Perkembangan pemikiran Khawārij selanjutnya mengalami

perubahan seirama dengan perubahan zaman. Yang dipandang kafir atau

murtad bukan lagi hanya sebatas mereka yang tidak berhukum kepada al-

Qur’an, tetapi orang yang berbuat dosa besar juga dianggap kafir.

Persoalan terakhir ini kemudian mempunyai pengaruh besar

dalam perkembangan dan pergolakan pemikiran Islam terutama di bidang

teologi. Persoalannya adalah, masihkah bisa dipandang orang sebagai

mukmin atau sudah kafir karena berbuat dosa besar. Persoalan terakhir ini

menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam,35 yaitu:

Pertama, aliran Khawārij yang mengatakan bahwa orang yang

berdosa besar itu adalah kafir dalam arti sudah keluar dari Islam (murtad)

dan wajib dibunuh. Namun dalam perkembangan selanjutnya kelompok ini

juga terpecah menjadi enam sekte yaitu:

a. Al-Muhakkimah

Golongan ini adalah pengikut Ali yang terlibat langsung dalam

perang siffin. Menurut paham mereka, semua yang terlibat dalam arbitrasi

adalah orang yang telah melakukan dosa besar dan karenanya mereka

adalah kafir.36

35Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 7.
36Ibid., h. 14.
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b. Al-Azāriqah

Golongan yang dipimpin oleh Nafī ibn al-Azraq (w.686 M.) ini

lebih ekstrim dari pada golongan al-Muhakkimah. Istilah yang mereka

pakai untuk mereka yang terlibat dalam kasus arbitrase bukan lagi kafir,

tetapi musyrik, yaitu dosa yang lebih besar dari kafir dan tidak dapat

diampuni. Lebih ekstrim lagi, mereka menganggap musyrik golongan-

golongan berikut:

1) Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka.

2) Orang Islam yang sepaham dengan mereka, tetapi tidak mau

bergabung ke dalam daerah kekuasaan mereka.

3) Orang Islam yang menyatakan pengikut mereka, tetapi setelah diuji,

pengakuan mereka meragukan.37

c. Al-Najdah

Aliran ini dipimpin oleh Najdat ibn Amir al-Hanafi. Pemikiran

teologis mereka lebih moderat dari dua kelompok di atas. Di antara

pemikirannya adalah:

1) Orang Islam yang berdosa besar dan tidak sepaham dengan mereka

dipandang kafir dan kekal di dalam neraka, sedangkan pengikut

mereka yang berdosa besar juga akan mendapat siksa, tetapi bukan

di neraka dan akhirnya mereka masuk surga.

2) Setiap muslim wajib mengetahui Allah dan RasulNya, juga wajib

mengetahui bahwa membunuh orang Islam itu adalah haram.

37Ibid., h. 15.
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3) Wajib percaya kepada seluruh wahyu yang Allah turunkan melalui

RasulNya.

4) Memberi maaf kepada orang yang mengerjakan perbuatan haram,

jika orang itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu haram;

5) Imam diperlukan jika maşlahah menghendaki.

6) Boleh berpaham taqiyah yaitu merahasiakan keyakinan untuk

keselamatan diri, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.38

d. Al-Ajāridah

Aliran ini dipimpin oleh Abd al-Karīm ibn al-Ajrad. Kelompok ini

juga lebih lunak dibanding kelompok sebelumnya. Pemikiran teologis

mereka hanya berkisar pada aspek hijrah, ganīmah (harta rampasan), dosa

dan cerita cinta tentang Nabi Yusuf a.s.39

Menurut ajaran mereka, hijrah bukanlah sebuah kewajiban

melainkan hanya sebuah kebajikan. Karena itu kelompok al-Ajāridah yang

tinggal di luar kekuasaan mereka tidak dianggap kafir. Harta yang dapat

dijadikan barang rampasan (ganīmah) hanyalah harta orang yang mati

terbunuh dalam peperangan. Bagi mereka, anak kecil yang orang tuanya

berdosa besar tidak akan mewarisi dosa-dosa orang tuanya. Adapun cerita

cinta nabi Yusuf yang diinformasikan dalam al-Qur’an tidak diakui

sebagai bagian dari al-Qur’an.40

e. Al-Sufriah

38Ibid., h. 17.
39Al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh,

1967), h. 128.
40Ibid.
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Al-Sufriyah dipimpim oleh Ziād ibn al-Aşfar. Paham teologis

mereka antara lain:

1) Tidak boleh membunuh anak-anak orang musyrik.

2) Kaum sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir.

3) Dalam hal dosa besar, mereka berselisih paham. Mereka membagi

dosa besar ke dalam dua kelompok. Pertama, dosa yang ada

sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina. Orang ini tidak

dipandang kafir. Kedua, dosa yang tidak ada sanksinya di dunia

seperti meninggalkan shalat, puasa dan sejenisnya. Orang seperti ini

dianggap kafir.

4) Daerah yang harus diperangi terbatas hanya ma’askar atau camp

pemerintah (Dār al-harb). Perempuan dan anak-anak tidak boleh

menjadi tawanan.

5) Kufur dibagi menjadi dua yaitu kufur nikmat dan kufur kepada

Allah.

6) Taqiyah hanya boleh dalam perkataan untuk menjaga keselamatan.

7) Wanita Islam boleh kawin dengan laki-laki kafir di daerah bukan

Islam.41

f. Al-Ibādiyah

Aliran ini dipimpin oleh Abdullah ibn Ibād. Ajaran teologisnya

antara lain:

1) Kelompok Ibadiyah boleh mengadakan hubungan perkawinan dan

warisan dengan orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka.

41Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 19.
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Aliran ini berpendapat mereka itu bukanlah mukmin, juga bukan

musyrik tetapi kafir, meski syahadat mereka dapat diterima.

2) Daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukan lagi

daerah Dār al-harb, tetapi Dār al-tauhid. Oleh karena itu tidak

boleh diperangi.

3) Orang Islam yang bedosa besar bukanlah musyrik, tetapi kufr al-

ni’mah.

4) Ghanīmah hanya boleh kuda dan senjata, sedangkan emas dan

perak harus dikembalikan kepada pemiliknya.42

Kedua, aliran Murji’ah yang menegaskan bahwa orang yang

berbuat dosa besar tetap masih mukmin, bukan kafir. Perkara dosa

besarnya diserahkan kepada Allah. Dalam perkembangan selanjutnya,

aliran ini juga pecah menjadi beberapa sekte yaitu:

a. Al-Jahmiah

Al-Jahmiah dipimpin oleh Jaham bin Safwan.43 Menurut ajaran

sekte ini bahwa orang yang percaya kepada Allah, kemudian menyatakan

kekufurannya secara lisan tidaklah secara otomatis menjadi kafir, sebab

keimanan atau kekafiran itu letaknya di dalam hati, bukan di lidah

manusia. Dengan kata lain, jika seseorang sudah menyatakan

keyakinannya kepada Allah, Rasul, dan apa-apa yang berasal dari Allah

42Ibid., h. 20.
43Ibid., h. 26.
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berarti dia adalah seorang mukmin, meskipun dia menyatakan dalam

perbuatannya hal-hal yang dilarang oleh Allah.44

b. Al-Salihiah

Aliran ini dipimpin oleh al-Hasan al-Sahili. Menurutnya, iman

adalah mengetahui Allah dan kufr adalah tidak mengetahuiNya. Shalat

menurut mereka bukan ibadah, namun iman itu sendiri yang mereka

anggap sebagai ibadah. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang, begitu

pula kufr.45

c. Al-Jumūsiah

Al-Jumūsiah adalah pengikut Jumūs bin ’Aun al-Namiri. Menurut

mereka, iman adalah mengetahui Allah, tunduk kepadaNya dan tidak

sombong kepadaNya serta mencintaiNya dalam hati. Orang yang

menghimpun ini semua berarti ia seorang mukmin. Ketaatan tidak

termasuk iman, karena itu meninggalkannya tidak termasuk merusak

iman.46

d. Al-Gassāniah

Pimpinannya adalah Gassan al-Kūfi. Menurut paham ini, iman

berarti mengetahui Allah, Rasul, mengakui apa yang datang dari Allah dan

RasulNya secara global bukan terinci. Dengan demikian jika ada orang

44Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta:
Djambatan, 1992), h. 302.

45Lihat al-Asy’āri, Maqālat al-Islāmiyyin wa Ikhtilāf al-Muşallīn (Kairo: Maktabat al-
Nahdat al-Misriyyīn, 1950), h. 198.

46Al-Syahrastani, op. cit., h. 140.
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yang berkata; “saya tahu Allah mewajibkan saya naik haji dan bertawaf di

Ka’bah, tetapi saya tidak tahu ka’bah yang mana, apakah di Mekkah, di

India atau di tempat lain,” maka orang ini tetap dianggap mukmin.47

e. Al-Saubaniah

Al-Saubaniah adalah pengikut Abū Sauban. Kelompok ini

berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan dan pengakuan terhadap

Allah dan rasul-rasulNya. Apa saja yang menurut akal wajib dikerjakan

dan apa yang oleh akal boleh ditinggalkan, tidaklah termasuk iman.48

f. Al-Tumaniah

Aliran yang dipimpin oleh Abu Mu’az al-Tumani ini menyatakan

bahwa iman tidaklah kebal terhadap kufr. Iman merupakan perangai-

perangai yang apabila ditinggalkan, maka yang meninggalkannya menjadi

kafir. Orang yang meninggalkan kewajiban yang disyariatkan oleh iman

tidak dapat disebut beriman. Orang ini disebut fasik, tetapi tidak mutlak.

Orang yang membunuh Nabi atau menamparnya dianggap kafir, bukan

karena pembunuhan atau penamparannya, tetapi karena menganggap

enteng, memusuhi dan membenci Nabi.49

Ketiga, aliran Mu’tazilah yang berpendapat bahwa orang yang

berdosa besar tidak dapat digolongkan sebagai mukmin, juga tidak dapat

47Lihat ibid., h. 141.
48Al-Bagdadi, al- Farq Bain al-Firāq (Kairo: Muhammad Ali Subaih wa Aulāduh, t.th.),

h. 124.
49Lihat al-Syahrastani, op. cit., h. 144.
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dikategorikan sebagai orang kafir. Orang seperti ini menempati dua posisi

mukmin dan kafir (al-manzilat bain al manzilatain).50

Al-Mu’tazilah didirikan oleh Wasil bin At}a (w.131 H). Al-

Syahrastani menguraikan latar belakang munculnya aliran Mu’tazilah ini.

Menurutnya, pada suatu hari Wasil bin At}a datang kepada Hasan al-Basri

menanyakan tentang posisi orang yang berdosa besar, apakah masih tetap

mukmin atau sudah menjadi kafir. Belum lagi Hasan Basri menjawab

pertanyaan ini, Wasil bin At}a berkata bahwa ia tidak menyatakan orang

berdosa besar kafir juga bukan mukmin tetapi ia berada di antara dua

tempat (al-manzilat bain al-manzilatain). Kemudian Wasil berdiri dan

meninggalkan Hasan Basri. Atas peristiwa itu Hasan Basri berkata:

”I’tazala anna” yang maksudnya Wasil telah menjauhkan diri dari kita.

Oleh karena itu, dia dan sahabatnya dinamakan Mu’tazilah.51

Versi lain menyebutkan asal usul penamaan Mu’tazilah muncul

dari peristiwa dialog antara Washil bin At}a, Amr bin Ubaid di satu pihak

dengan Hasan al-Basri di pihak lain tentang status orang yang berdosa

besar. Menurut Wasil dan Amr, orang seperti itu dianggap fasik,

sedangkan menurut Hasan Basri dianggap munafik. Karena tidak sepaham

ini, Wasil dan Amr memisahkan diri dari Hasan Basri (i’tizal), karenanya

mereka disebut Mu’tazilah.52

50 Harun Nasution.(Teolog), op. cit., h. 39.
51Ibid., h. 48. Lihat Ahmad Amīn, Fajr al-Islām (Mesir: Maktabat al-Nahdat al-

Misriyah, 1955), h. 290. Lihat pula H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopedia of
Islam (London: International Publication, 1961), h. 421.

52Ali Mustafa Al-Gurabi, Tārikh al-Firāq al-Islāmiyah wa Nasy’at ilm al-kalām ind al-
Muslimīn (Kairo: Muhammad Ali Subaih wa Aulāduh, 1958), h. 80
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Masih banyak versi lain yang meriwayatkan tentang asal-usul

lahirnya Mu’tazilah ini. Namun pada intinya secara umum munculnya

aliran ini berlatar belakang tentang perbedaan pendapat antara washil bin

At}a dengan Hasan Basri berkaitan dengan dosa besar, status orang

berdosa besar dan posisi/tempat orang yang melakukan dosa besar.

Tema-tema pokok pemikiran teologis Mu’tazilah dikenal dengan

istilah al-uşūl al-khamsah (lima dasar) yang harus menjadi pegangan

sekaligus identitas bagi kaum Mu’tazilah.53 Kelima dasar itu adalah:

a. Tauhid

Tauhid bagi kelompok Mu’tazilah merupakan ajaran pokok agama,

sebab di dalam tauhid terkandung ajaran atau doktrin tidak menyembah

atau menuhankan apapun kecuali Allah. Mereka ingin mengesakan Allah

dengan semurni-murninya.54 Menurut mereka hanya Allah yang kekal,

tidak ada sesuatu yang abadi kecuali Allah. Allah hanya memiliki zat dan

tidak memiliki sifat, sebab jika Allah memiliki sifat maka sifat Allah juga

qadīm dan ini menurut Mu’tazilah menyebabkan banyaknya yang qadim

(ta'addud al-qudamā).55 Dalam kaitan ini tampak sebenarnya Mu’tazilah

ingin meredam setiap kemungkinan bahwa Allah bersifat seperti manusia

(antropomorphisme). Menurut Mu’tazilah apa yang disebut sebagai sifat-

53Ahmad Amin, D}uhā al-Islām (Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Mishriyah, t.th.), h. 22.
54’Ali Sāmi al-Nasyar, Nasy’at al-Fikr al-Falsafi fī al-Islāmi, juz I (Kairo: Dār al-

Ma’ārif, t.th.), h. 435.
55 Abd al-Jabbār, Syarh al-Us}ūl al-Khamsah (Mesir: Maktabat Wahbah, 1985), h. 195.

Di dalam buku ini, penulis menguraikan secara rinci tentang lima dasar doktrin Mu’tazilah yang
dikenal dengan al-Us}ūl al-Khamsah.
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sifat Tuhan bukanlah sifat yang mempunyai wujud sendiri di luar zat

Tuhan, tetapi sifat itu juga esensi Tuhan.56

Mu’tazilah juga berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat dilihat

dengan mata kepala ketika di akhirat kelak,57 tetapi hanya dapat dilihat

dengan hati nurani (qalb).58 Dalam kaitan ini, sesuai dengan ciri ajarannya

yang rasional, Mu’tazilah tampak memahami ayat melalui ta’wīl dengan

pendekatan filosofis.

b. Al-’Adl

Tidak seperti manusia yang memiliki sifat adil sekaligus juga sifat

zalim, Allah hanya memiliki sifat adil dan selalu berbuat kebaikan. Adil

diartikan sebagai apa yang dikehendaki oleh akal dari kebaikan, atau

mengerjakan sesuatu dengan benar dan memiliki maşlahat.59 Tuhan adil,

berarti Dia tidak berbuat buruk dan tidak mungkin berbuat keburukan.

Menurut Abū Huzail (w. 235 H.) salah seorang tokoh Mu’tazilah, Tuhan

berkuasa untuk bersikap zalim tetapi itu mustahil bagi Tuhan untuk

melakukannya.60 Keadilan dalam pandangan Mu’tazilah dapat diukur

dalam pikiran manusia tentang keadilan. Jika ada orang berbuat baik lalu

Allah masukkan ke dalam surga dan jika jahat Allah masukkan ke neraka,

ini disebut adil. Hal ini bertentangan dengan pendapat Asy’ariyah atau

56 Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 46.
57Di dalam al-Qur’an misalnya QS. al-A’rāf (7): 139, QS. al-Qiyāmah (75): 22, QS. al-

Ahzāb (33): 43 diterangkan bahwa suatu hari kelak di akhirat, manusia dapat melihat Tuhan.

58Lihat Zuhdi Jārullah, al-Mu’tazilah (Kairo: al-Ahliyah, 947 H.), h. 80.
59Al-Nasyar, op. cit., h. 433. Abd al-Jabbar, op. cit., h. 301.
60Al-Syahrastani, op. cit., h. 54.
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paham Jabariyah yang menyatakan bahwa Tuhan berkuasa mutlak

memasukkan hambanya ke surga atau ke neraka.

c. Al-Wa’ad wa al-Wa’īd

Mu’tazilah berpendapat bahwa manusia diberi kebebasan untuk

berbuat. Dalam kebebasan tersebut, manusia diberi akal pikiran untuk

membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Oleh karena kemampuan

manusia sudah ada untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan,

maka kewajiban Allah dengan prinsip keadilannya menghukum yang

berbuat salah dengan apa yang menjadi ancamannya (wa’ad) dan memberi

balasan baik atas apa yang menjadi janjiNya (wa’īd).61

Sekaitan dengan paham ini, maka Mu’tazilah tidak mengakui

adanya syafaat. Menurut mereka syafaat akan merubah ketentuan yang

seharusnya diterima akibat perbuatan manusia yang dilakukannya. Konsep

syafaat memberi dampak terhadap kemahaadilan Tuhan.62 Fazlurrahman

juga pernah berkata bahwa konsep syafaat sebenarnya akan menjadikan

Tuhan bersikap tidak adil, sebab Ia tidak melaksanakan janji dan

ancamannya, bahkan menurut Fazlurrahman Tuhan dapat dianggap

pembohong.63

d. Al-Manzilat bain al-Manzilatain

Konsep ini merupakan doktrin pertama muncul dalam paham

Mu’tazilah yang merupakan sebuah sintesis antara paham Khawārij dan

61Abd al-Jabbār, op. cit., h. 611.
62Ibid.
63Lihat Fazlurrahman, Islam, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka,

1984), h. 122.
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Murji’ah. Konsep ini berkaitan erat dengan status orang berbuat dosa

besar, apakah ia masih bisa dianggap mukmin atau sudah menjadi kafir.

Golongan Khawārij menganggap orang yang berdosa besar sebagai kafir,

sementara Murji’ah menganggap masih mukmin.

Dalam kaitan inilah, Mu’tazilah perpendapat bahwa posisi orang

yang berdoa besar bukan mukmin, juga bukan kafir, tetapi berada di

antara keduanya. Mereka dianggap fasiq dan berada pada manzilah

ketiga64 Orang seperti ini menurut paham Mu’tazilah akan menempati

neraka, tetapi lebih ringan siksaannya dibanding orang-orang kafir.65

e. Al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahy an al-Munkar

Paham yang menjadi doktrin kelima Mu’tazilah ini pada intinya

adalah keinginan untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah

untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia dan mencegah

kemunkaran.66 Bagi Mu’tazilah paham ini harus diaplikasikan dalam

kehidupan sebab ia merupakan kewajiban individu. Paham ini pula yang

akhirnya melahirkan al-mihnah 67di zaman Khalifah al-Makmun (813-833

64Abd.al-Jabbār, op. cit, h. 697.
65Ibid.
66Ibid. h. 741.
67Al-Mihnah adalah sebuah ideologi Mu’tazilah (paham tentang al-Qur’an adalah

makhluk) yang menjadi kebijakan negara di zaman Khalifah al-Makmun. Al Mihnah merupakan
sebuah tes kesetiaan kepada para qād}i dan fuqahā terhadap paham Mu’tazilah yang
implementasinya cenderung kepada pemaksaaan paham/kehendak dan kekerasan. Lihat Hamka
Haq, Aspek-aspek Teologis dalam Konsep Mashalat Menurut al-Syatibi (Jakarta: Disertasi IAIN
Syarif Hidayatullah, 1989), h. 40.
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M.) yang berujung pada merosotnya pamor Mu’tazilah di mata

masyarakat.

Ketika Bani Umayyah ditumbangkan oleh Dinasti Abbasiah (750

M.), maka sejak itu Islam Sunni menemukan jati dirinya. Empat mazhab

hukum Sunni yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi’i menjadi

terkukuhkan dengan mantap.68Sedangkan penggunaan istilah ahl al-

sunnah wa al-jamaah semakin populer setelah munculnya Abu Hasan al-

Asy’āri (w. 935) dan Abū Mansūr al-Maturidi (w. 944)69

2) Sunni dalam Perspektif Teologis

Apabila menyebut istilah sunni dalam perspektif teologis, maka

yang dimaksud adalah Asy’ariyah yang dibawa oleh Abū Hasan al-Asy’āri

(w.935) dan Maturidiyah yang dibawa oleh Abu Mans}ūr al-Maturidi (w.

944).70 Kelahiran kedua aliran ini merupakan bentuk reaksi terhadap

doktrin Mu’tazilah yang bercorak rasional-liberal.

Abū Hasan al-Asy’āri lahir di Bagdad pada tahun 260 H.71 Ia lahir

se zaman dengan upaya pembukuan hadis yang terakhir dari tokoh yang

enam yaitu al-Tirmiz\i (w. 892). Dengan kata lain, al-Asy’ari tampil pada

saat konsolidasi paham sunnah di bidang hukum atau fikih dengan

pembukuan hadis. Panampilan al-Asy’āri, menurut Nurcholis, membuat

68J. L. Esposito, op. cit.,h. 260.
69Lihat Dewan Redaksi, op. cit., h. 299.
70Lihat Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1991), h.

269.
71Lihat al-Asy’āri (Maqālat), op. cit., h. 3.
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lengkap konsolidasi paham sunnah itu, yaitu dengan penalaran

ortodoksinya di bidang keimanan atau akidah.72

Pada awalnya, ia merupakan pengikut setia Mu’tazilah selama 40

tahun. Dia sering diutus oleh gurunya al-Juba’i untuk mengadakan

perdebatan karena kemahiran dan kemampuannya mempengaruhi orang

lain,73 tetapi, dalam perjalanan pemikirannya, al-Asy’āri akhirnya

meninggalkan paham Mu’tazilah dan merumuskan paham-paham baru.

Menurut al-Asy’āri, paham Mu’tazilah tidak relevan lagi dan

bertentangan dengan akidah agama. Alasan kenapa dia meninggalkan

paham ini di antaranya:

a) Al-Asy’āri bermimpi bertemu Rasulullah yang menyuruh

meninggalkan ajaran Mu’tazilah dan menyuruhnya membela sunnah-

sunnahnya.

b) Al-Asy’āri tidak puas lagi dengan jawaban-jawaban gurunya al-Juba’i

tentang berbagai aspek kehidupan.

c) Al-Asy’āri melihat bahwa Mu’tazilah tidak dapat diterima oleh

mayoritas ummat Islam yang cenderung masih berpikir sederhana,

sementara ketika itu belum ada teologi yang dapat diandalkan.

d) Al-Asy’āri kalah bersaing dengan Abū Hāsyim (anak al-Juba’i) untuk

memperebutkan posisi tokoh Mu’tazilah.74

72Nurcholis Madjid., op. cit., h. 270.
73Ahmad Amīn, Zuhr al-Islām (Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Misriyyah, 1975), h. 65.
74Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 187.
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Dari keempat alasan di atas, tidak jelas sebenarnya alasan mana

yang paling dominan mempengaruhi al-Asy’āri meninggalkan Mu’tazilah.

Namun yang pasti adalah ketika al-Asy’āri meninggalkan Mu’tazilah,

golongan ini sedang berada dalam fase kemunduran. Itu terjadi setelah

Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M.) membatalkan al-mihnah dan tidak

lagi menjadikan paham Mu’tazilah sebagai ideologi negara.75

Meski meninggalkan Mu’tazilah, namun dia tidak melepaskan diri

dari pemakaian akal dan argumentasi, sebab menurutnya akal begitu

penting dalam memahami agama meski dia harus tunduk kepada ketentuan

wahyu.76

Teologi Asy’ariyah mencoba memberikan rumusan teologis yang

dapat dicerna dan mudah diterima masyarakat umum. Paham ini menjadi

mendunia setelah Iman al-Gazāli (w. 1111 M.) tampil setelah kurang lebih

dua abad setelah al-Asy’ari. Oleh karena itu, bagi sebagian besar kaum

muslimin di seluruh dunia, paham al-Asy’āri identik dengan paham

Sunni.77

Di antara pemikiran teologi Asy’ariyah adalah:

75Al-Mutawakkil adalah seorang khalifah Abbasyiah yang ortodoks dan ingin
menghidupkan kembali semangat ortodoksi tersebut. Peran para ulama yang tidak muncul selama
Mu’tazilah berkuasa, pada masanya dimunculkan kembali. Rasionalisme berbau Mu’tazilah
dilarang dan dia juga membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat  Syed Mahmuddinnasir, op.
cit, h. 278.

76Nurcholis Madjid, op. cit., h. 271.
77Nurcholis Madjid, op. cit., h. 272.
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a) Tentang Dosa Besar

Bagi Asy’ariyah, orang berbuat dosa besar tetap dianggap mukmin,

karena imannya masih ada, tetapi ia menjadi fasik akibat perbuatan

dosanya tersebut. Logikanya adalah jika orang berbuat dosa besar tidak

dianggap mukmin dan juga bukan kafir, maka di dalam dirinya tidak

ditemukan iman atau kufr, maka otomatis dia bukan atheis juga bukan

monotheis, ini menurut Asy’ariyah sesuatu yang tidak mungkin dapat

terjadi.78

Bagi Asy’ariyah, jika seorang berbuat dosa besar dan meninggal

sebelum bertaubat, maka persoalan ini diserahkan saja kepada Allah,

apakah ia akan diampuni atau akan mendapat syafaat dari Nabi

Muhammad.79

b) Tentang Kalam Tuhan.

Menurut Asy’ariyah, kalam Tuhan tidaklah diciptakan, sebab ia

merupakan firman Allah. Bagaimana mungkin al-Qur’an dianggap

makhluk sementara nama-nama Allah ada di dalamnya. Jika al-Qur’an itu

makhluk, maka konsekuensinya asma Allah juga makhluk, jika demikian,

maka keesaan Allah juga makhluk dan ini tentu mustahil.80

c) Antropomorphisme

Merujuk kepada al-Qur’an di antaranya QS. al-Rahmān (85): 27, al-

Asy’ariyah berpendapat bahwa Tuhan memiliki wajah yang kekal dan

78Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 71.
79Ibid., h. 77.
80Al-Asy’āri, al-Ibānat ’an Us}ūl al-Diyānah (Al-Madīnat al-Munawwarah: al-Jāmi’ah

al-Islāmiyah Markaz  Syu’}ū n al-Da’wah, 1909), h. 92.
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tidak akan mengalami kehancuran. Tuhan memiliki sifat-sifat seperti

mendengar, melihat dan sifat-sifat lainnya, akan tetapi keadaan sifat-sifat

tersebut tidak sama dengan sifat manusia. Wajah, tangan atau mata Tuhan

tidak sama dengan wajah atau tangan manusia.81 Bagaimana keadaan sifat

Tuhan tersebut? Hanya Dia yang mengetahui.

d) Keadilan Tuhan

Bagi Asy’ariyah, keadilan Tuhan tidak boleh dilihat dan diukur

dalam perspektif keadilan manusia. KeadilanNya tidak bisa dibatasi dalam

kerangka pikiran manusia.82 Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada

di alam ini. Dia berhak memperlakukan hak milikNya sesuai dengan

keinginanNya. Sekiranya Dia berkehendak memasukkan semua manusia,

baik yang jahat maupun yang saleh ke dalam surga, bukanlah hal ini

sebuah perbuatan aniaya atau ketidakadilan, begitu pula sebaliknya.83

Perbuatan zalim atau aniaya bukanlah sifat Tuhan. Dia maha adil dan

bijaksana apapun yang Dia perbuat, meski tidak adil menurut ukuran

manusia.84

e) Perbuatan Manusia dan Kekuasaan Tuhan

Merujuk kepada ayat-ayat al-Qur’an, di antaranya QS. al-Şaffāt

(37): 96, Asy’ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan.

Manusia tidak memiliki daya dalam berbuat kecuali atas izin Allah yang

memberikan daya kepada manusia. Manusia menurut Asy’ariyah

81Ali Hanafi, Pengantar Teologi Islam (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992)., h. 108.
82Fazlurrahman, (Islam), op. cit., h. 143.
83Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 70.
84Al-Syahristani, op. cit., h. 101.
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diberikan kekuatan berupa al-kasb yaitu melakukan perbuatan melalui

perantaraan daya yang diciptakan dan diberikan Tuhan.85

Kekuasaan Tuhan menurut Asy’ariyah bersifat absolut, sebab

segala sesuatu di alam jaga raya ini tunduk kepadaNya. Di atas Tuhan

tidak ada sesuatu zat lain yang dapat membuat hukum dan memiliki

kekuasaan selain diriNya, oleh karena itu Tuhan memiliki kehendak

mutlak dalam menentukan segala perkara.86

f) Sifat-sifat Tuhan

Merujuk kepada QS. al-Nisā (4): 66, QS. al-Fātir (35): 11,

Asy’ariyah berpendapat bahwa Tuhan memiliki sifat, karena perbuatan-

perbuatanNya di samping menyatakan bahwa Tuhan mengetahui,

menghendaki, berkuasa dan sebagainya, juga menyatakan bahwa ia

mempunyai ilmu pengetahuan, kemauan dan daya.87

g) Melihat Tuhan di Akhirat

Sesuatu yang tidak dapat dilihat adalah yang tidak berwujud,

sedangkan zat Allah adalah ada (berwujud). Dengan demikian, maka

menurut Asy’ariyah Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat

kelak, karena Tuhan memiliki wujud.88

85 Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 107.
86Lihat ibid., h. 118.
87Lihat al-Syahristani, op. cit., h. 150. Terjemahan QS. al-Nisā (4) 66: ”Tuhan

menurunkan al-Qur’an dengan pengetahuanNya”. QS. al-Fāt}ir (35): 11, “Dan tidak seorang
perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuanNya”.

88Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 141.
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Paham seperti ini mereka sandarkan kepada QS. al-Qiyāmah (75):

22-23. Menurut mereka, kata nāz}irah dalam ayat tersebut tidak dapat

berarti memikirkan, karena akhirat bukanlah tempat untuk berpikir. Kata

Nāz}irah ini juga tidak dapat berarti menunggu, karena wajah (wujūh)

yaitu muka tidak dapat menunggu, sifat menunggu hanyalah manusia.

Oleh karena itu, kata ini mesti berarti melihat dengan mata.89

Aliran lain yang juga dianggap Sunni adalah aliran al-Maturidiyah

yang didirikan oleh oleh Abu Manşūr Muhammad bin Muhammad bin

Mahmud al-Maturidi (238-333 H.),90 salah seorang pengikut setia Abū

Hanīfah. Meski dipandang sebagai kelompok Sunni, namun terdapat

perbedaan dalam sistem teologinya.

Aliran Maturidiyah lebih banyak menggunakan akal dalam

memahami masalah-masalah akidah dibanding Asy’ariyah, tetapi

penggunaan akal ini tidak sebebas Mu’tazilah. Dengan kata lain, jika

terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka kebebasan akal harus

tetap dipandu oleh wahyu.91

Pokok-pokok pikiran aliran ini juga berkisar pada persoalan

ma’rifat Allah, masalah baik dan buruk, perbuatan Tuhan, Kebebasan dan

kehendak mutlak Tuhan, sifat Tuhan, masalah dosa besar dan persoalan

iman.

89Ibid.
90Abū Mansūr al-Maturidi, Kitāb al-Tauhīd, diedit oleh Fathullah Khālif (Turki:

Maktabat Islamiyah, 1979), h. 1.
91Muhammad Abū Zahrah, Tārikh al-Mażāhib al-Islāmiyah (Mesir: Dār al-Fikr, t.th.), h.

199.
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Asy’ariyah dan Maturidiyah telah merumuskan empat persoalan

pokok yang menjadi perdebatan panjang dalam kontroversi pemikiran

teologis yaitu masalah akal dan wahyu, perbuatan manusia, kehendak

mutlak dan keadilan Tuhan serta masalah iman dan kufr.

a) Akal dan Wahyu

Persoalan kontroversial yang cukup menonjol diperdebatkan di

kalangan teolog Islam adalah masalah akal dan wahyu. Dalam kaitan ini,

posisi akal diperdebatkan, sejauh mana akal sanggup mengenal Tuhan dan

kewajiban mengetahui Tuhan serta sejauhmana pula fungsi wahyu dalam

kehidupan. Mungkinkah akal sanggup mengenal Tuhan tanpa perantaraan

wahyu?

Dalam persoalan peranan akal dan wahyu dalam kehidupan

manusia, terdapat empat masalah pokok yang menjadi perdebatan yaitu;

(1) mengetahui Tuhan (ma’rifat Allah), (2) kewajiban mengetahui Tuhan,

(3) mengetahui baik dan jahat, dan (4) kewajiban mengerjakan kebaikan

dan kewajiban meninggalkan perbuatan jahat.92

Dari keempat persoalan di atas, manakah yang dapat diperoleh

dengan akal dan mana yang harus melalui wahyu. Dalam kaitan ini

beberapa aliran pemikiran memiliki perbedaan pendapat.

Jika aliran Mu’tazilah berpendapat bahwa segala pengetahuan dapat

diperoleh melalui akal, sementara wahyu hanya berfungsi memperkuat

apa yang telah diperoleh akal dan sebagai fungsi informasi yakni

92Lihat Abū Yusr Muhammad al-Bazdawi, Kitāb Uşūl al-Dīn. ed. Hans Peter Lines
(Kairo: Isā Al-Bābi al-Halabi, 1963), h. 92.
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menangkap apa yang belum diketahui akal,93 maka bagi Asy’ariyah, tidak

semua unsur dapat diketahui oleh akal.

Akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat

mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk

adalah wajib bagi manusia.94 Meski akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi

wahyulah yang mewajibkan seseorang untuk mengetahuiNya dan

kewajiban berterimakasih kepada Tuhan. Karena akal sangat terbatas,

maka diperlukan wahyu untuk membimbing akal.95

Lain lagi menurut Maturidiyah, tampaknya aliran ini mengambil

jalan tengah antara paham Mu’tazilah dan Asy’ariyah. Menurut

Maturidiyah, akal dapat mengetahui Tuhan dan kewajiban berterimakasih

kepada Tuhan. Akal juga dapat mengetahui baik dan buruk akan tetapi

tidak mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan

yang buruk.96

b) Perbuatan Manusia

Persoalan perbuatan manusia ini pada mulanya dimunculkan oleh

paham Jabariyah dan Qadariyah, kemudian dilanjutkan oleh aliran-aliran

teologis lainnya yang juga merujuk kepada paham sebelumnya. Aliran

Mu’tazilah cenderung mengikuti paham Qadariyah dalam menyelesaikan

persoalan-persoalan agama dan kehidupan sehingga manusia dipandang

mempunyai daya dan mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan

93Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 80.
94Ibid., h. 82.
95Ibid.
96Ibid., h. 87.
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berbuat.97 Akan tetapi, pandangan Mu’tazilah ini menimbulkan pertanyaan

lain yaitu, daya siapakan yang dipergunakan oleh manusia? Apakah daya

manusia atau daya Tuhan?

Asy’ariyah beranggapan bahwa manusia sesungguhnya tidak

memiliki daya kecuali daya yang diberikan oleh Allah. Karena manusia

memiliki kelemahan, maka manusia sangat bergantung kepada Tuhan.

Dengan demikian, perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan

oleh Tuhan melalui daya yang diberikan.98 Aliran ini menggambarkan

hubungan perbuatan manusia dengan kemauan dan kekuasaan Tuhan

dengan istilah al-kasb, yaitu bahwa sesuatu terjadi dengan perantaraan

daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan (kasb) bagi

orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul.99

Adapun Maturidiyah, dalam menyikapi persoalan ini terbagi

menjadi dua kelompok yaitu Maturidiyah Samarkand, dipimpin oleh al-

Maturidi (w. 944 M.) dan Maturidiyah Bukhara, dipimpin oleh al-Bazdawi

(w. 439 H).

Pada dasarnya keduanya sepakat bahwa kemauan manusia adalah

kemauan Tuhan. Perbuatan manusia juga diciptakan Tuhan dan daya

diciptakan bersama-sama dengan perbuatan. Perbuatan manusia adalah

perbuatan manusia dalam arti sebenarnya bukan dalam arti kiasan.

97Ibid., h. 102.
98Ibid., h. 106.
99Al-Asy’ari (Maqālat), op. cit., h. 76.
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Pemberian upah dan hukum didasarkan atas pemakaian daya yang

diciptakan.100

Maturidiyah (golongan Samarkand) lebih lanjut memperkenalkan

paham masyī'ah (kemauan) dan rid}a (kerelaan). Manusia menurutnya

melakukan perbuatan baik dan buruk atas kehendak Tuhan, tetapi tidak

selamanya dengan kerelaan (rida) Tuhan. Tuhan tidak suka manusia

berbuat jahat. Manusia berbuat baik atas kehendak Tuhan dan dengan rida

Tuhan, sebaliknya betul manusia berbuat jahat atas kehendak Tuhan, tetapi

tidak atas kerelaan (rid}a) Tuhan.101

Alur logika aliran Maturidiyah (Samarkand) ini dapat dipahami

dengan konsep sebagai berikut: kehendak datang dari Tuhan, lalu datang

daya kepada manusia untuk digunakan, kemudian manusia bebas memilih

apakah daya itu digunakan atau tidak, selanjutnya timbullah perbuatan itu.

Dengan demikian ada unsur kebebasan dalam memilih apa yang disukai

dan apa yang tidak disukai terhadap perbuatan mana yang diinginkan.102

Aliran Maturidiyah Bukhara, sebagaimana Samarkand juga

mengakui bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan

namun dengan definisi yang berbeda. Namun aliran ini lebih dekat kepada

aliran Asy’ariyah.103

Dari uraian di atas tampak sesungguhnya aliran Maturidiyah

Bukhara masih ragu dalam menyatakan perbuatan manusia adalah

100Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 112.
101Lihat ibid., 113.
102Ibid.
103Lihat Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 78.
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perbuatan manusia dalam arti sebenarnya. Bahkan menurut Harun

Nasution, aliran ini, sebagaimana halnya Asy’ariyah berpendapat bahwa

daya tidaklah efektif dalam mewujudkan perbuatan.104

c) Kehendak Mutlak dan Keadilan Tuhan

Allah memberi manusia karunia akal yang dengan akal itu manusia

dapat berpikir dan berperadaban dalam kehidupan ini. Akan tetapi, muncul

sebuah pertanyaan besar, sejauh mana Tuhan memberi kekuasaan dan

kewenangan kepada akal untuk menentukan arah hidup manusia? Adakah

intervensi Tuhan dalam kehidupan manusia ini? Atau kehidupan manusia

ditentukan secara mutlak oleh keinginan manusia itu sendiri.

Pertanyaan lebih lanjut adalah jika akal manusia tidak memiliki

kewenangan mutlak dalam menentukan perbuatan manusia, lalu untuk apa

Tuhan menciptakan kebaikan dan keburukan? Dapatkah Tuhan dikatakan

Maha Adil jika Ia memberi pahala dan siksa kepada manusia yang berbuat

kebaikan dan kejahatan, sedangkan manusia tidak diberi kewenangan

secara penuh untuk menentukan perbuatannya. Problematika teologis di

atas memunculkan berbagai pendapat dan polemik di kalangan para teolog.

Salah satu paham teologi dalam Islam yaitu Jabariyah menyatakan

Tuhan memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan perbuatan

manusia.105 Manusia melakukan perbuatan baik maupun jahat ditentukan

104Ibid., h. 116.
105Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah (Jakarta: UI

Press, 1987), h. 64.
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oleh kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan

pada diri manusia sebagaimana Tuhan menciptakan benda mati.106

Pendapat Jabariyah ini diwarisi pula oleh Asy’ariyah. Aliran ini

berpendapat bahwa Tuhan memiliki kekuasaan mutlak atas segenap

ciptaanNya. Di atas Tuhan tidak ada sesuatu zat yang lebih tinggi dan

dapat membuat hukum. Tidak ada larangan bagi Tuhan, Dia bebas

menentukan secara mutlak apa yang Dia kehendaki, bahkan Tuhan boleh

saja melarang apa yang telah diperintahkanNya dan memerintahkan apa

yang telah dilarangNya.107

Kemutlakan kekuasaan Tuhan tergambar dari paham Asy’ariyah

yang menyatakan bahwa Tuhan dapat meletakkan beban yang tidak

terpikul oleh diri manusia, juga paham yang menyatakan bahwa sekiranya

Tuhan mewahyukan berdusta itu adalah perbuatan baik, maka berdusta itu

mestilah baik, bukan perbuatan buruk.108

Aliran Maturidiyah Bukhara sedikit lebih moderat daripada

pendapat di atas. Meski menyatakan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan

mutlak, tetapi kemutlakannya tidak seperti pendapat Asy’ariyah. Menurut

aliran ini, meski memiliki kekuasaan mutlak, tetapi tidak mungkin Tuhan

melanggar janji-janjiNya untuk memberi upah kepada yang berbuat

baik.109

106Al-Syahristani, op. cit., h. 87.
107Harun Nasutiion(Teologi), op. cit., h. 119.
108Ibid.
109Al-Baz{dawi, op. cit., h. 130.
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Maturidiyah Samarkand juga memiliki pendapat bahwa Tuhan

memiliki kekuasaan mutlak, tetapi kekuasaan mutlak Tuhan dibatasi oleh

tiga hal yaitu: (1) Kemerdekaan manusia dalam kemauan dan perbuatan,

(2) Keadaan Tuhan menjatuhkan hukuman bukan sewenang-wenang tetapi

berdasar atas kemerdekaan manusia dalam mempergunakan daya yang

diciptakan Tuhan dalam dirinya untuk berbuat baik dan jahat, (3) Keadaan

hukuman-hukuman Tuhan harus terjadi.110

Meski memiliki konsep yang hampir sama dengan Mu’tazilah, akan

tetapi Maturidiyah Samarkand menolak adanya taklīf mā la yuţāq (beban

yang tidak mampu dipikul manusia) serta konsep al-şalāh wa al-aşlah

(wajib bagi Tuhan berbuat baik dan yang terbaik)111

Berbeda dengan  Maturidiyah Samarkand, golongan Maturidiyah

Bukhara memandang keadilan dalam perspektif kekuasaan dan kehendak

mutlak Tuhan. Keadilan Tuhan menurut mereka mengandung arti bahwa

Tuhan memiliki kekuasaan mutlak terhadap makhlukNya dan dapat

berbuat sekehendakNya meski hal itu tidak adil dalam ukuran manusia.

Asy’ariyah menolak adanya kewajiban Tuhan. Tuhan dapat

memberi upah atau ganjaran kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Bahkan

Tuhan tetap dikatakan adil meski seandainya Ia memasukkan orang yang

saleh ke dalam neraka atau sebaliknya.112

110Lihat Kamāl a-Dīn al-Bayadi, Isyārat al-Marām min Ibārat al-Imām (Kairo: Mustafa
al-Bābi al-Halabi, 1949 ), h. 159.

111Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. 130.
112Ibid., h. 121.
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Perbuatan dikatakan salah atau tidak adil, jika perbuatan itu

melanggar hukum. Oleh karena di atas Tuhan tidak ada hukum atau

undang-undang yang mengharuskan atau mengatur Tuhan berbuat sesuatu,

maka perbuatan Tuhan tidak pernah melanggar atau bertentangan dengan

hukum.113 Dengan demikian perbuatan Tuhan akan selalu adil apapun yang

dilakukanNya.

d) Iman dan Kufur

Menurut Maturidiyah Samarkand, iman bukanlah taşdiq. Orang

yang tahu Tuhan tetapi melawan atau melanggar aturanNya tidak dapat

disebut mukmin.114 Dengan demikian, iman bagi mereka bukanlah taşdīq

(pembenaran dengan hati), bukan pula ma’rifah (mengenal), tetapi amal

timbul sebagai akibat mengetahui Tuhan.115

Bagi Asy’ariyah dan Maturidiyah Bukhara, akal manusia tidak

sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Manusia dapat mengetahui

Tuhan itu hanya melalui wahyu. Oleh karena itu, iman bagi mereka

hanyalah taşdīq bi Allāh yaitu menerima kebenaran kabar tentang adanya

Allah.116

113Ibid.
114Bandingkan pula dengan QS. al-Hujarāt (49): 14. “Berkata orang-orang Arab (badui)

itu; “Kami telah beriman”, katakan (hai Muhammad) kepada mereka; “kamu belum beriman” ,
tetapi katakanlah : “Kami telah tunduk”, sebab iman itu belum masuk ke dalam hatimu.

115Lihat Harun (Teologi), op. cit., h. 147.
116Ibid., h. 148.
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Perkembangan teologi Sunni di dunia Islam cukup maju. Salah satu

faktor yang penting bagi tersebarnya teologi ini adalah adalah sistem

rumusan teologi yang mudah dicerna oleh masyarakat awam sekalipun.117

Menurut Nurcholis, al-Asy’āri dianggap sebagai pemikir Islam

Sunni yang paling sukses. Tidak ada tokoh pemikir Islam yang dapat

mengklaim sedemikian banyak penganut dan sedemikian luas buah

pikirannya seperti Abū Hasan al-Asy’āri.118

b. Kontroversi Teologi di Dunia Syi’ah

1) Syi’ah dalam Perspektif Politik

Syi’ah berarti pendukung,119 karena mereka adalah  pengikut dan

pendukung Ali bin Abi Thalib yang sekaligus diyakini sebagai imam

pertama.120

Dalam sejarah tidak begitu jelas kapan istilah ini muncul, namun

umumnya istilah ini merujuk kepada pendukung Ali, yang muncul setelah

meninggalnya Nabi Muhammad saw. Istilah ini lebih populer lagi dan

mengkristal setelah terjadinya pertempuran shiffin dan peristiwa al-tahkim.

Di dalam peristiwa tersebut terdapat  kelompok yang menentang Ali

yang kemudian disebut sebagai kelompok Khawarij, dan orang-orang yang

masih tetap setia mendukung Ali yang disebut Syi’ah Ali.121

117Lihat Zainul Kamal, Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy’ari Sebagai Doktrin
Akidah, dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.) Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah
(Jakarta: Paramadina, 1994), h. 142.

118Nurcholis Madjid., loc. cit.
119Lihat John L. Esposito, op. cit., h. 302.
120Lihat H. Munawir, Sjadzali: Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran

(Jakarta: UI Press, 1993), h. 211.
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Bagi kaum Syi’ah, Ali adalah pemegang hak kekuasaan setelah

wafat Nabi Muhammad (632 M.) Ada beberapa alasan kenapa kelompok

ini begitu menginginkan Ali r.a. mengganti posisi Nabi.

John L. Esposito menguraikan latar belakang sosio-cultur

masyarakat Madinah yang begitu plural  pada waktu itu. Menurutnya di

Madinah terdapat dua komunitas utama yang tinggal yaitu; (a) orang-

orang Arab dari wilayah utara dan tengah, di antara mereka adalah suku

Quraisy di Mekkah yang paling dominan, dan (b) orang-orang yang

berasal dari wilayah Arab Selatan yang dua cabang utamanya yaitu suku

Auz dan Khazraj.122

Orang Arab dari wilayah Arab utara dan tengah berkembang pada

jalur yang berbeda dengan orang-orang Arab Yaman dalam hal karakter,

jalan hidup, profesi serta institusi sosial budaya. Lebih penting lagi, kedua

kelompok ini sangat berbeda satu sama lain dalam hal kepekaan dan rasa

keagamaan. Orang-orang dari wilayah selatan lebih menonjol dalam hal

ide-ide keagamaan.

Perbedaan dalam hal sintemen keagamaan ini tercermin dalam pola

kepemimpinan suku. Orang Arab wilayah utara dan tengah lebih

mengedepankan senioritas dan kecakapan dalam memimpin, sedangkan

orang Arab dari wilayah selatan terbiasa dengan pergantian kepemimpinan

didasarkan atas kesucian garis keturunan dan hak-hak ilahi.123 Dalam

121Lihat Ibrahim Madkūr, Fī al-Falsafah al-Islāmiyyah (Mesir: Al-Ma’ārif, 1989), h.
60.

122J. L. Esposito., loc. cit.
123Ibid.
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kaitan inilah kenapa orang-orang Syi’ah mempersoalkan kepemimpinan

sesudah Nabi saw., karena mereka memandang Ali sebagai keluarga

terdekat Nabi Muhammad saw.

Di samping itu peristiwa di Gadir Khum,124 saat perjalanan haji

terakhir dari Mekah ke Medinah, Nabi Muhammad saw. memilih Ali

sebagai pemimpin umum dari umat Islam dan menjadikan Ali sebagai

pelindung, seperti Nabi sendiri.125 Hal ini menurut Syi’ah menunjukkan

bahwa Ali dikehendaki Nabi sebagai penggantinya. Hadis-hadis Gadir

Khum diyakini oleh kelompok Syi’ah memperkuat argumen mereka.126

Dari berbagai indikator di atas dapat dipahami bila pengikut

Syi’ah meyakini bahwa setelah wafatnya Nabi saw., kekhalifahan dan

kekuasaan agama berada di tangan Ali sebagai keturunan Nabi

Muhammad  saw. atau ahl al-bait.127

Mereka meyakini bahwa petunjuk Allah pasti terus mengalir

melalui penerus-penerusnya yang akan memadukan dalam diri mereka

124Lihat Mircea Ekiade, The Encyclodeia of Religion, (New York: Macmillan Library
Refecence USA, 1993), h. 242.

125Lihat Muhammad Husain Ţabāţabā’i, Shi’ite Islam, diterjemahkan oleh Djohan Effendi
dengan judul, Islam Syi’ah, (Jakarta: Graffiti Press, 1989), h. 310.

126Syarifuddin Al-Musawi, al-Muraja’at, (Teheran: al-Maktabah al-Iftihariyah, t.th.), h.
41-42. Penulis yang sama, Dialog Sunnah-Syiah (Bandung: Mizan, 1983), h. 238-241
mengemukakan hadis tersebut yang sebagian artinya sebagai berikut: “Kurasa seakan-akan aku
segera akan dipanggil Allah, dan segera pula memenuhi panggilan itu, maka sesungguhnya aku
meninggalkan padamu al-Śaqalain. Yang satu lebih mulia dari yang kedua, yaitu kitab Allah dan
‘Itrahku. Jagalah baik-baik kedua peninggalanku itu, sebab keduanya tak akan berpisah sehingga
berkumpul kembali denganku di al-Hud”. Kemudian beliau berkata lagi “sesungguhnya Allah
adalah maulaku (pemimpinku), dan aku adalah maula bagi setiap mukmin”. Lalu beliau
mengangkat tangan Ali bin Abi Talib sambil bersabda, “Siapa yang menganggap aku sebagai
pemimpinnya, maka dia ini (Ali) adalah juga pemimpin baginya. Ya Allah, cintailah siapa yang
mencintainya dan musuhilah siapa yang memusuhinya.

127Lihat Mircea Eliade, loc. cit.
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aspek keagamaan dan sekaligus fungsi temporal Nabi. Pemimpin-

pemimpin semacam itu adalah para imam yang mewarisi peran Nabi saw.

dalam memberikan petunjuk wahyu bagi penciptaan tatanan Islam.

Dalam perkembangan berikutnya, Syi’ah terpecah menjadi

beberapa golongan. Ada Syi’ah yang ekstrim dan ada pula yang moderat.

Perbedaan ini  kemudian berimplikasi pula pada masalah teologi dan

hukum.

Terdapat lima golongan dalam paham Syi’ah yakni golongan

Zaidiyah, Iśnā Asyariah (disebut juga Imāmiyah),  Kaisaniyah, Ismāiliyah

(disebut juga Sab’iyah), dan Gulat.128 Dari lima golongan ini, yang masih

hidup sampai saat ini adalah Iśnā Asyariyah dan Ismāiliyah yang

merupakan penganut mayoritas Syi’ah.129

Karena prinsip-prinsip ajaran Syi’ah pada umumnya ada yang

bertentangan dengan prinsip Sunni, terutama dalam hal kepemimpinan,

maka kaum Syi’ah mendapat tekanan-tekanan pada masa Dinasti

Umaiyyah dan Abbasiah. Akan tetapi, bentuk-bentuk tekanan yang

ditujukan kepada mereka justru malah semakin memperkuat kepercayaan

mereka.

2) Syi’ah dalam Perspektif Teologi

Paham Syi’ah, banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar terutama

sejak masuknya orang-orang Persia ke dalam Islam dan setelah peristiwa

Karbala. Pengaruh-pengaruh ini dimungkinkan oleh kondisi geografis Irak,

128Lihat Ameer Ali, Spirit of Islam, diterjemahkan oleh Djamdi dengan judul, Api Islam
(Jakarta: PT. Pembangunan, 1966), h. 165.

129Lihat Ahmad Amin, (Fajr al-Islām), op. cit., h. 362.
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khususnya Kufah, pusat kaum Syi’ah dan tempat berkembangnya filsafat

Yunani dan Persia. Salah satu bentuk pengaruh pemikiran Persia ke dalam

Islam adalah sekitar persoalan raja, aspek ketuhanan dan keturunan.130

Konsep imāmah merupakan persoalan mendasar dalam pandangan

Syi’ah, karena imāmah sebagai bagian dari rukun iman mereka.131

Kepemimpinan Ali diakui oleh Syi’ah, karena Ali memiliki hak atas

kekhalifahan berdasarkan ketetapan Tuhan, dan telah menerima mandat

yang istimewa tersebut dari Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu,

keistimewaan Ali adalah dia memiliki otoritas spiritual yang melekat pada

dirinya, dan kemudian beralih kepada anak dan keturunannya yakni

melalui Ali dan Fatimah binti Nabi Muhammad  yang kemudian dikenal

dengan istilah ahl-al-bait.132

Pada umumnya bangunan teologi kaum Syi’ah mengandung prinsip

ajaran yang dikenal dengan  lima rukun iman yaitu:

(a) Prinsip tauhid, yaitu percaya akan keesaan Tuhan.

(b) Al-Nubuwwah, yakni percaya kepada kenabian Nabi Muhammad saw.

(c) Al-Ma’ad, yakni keimanan akan hari kebangkitan.

(d) Al-’Adl, yakni keimanan akan keadilan Allah.

(e) Imam, yaitu percaya kepada imam.133

Dari kelima prinsip di atas, terdapat tiga prinsip yang memiliki

kesamaan dengan prinsip di dunia Sunni yaitu tauhid, nubuwwah dan

130Lihat Muhammad Abū Zahrah, op. cit., h. 40.
131Lihat  al-Syahrastani, op. cit., h. 146.
132Lihat W. Montgomery Watt, op. cit., h. 31.
133Lihat Cyril Glasse, loc. cit.
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percaya kepada kebangkitan. Sedangkan dua lainnya terdapat perbedaan

prinsipil yang menyebabkan retaknya hubungan Syi’ah dan Sunni dalam

perjalanan sejarah sampai sekarang ini.

Sebagian doktrin Syi’ah memiliki kesamaan dengan Mu’tazilah.

Syi’ah dalam pandangan teologinya menolak paham bahwa al-Qur’an itu

qadim dan juga menolak paham melihat Tuhan di akhirat. Argumen yang

diajukan  sesuai dengan argumen yang diajukan oleh kaum Mu’tazilah,

yaitu al-Qur’an dalam istilah teologi  disebut kalam Allah, bukan qadim

atau kekal, tetapi hadi>s\ dalam arti baru dan diciptakan Tuhan.134

Sedangkan penolakan terhadap penglihatan Tuhan di akhirat

diajukan dengan argumentasi bahwa Tuhan itu bersifat immaterial, tak

dapat dilihat dengan mata kepala. Tuhan tidak mengambil tempat dan

dengan demikian tidak dapat dilihat, karena yang dapat dilihat hanyalah

yang mengambil tempat. Jika Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala,

maka Tuhan akan dapat dilihat sekarang dalam alam ini juga. Tidak

mungkin ada orang yang melihat Tuhan di alam ini.135

Mengenai sifat Allah, Syi’ah meniadakan sifat dari zat Allah.

Penetapan sifat menurutnya merupakan penyamaan dengan makhluk.

Demikian juga mengenai wahyu, dalam keyakinan Syi’ah bahwa wahyu

itu tidak berhenti karena itu merupakan penjelmaan atau pancaran dari al-

134Lihat Harun, Nasution, (Teologi) op. cit., h. 48.
135Ibid.
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nātiq (nabi) terhadap wāsi dan para imam.136 Hal ini sesuai dengan filsafat

al-Farabi dan Ibn Sina berkaitan dengan teori emanasi.137

Selain yang dikemukakan di atas, Syi’ah juga mempunyai

keyakinan bahwa al-Qur’an itu mempunyai makna batin dan makna zahir,

memuat rahasia alam dan alam rahasia.138 Oleh karena pandangan

demikian, maka syariat itu mempunyai aspek tersurat dan aspek tersirat.

Orang-orang tertentu seperti para imam dapat mengetahui rahasia yang

tersirat dan tersurat ini. Karena itu, bagi Syi’ah seorang imam tidak akan

pernah berbuat salah.

3. Kontroversi Seputar Kenabian Terakhir

Tujuan sebenaranya dari misi kenabian adalah membimbing

masyarakat dan memberikan kepada mereka kebahagiaan, keselamatan,

kebaikan dan kesejahteraan.139 Ini bermakna bahwa tugas seorang nabi

tidak lain adalah membimbing manusia agar mengenal Tuhan sekaligus

juga mengenal lebih jauh jati dirinya,  dan menegakkan keadilan.140

Para nabi, sejak Adam a.s., hingga Muhammad saw., baik yang

membawa syariat atau tidak, sesungguhnya membawa misi yang sama.141

Perbedaan dalam hukum Allah menyebabkan munculnya penamaan pada

136Ibrahim Madkūr, loc. cit.
137Harun Nasution, Filsafat Islam dalam Budy Munawar Rahman (Ed.) op. cit., h. 150.
138Lihat Ahmad Amin, op. cit., h. 268-270.
139Murtadha Muthahhari & Imām al-Gazāli, Qawāid al-Aqāid & Revelation and

Prophethood, diterjemahkan oleh Ija Suntana dan Ahsin Mohammad dengan judul, Agar Kita
Tidak Sesat (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 175.

140Lihat QS. al-Ahzāb (33): 45-46.
141Lihat QS. al-Syu’arā ((26): 13.
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agama-agama. Perbedaan ini disebabkan oleh serangkaian masalah

sekunder yang bervariasi menurut zaman dan situasi tertentu serta

karakterisitik khusus dari umat yang diseru kepada Tuhan. Hukum-hukum

tersebut adalah bentuk-bentuk dan aspek yang berbeda dari satu kebenaran

dan semuanya menuju pada satu tujuan.142

Pesan yang dibawa para nabi, memang mengandung perbedaan,

namun misinya hanya satu yaitu tauhid. Misi kenabian datang berulang-

ulang atau susul-menyusul, meski kebanyakan dari mereka bukan nabi

pembawa hukum Allah melainkan diutus untuk melaksanakan dan

memperkokoh agama yang sudah ada.143

Meski misi kenabian merupakan misi berkelanjutan, namun

pertanyaan yang muncul adalah, apakah misi kenabian yang susul-

menyusul itu hanya terbatas dan berakhir sampai kepada Nabi Muhammad

saw., atau masih ada misi kenabian lagi sesudahnya?

Persoalan ini menjadi kontroversial di kalangan masyarakat

muslim, sebab terdapat kelompok yang menyatakan misi kenabian masih

berlanjut, juga ada kelompok yang menyatakan misi kenabian berhenti

dengan syariat yang disempurnakan (Islam) yang dibawa oleh Nabi

Muhammad saw.

Dalam persoalan ini, mayoritas masyarakat Sunni dan Syi’ah

menolak adanya misi kenabian setelah kenabian Muhammad saw. Kedua

kelompok ini berkeyakinan,  tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad

142Murtadha Muthahhari, op. cit., h. 182.
143Ibid.



.

73

saw., tetapi komunitas Ahmadiyah memiliki keyakinan bahwa nabi yang

tidak membawa syariat dan hanya meneruskan perjuangan Nabi

Muhammad saw. masih berlanjut.

Salah satu sebab perbedaan pandangan di antara kelompok tersebut

tentang kenabian terakhir adalah karena adanya perbedaan penafsiran

dalam memahami QS. al-Ahzāb (33): 40 tentang predikat Nabi

saw.sebagai khātam al-nabiyyīn.

Menurut Ahmadiyah, ayat yang terdapat di dalam QS. al-Ahzāb

(33): 40 tersebut tidak serta merta memberikan makna bahwa Nabi

Muhammad saw. menutup pintu kenabian, tetapi dapat bermakna cincin,

segel, dan hiasan. Oleh karena itu, ayat tersebut mengandung arti

kenabian, s}āhib al-kitāb atau nabi yang membawa hukum atau syariat

penyempurna dan paling sempurna dari generasi kenabian manapun, baik

yang datang sebelum Nabi saw. maupun sesudahnya.144

Dengan demikian, ide kenabian setelah periode Muhammad saw.,

selama tidak membatalkan syariat yang sudah diteguhkan Nabi saw.,

dianggap sebagai satu hal yang dapat diterima secara wajar.

Hal ini lebih diperkuat lagi dengan adanya paham/keyakinan

munculnya Nabi Isa a.s. yang dapat membuat makna khātam al-nabiyyīn

terhadap diri Nabi Muhammad saw., memang tidak berarti akhir dari

segala pintu kenabian, sebab Nabi Isa a.s. yang diyakini oleh sebagian

144Armansyah, Jejak Nabi Palsu (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 19.
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masyarakat tersebut akan hadir kembali, tetap menyandang sebagai nabi

Allah.145

Pemahaman terhadap fenomena khātam al-nabiyyīn, diperkuat lagi

dengan adanya analogi dari hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa

sekiranya Ibrahim (putranya) hidup, maka dia akan menjadi nabi yang

benar.146

Ayat dan hadis yang berkonotasi ambiguitif inilah yang

menimbulkan perbedaan paham/interpretasi di kalangan ulama. Ini pula

yang menjadi titik tembak yang sering digunakan oleh orang-orang

tertentu untuk  memperlihatkan kebenaran hujjah mereka sebagai seorang

nabi baru yang diutus Allah.147

Sebaliknya mayoritas ulama Sunni dan Syi’ah sepakat bahwa misi

kenabian telah berakhir di tangan Nabi Muhammad saw. Tidak ada lagi

nabi yang datang sesudahnya, baik yang membawa syariat maupun tidak

membawa syariat.148

145Ibid., h. 20.
146Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, jilid I (Bandung: Maktabat Dahlan, t.th.), h. 237.
147Lihat Armansyah, loc. cit. Tercatat sejumlah orang yang mengaku ”nabi” di sepanjang

sejarah antara lain; (1) Musailamah, (2) Talhah ibn Khuwailid, (3) Ablahah Ibn Ka’ab, (4) Abu
al-Tayyib, (5) Said Ali Muhammad, (6) Bahaullah, (7) Al-Hakim ibn Otto, (8) Ghulam Ahmad.
Lihat  Mochtar Effendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat (Palembang: Universitas Sriwijaya,
2001), h. 151-154. Untuk kasus di Indonesia, terdapat Lia Aminuddin dan Ahmad Mushaddeq.

148Lihat Muhammad Husain al-T}abātabā’i, al-Mīzān fi Tafsīr al-Qur’ān (Beirut:
Mu’assasah al- A’lām li al-Mat}būah, 1973), h. 325. Sayyid Qut}}b, Fī Z{>ilāl al- Qur’ān jilid 6
(Mesir: Dār al-Syurūq, 1986), h. 22.  Juga Jamāl a-Dīn al-Qāsimi, Mahāsin al-Ta’wīl (Beirut:
Dār al-Fikr, 1978), h. 266.
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Jika sebelum Nabi Muhammad saw. masih terdapat misi-misi

kenabian secara berkelanjutan, itu tidak lain disebabkan beberapa hal

yaitu:

Pertama, umat manusia di zaman dahulu tidak mampu menjaga

kelestarian kitab suci disebabkan kurangnya perkembangan mental dan

kematangan berpikir mereka. Kitab suci diubah dan didistorsi atau dirusak

isinya sama sekali, sehingga diperlukan pembaruan pesan.149

Kedua, dalam masa-masa sebelumnya, karena kurangnya

kematangan dan pertumbuhan, masyarakat tidak mampu menerima suatu

program umum bagi jalan yang mereka tempuh, dan tidak mampu

melanjutkan perjalanan mereka di jalan yang mereka tempuh itu dengan

bimbingan program tersebut. Mereka perlu diarahkan selangkah demi

selangkah, disertai oleh pemandu-pemandu.150

Ketiga, sebagian besar nabi-nabi adalah nabi pendakwah, bukan

pembawa hukum/syariat. Jumlah nabi yang membawa syariat tidak lebih

banyak dari nabi pendakwah. Pekerjaan nabi-nabi pendakwah hanyalah

mempromosikan, menyebarkan dan melaksanakan tafsiran-tafsiran hukum

Tuhan yang berlaku di masa mereka.151

Dengan datangnya Nabi Muhammad saw., maka pintu dan misi

kenabian sudah berakhir. Hal ini menurut Murtada disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu;

149Murtada Muthahhari, op. cit., h. 186.
150Ibid., h. 187.
151Ibid.
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Pertama, agama Islam adalah agama yang sempurna dan

masyarakat Islam mampu menjaga kelestarian kitab suci al-Qur’an. Karena

itu, tidak ada distorsi atau perubahan dalam kitab suci ini. Kaum muslimin

pada umumnya, sejak diturunkan al-Qur’an hingga sekarang ini, telah

merekamnya dengan ingatan mereka atau dalam tulisan.152

Kedua, serentak dengan tibanya masa penutupan misi kenabian,

umat manusia telah mampu menerima informasi-informasi dari kalangan

ulama atau mujaddid. Para ulama dan mujaddid ini mampu mengadaptasi

ajaran-ajaran umum al-Qur’an terhadap masa dan tempat serta tuntutan

kondisi yang ada. Mereka mampu memahami agama dan merumuskan dan

menyimpulkan hukum Tuhan.153

Para ulama dan mujaddid terpelajar melaksanakan banyak tugas-

tugas dari para nabi pendakwah dan juga sebagian dari tugas nabi

pembawa syariat. Mereka berkewajiban melakukan ijtihad dan memikul

tugas khusus untuk memimpin umat.

Demikian pula akhir kenabian, bukanlah tanda merosotnya potensi

spiritualitas manusia, juga bukan indikasi tidak butuhnya manusia terhadap

risalah Tuhan.154

Dengan demikian, meskipun kebutuhan terhadap agama akan selalu

ada, bahkan akan semakin bertambah dengan majunya peradaban manusia,

namun kebutuhan untuk memperbarui misi kenabian, diturunkannya kitab

152Ibid. h. 186.
153Ibid. h. 188.
154Murtada Muthahhari, op. cit., h. 288.
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suci baru dan kebutuhan akan nabi-nabi baru, telah berakhir untuk selama-

lamanya setelah kenabian Nabi Muhammad saw.

Sebanarnya apa hikmah ditutupnya pintu kenabian sesudah Nabi

Muhammad saw.? Nurcholis Madjid dengan panjang lebar mengurai

masalah ini.

Menurutnya, konsep bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan

penutup para nabi dan rasul adalah cukup sentral dalam sistem

kepercayaan Islam. Implikasi konsep ini cukup luas, penting dan

sensitif.155 Klaim kenabian apalagi kerasulan, akan menimbulkan masalah

dalam masyarakat, karena logika setiap klaim kenabian atau kerasulan

tentu menuntut kepada setiap orang untuk menerima, membenarkan dan

beriman kepada pengaku itu.156

Lebih jauh Nurcholis menyatakan, pengakuan kenabian- lebih

sering daripada tidak- mengundang percekcokan tajam, sebab terjadi

kerangka kemutlakan (ultimacy) Karena itu, pengaku kenabian tentu

menghasilkan sistem kepengikutan yang eksklusifistik, yang menampik

”orang luar” untuk menyertai mereka dalam panji keselamatan dan

kebahagiaan.157

Pernyataan di atas sangat relevan dengan kondisi sosial yang terjadi

saat ini. Dalam penampilannya yang ekstrim dan eksklusif tersebut,

155Beberapa orang yang mengaku menjadi “nabi” justeru menjadi korban di tengah
masyarakat. Di samping dianggap sesat, juga mendapatkan teror fisik. Lihat Nurcholis Madjid,
Konsep Muhammad saw. sebagai Penutup Para Nabi, Implikasinya dalam Kehidupan Sosial
serta Keagamaan, dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.), op. cit., h. 523.

156Ibid.
157Ibid.
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harapan keselamatan yang diharapkan dan digantungkan kepada pribadi

seorang tokoh akan melahirkan gejala-gejala anti sosial dan penuh

permusuhan.

Oleh karena itu, adanya predikat khātam al-nabiyyīn pada diri Nabi

Muhammad saw., memungkinkan menutup atau minimal mengurangi

banyaknya oknum yang mengaku nabi yang efeknya justeru menimbulkan

permusuhan dan kekacauan di masyarakat.

Mengomentari istilah khātam al-nabiyyīn, Nurcholis menyatakan

bahwa memang benar istilah khātam itu dapat bermakna penutup, juga

cincin, stempel pengesahan. Jadi fungsi Nabi saw., terhadap nabi-nabi

lainnya adalah memberi pengesahan kepada kebesaran, kitab suci dan

ajaran mereka.158

Kedudukan al-Qur’an, kitab suci yang wahyukan kepada Nabi

Muhammad saw. adalah sebagai pembenar (mus}addiq), penentu atau

penguji (muhaimin) dan sebagai pengoreksi (furqān),159 atas

penyimpangan yang terjadi oleh para pengikut kitab-kitab suci itu.

Nurcholis Madjid menyatakan bahwa QS. al-Māidah (5): 42-48,

menegaskan adanya penyimpangan penganut agama-agama masa lalu,

kemudian Tuhan menurunkan para nabi untuk memperbaikinya.160

Ini penting untuk diperhatikan, antara lain karena; (a) dalam firman

itu terdapat penegasan bahwa para penganut agama, dalam hal ini Yahudi

158Ibid., h. 529.
159Ibid.
160Ibid.
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dan Kristen harus menjalankan ajaran kebenaran yang diberikan Allah

melalui kitab suci mereka, kalau tidak melakukan hal itu, mereka termasuk

kafir dan zalim, (b) al-Qur’an mendukung kebenaran dasar ajaran-ajaran

dalam kitab-kitab suci itu, tetapi juga mengujinya dari kemungkinan

penyimpangan oleh para pengikutnya.161

Segi kebenaran yang didukung dan dilindungi oleh al-Qur’an

adalah kebenaran asasi yang menjadi inti semua agama Allah, khususnya

tauhid. Inti agama yang umum itu dinyatakan dalam istilah al-dīn162 yang

mengandung makna kebenaran-kebanaran agama/spiritual yang diajarkan

kepada setiap utusan.163

Dengan demikian, kata Nurcholis semua nabi dan rasul membawa

ajaran inti agama yang sama, kecuali diselewengkan atau diubah

pengikutnya. Karena para nabi tidak membawa sistem hukum atau cara

hidup yang sama, maka perbedaan dalam segi ini membawa kenyataan

pluralitas agama.164

Dari urutan dan logika ajaran al-Qur’an, dapat dilihat letak

pandangan bahwa al-Qur’an adalah kulminasi semua kitab suci dan bahwa

penerimanya, yaitu Muhammad saw., adalah penutup para nabi dan rasul,

sebab ajaran yang dibawanya adalah perkembangan akhir dari semua

agama, menuju kesempurnaan.165

161Ibid. h. 530.
162QS. al-Rūm (30): 30.
163Nurcholis Madjid, op.cit., h. 530
164Ibid., h. 531.
165Ibid.
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Firman Allah dalam QS. al-A’rāf (7): 158, menurut Nurcholis

merupakan interpolasi atas deretan keterangan tentang Nabi Musa dan

keturunan Israel. Ajaran-ajarannya tertuju kepada bangsa, tempat dan

zaman tertentu, tetapi Nabi Muhammad saw., dan al-Qur’an tertuju kepada

seluruh umat manusia, tanpa terikat oleh bangsa, tempat maupun zaman.

Karena itu, sesudah Nabi Muhammad saw., tidak akan ada lagi nabi, dan

sesudah al-Qur’an tidak ada lagi kitab suci.166

Kedatangan Nabi Muhammad saw. merupakan rahmat bagi segenap

alam,167 dan al-Qur’an merupakan kitab suci yang terbuka bagi siapa saja

yang ingin menangkap pesa-pesan ilahi di dalamnya. Oleh karena itu,

menurut Nurcholis, manusia tidak lagi perlu kepada pembimbing

keruhanian setingkat nabi, tetapi cukup para sarjana (ulama), pemikir, atau

pembaru.168

Sungguh banyak implikasi positif, baik sosial maupun keagamaan

dari ajaran bahwa Nabi Muhammad saw. adalah penutup segala nabi.

Dengan berakhirnya segala kemungkinan adanya nabi, kitab suci dan

agama, maka manusia tinggal terus mengembangkan apa yang telah

diwariskan itu, dalam semangat persamaan hak dan kewajiban serta

tanggungjawab.

4. Kontroversi tentang Pluralisme Agama.

166Ibid.
167QS. al-Anbiya (21): 107.
168Nurcholis Madjid., op. cit., h. 533.
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Seiring dengan perkembangan era postmodernisme. Pluralisme

agama merupakan suatu wacana teologis yang saat ini hangat dibicarakan,

bahkan MUI mengeluarkan fatwa haram.169

Alasan yang digunakan oleh MUI adalah pandangan bahwa

pluralisme merupakan paham yang mengajarkan semua agama adalah

sama, dan karenanya kebenaran setiap agama relatif.170

Pluralisme agama sebenarnya memberikan sebuah kesadaran

kepada masyarakat bahwa setiap hari semakin dirasakan betapa intensifnya

pertemuan antar agama dan paham keagamaan. Di saat masyarakat masuk

ke dalam alam demokrasi, informasi dan globalisasi doktrin-doktrin

agama yang selama ini begitu kuat dianut mulai digugat.171

Pluralisme agama menghendaki manusia mampu membawa diri

dan paham keagamannya di tengah agama dan paham orang lain, tanpa

harus memberikan sebuah klaim bahwa paham atau agama orang lain

adalah sesat dan menyesatkan.

Pluralisme tidak boleh dipahami sekedar sebagai ”kebaikan

negatif”, hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme,

tetapi Pluralisme harus dipahami sebagai sebuah pertalian sejati

kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.172

169Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap paham
pluralisme agama, pada tanggal 29 Juli 2005. Lihat Zuhairi Misrawi, al-Qur’an Kitab Toleransi
(Jakarta: Fitrah, 2007), h. 205.

170Ibid.
171Budhy Munawar Rahman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004)., h. v.
172Ibid., h. 39.
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Pluralisme hadir dalam rangka membangum toleransi di tengah

perbedaan dan keragaman paham. Pluralisme memandang, karena

perbedaanlah pada umumnya manusia lebih mungkin untuk berseteru

antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, pluralisme diperlukan untuk

menjadikan perbedaan sebagai potensi toleransi.173

Pluralisme agama merupakan fakta sosial yang selalu ada dan telah

menghidupi tradisi agama-agama. Walaupun demikian, dalam menghadapi

dan menanggapi kenyataan adanya berbagai agama yang demikian

pluralistik itu, agaknya setiap umat beragama tidaklah monolitik. Mereka

cenderung menempuh cara dan tanggapan yang berbeda-beda, yang jika

dikategorisasikan terbelah menjadi dua kelompok yang saling berhadap-

hadapan.174

Akan tetapi, pada kenyataan wacana pluralisme agama menjadi

polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Ada kelompok

yang mendukung dan ada yang menentang konsep pluralisme agama ini,

bahkan mencap pluralisme agama sebagai paham sesat.175 Kedua

kelompok sama-sama memiliki argumen yang   merujuk kepada al-Qur’an

dan hadis.

173 Zuhairi Misrawi, op. cit., h. 206
174Djohan Effende, ketua umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

mengemukakan keprihatinannya atas terjadinya konflik yang bernuansa SARA. Dampak
peristiwa itu menurutnya, bukan saja menjadi ancaman terhadap disintegrasi sosial-budaya, tetapi
dapat menyulut disintegrasi bangsa. Lihat Djohan Effendi, Kata Pengantar, dalam Budhy
Munawar Rahman, ibid., h. xiii.

175Nurcholid Madjid, Kata Pengantar, dalam Budhy Munawar Rahman, ibid., h.xix.
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Pertama, kelompok yang menolak secara mutlak gagasan

pluralisme agama. Mereka biasanya disebut sebagai kelompok ekslusifis.

Dalam memandang agama orang lain, kelompok ini seringkali

menggunakan standar-standar penilaian yang dibuatnya sendiri untuk

memberikan vonis dan menghakimi agama lain.176

Secara teologis misalnya, mereka beranggapan bahwa hanya

agamanyalah yang paling otentik berasal dari Tuhan, sementara agama

yang lain tak lebih dari sebuah konstruksi manusia, atau mungkin juga

berasal dari Tuhan tapi telah mengalami perombakan dan pemalsuan oleh

umatnya sendiri.177

Mereka memiliki kecenderungan membenarkan agamanya, sambil

menyalahkan yang lain. Mereka memuji agamanya sendiri seraya

menjelekkan agama yang lain. Agama orang lain dipandang bukan sebagai

jalan keselamatan paripurna. Mereka mendasarkan pandangan-

pandangannya itu pada sejumlah ayat di dalam al-Qur’an.178

Bahkan di dalam agama Islam sendiri, terdapat juga kelompok

yang tidak mengakui adanya pluralisme di dalam Islam. Kelompok

ekslusif seperti ini menganggap hanya paham kelompoknya yang paling

benar sedangkan yang lain salah. Mereka menganggap hanya golongannya

yang berhak masuk surga sementara yang lain tidak berhak. Oleh karena

176Lihat Hasibullah Sastrawi, Menyelami Lautan Pluralisme Islam (Republika: Jum'at,
22 Desember 2006), h. 4.

177 Ibid.

178Misalnya, QS. Ali Imran (3): 85, QS. Ali Imran (3): 19, QS. al-Māidah (5): 3, dan
QS. al-Nisā (4): 144.
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itu  ungkapan "kafir" yang ditujukan kepada kelompok tertentu bukan

sesuatu hal yang aneh di abad postmodernisme ini.

Kedua, kelompok yang menerima pluralisme agama sebagai

sebuah kenyataan yang tak terhindarkan. Mereka menganut pandangan

tentang adanya titik-titik persamaan sebagai benang merah yang

mempersambungkan seluruh ketentuan doktrinal yang dibawa oleh setiap

nabi.179

Bagi kelompok kedua ini cukup jelas, bahwa yang membedakan

ajaran masing-masing adalah dimensi-dimensi yang bersifat teknis-

operasional bukan yang substansial-esensial, seperti tentang mekanisme

atau tata cara ritus peribadatan dan sebagainya. Pandangan kelompok

pluralis ini juga merujuk kepada sejumlah ayat al-Qur’an.180

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, kaum pluralis berkeyakinan

bahwa semua pemeluk agama memiliki peluang yang sama untuk

memperoleh keselamatan dan rahmat Allah, sebab rahmat Allah sangat

luas melebihi luasnya alam jagad raya, kasih sayang Allah melebihi

seluruh akumulasi kasih sayang ibu kepada anak-anaknya.

Kontradiksi nyata antara beberapa ayat al-Qur’an yang mengakui

sumber-sumber penyelamatan otentik lainnya di satu sisi, dan ayat-ayat

179Hasbullah Sastrawi, loc. cit.

180Misalnya QS. al-Kāfirun (109): 6, QS. al-Baqarah (2): 62, QS. al-Māidah (5): 69,
QS. al-An'ām (6): 108, QS. al-Hajj (22): 17. Hasibullah Satrawi (Alumnus al-Azhar Kairo)
menyatakan terdapat kurang lebih 255 ayat yang berkenaan langsung dengan pluralisme ini.
Ayat, bahkan menurutnya Muhammad Imarah (1997) Pemikir Mesir menyatakan bahwa
pluralisme tidak hanya menjadi ajaran atau spirit Islam, tetapi lebih dari itu ia menjelma sebagai
bentuk formal berbagai disiplin keilmuan. Lihat Hasibullah Sastrawi. ibid.
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lain yang menyatakan Islam sebagai satu-satunya sumber penyelamatan di

sisi lain harus diatasi untuk memungkinkan tegaknya sebuah tata

kehidupan berdampingan secara damai dengan umat agama lain.

Dalam kenyataannya, tidak banyak para ulama dan cendekiawan

muslim yang memiliki perhatian utama untuk mencoba menyelesaikan

ayat-ayat kontradiktif tersebut, baik dengan cara memperbarui penafsiran

maupun dengan menyusun sebuah metodologi tafsir yang baru.

Hingga sekarang, sekelompok pemikir Islam yang concern pada

gagasan pluralisme agama biasanya hanya mengutip satu-dua ayat yang

mendukung pluralisme. Demikian juga sebaliknya, sembari merayakan

ayat-ayat yang problematis dari sudut pluralisme agama, para ulama

eksklusif kerap menafikan ayat-ayat yang secara literal jelas-jelas

mendukung pluralisme agama. Oleh karena tidak ada penyelesaian

metodologis dari kedua kubu ini, maka di satu sisi, ada sejumlah ulama

yang mengkafirkan/mengharamkan pluralisme agama, tetapi di sisi lain,

terdapat pula ulama yang membela pluralisme agama.

Menurut Said Agil Siraj, sebuah konsep dapat diterima apabila telah

memenuhi dua prinsip utama. Pertama, prinsip legitimasi, yaitu sebuah

konsep yang sudah terumuskan melalui standar ilmiah sekaligus

memberikan bukti positif bagi proses kemajuan manusia. Kedua, prinsip

universalitas, yaitu bahwa konsep tersebut mengandung nilai-nilai

universal.181 Pluralisme agama hingga sekarang masih kontroversial

disebabkan belum dipenuhinya dua persyaratan tersebut.

181Said Agil siraj, Tasauf Sebagai Kritik Sosial (Bandung: Mizan, 2006), h. 292.
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B. Agama dan Sikap Keberagamaan.

Secara teminologi, agama berarti kepercayaan kepada Tuhan

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan

kepercayaan tersebut.182

Secara terminologi, agama berarti undang-undang yang mengatur

tata kehidupan agar manusia hidup dengan baik berdasarkan petunjuk

agama. Dengan demikian, maka agama mengandung arti ikatan-ikatan

yang harus dipegangi dan dipatuhi manusia di mana ikatan tersebut

datangnya dari kekuatan yang lebih tinggi.

Menurut John. R. Binnet, agama pada hakikatnya adalah

submission, pemisahan antara yang profan dan sakral, kepercayaan

terhadap sesuatu yang transcendental untuk mencari keselamatan.183

Agama memiliki kekuatan esoterik yang terhunjam di dalam jiwa

manusia yang mampu mendorong lahirnya paham dan sikap

keberagamaan. Agama bagaikan tubuh yang memiliki seratus jiwa, jika

agama dihabisi, masih ada jiwa-jiwa lainnya yang masih hidup. Makanya

jika sebuah keyakinan dan paham keagamaan ”dibunuh”, maka bibit-

bibitnya masih akan terus berkembang dalam bentuk atau nama yang sama

atau menjelma menjadi yang lain.

182Lihat Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 9.
Harun Nasution menyatakan bahwa agama berasal dari bahasa Sanksakerta yang berarti tidak
sesat. Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1986), h.
7.

183R. J. Binnet, Religion dalam Encyclopedia Americana (Canada: Encyclopedea
Americana Corporation, 1977), h. 342.
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Al-Qur’an mengungkapkan bahwa Allah menyimpan agama di

lubuk hati manusia terdalam seperti terdapat dalam QS. al-Rūm (30): 30.

ــِديَل ِخلَْلــِق اللَّــِه َذلِــكَ  َهــا َال تـَْب ــا ِفْطــَرَة اللَّــِه الَّــِيت َفَطــَر النَّــاَس َعَليـْ يِن َحِنيًف ــأَِقْم َوْجَهــَك لِلــدِّ َف
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ  )30(الدِّ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.184

Agama sebagai suatu pegangan hidup yang diperuntukkan kepada

manusia, bertujuan untuk menemukan hakikat kebenaran. Metode

pencarian kebenarannya didukung oleh wahyu atau dogma-dogma yang

kemudian dicerna oleh akal. Agama merupakan tuntunan dan undang-

undang (way of life) yang mengatur tata kehidupan manusia, baik dalam

kaitannya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia

maupun dengan lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pada hakikatnya beragama merupakan suatu proses untuk mencapai

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Agama merupakan media untuk menentukan arah yang dituju.

Agama menjadi hiasan batin dan memberi harapan dan dorongan bagi jiwa

untuk senantiasa memiliki hubungan pertalian dengan Tuhan.185 Agama

merupakan sesuatu yang paling berharga. Oleh karena itu, setiap agama

184Departemen Agama RI., op. cit., h. 574.
185Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996), h. 210.
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menuntut pengorbanan apapun dari pemeluknya demi mempertahankan

kelestariannya.

Agama mengajarkan bahwa formalitas ritual tidaklah cukup sebagai

wujud keagamaan yang benar, juga tidak pula segi-segi lahiriyah akan

menghantarkan menuju kebahagiaan sebelum mengisinya dengan hal-hal

yang esensial. Justeru membatasi diri hanya pada ritualitas dan formalitas

akan sama halnya dengan meniadakan tujuan agama yang hakiki.186

Agama mengindoktrinisasi pemeluknya untuk memiliki paham dan

sikap keberagamaan sesuai dengan tafsiran agama yang dianutnya. Dalam

hal beragama, keyakinan, paham, doktrin agama yang dianut menjadi

sesuatu yang paling sakral, bahkan bisa jadi lebih sakral dari agama yang

dianutnya.

Oleh karena itu, jika ada orang lain yang mengusik atau karena ada

orang lain yang berbeda pahamnya, maka emosi keberagamaannya segera

muncul bahkan dapat menganggap orang itu salah dan sesat. Hal ini

diperparah lagi dengan kondisi keberagamaan masyarakat yang hanya

sebatas ritual tanpa pemahaman dan pendalaman dari nilai-nilai luhur

sebuah ajaran agama.

Masyarakat Islam Indonesia, menurut Nurcholis Madjid, lebih peka

kepada masalah-masalah peribadatan ritual dan simbol-simbol agama dari

pada masalah sosial. Banyak orang Islam yang lebih cepat bereaksi kepada

gejala nilai-nilai yang menyimpang dari ketentuan lahiriah agama seperti

186Budhi Munawar Rahman, Eksiklopedi Nurcholis Madjid, (Jakarta: Paramadina, 2006),
h. 33.
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cara berpakaian, namun reaksi kepada masalah ketimpangan sosial,

kezaliman, ketidakadilan sangat lemah.187

Akibatnya sudah dapat ditebak, terjadi konflik kepentingan di

tengah masyarakat yang mengaku beragama terutama di Indonesia.

Dengan demikian, agama yang senantiasa mengajarkan kedamaian dan

ketenteraman, sudah kehilangan makna dari para pemeluknya.

Mempertanyakan relevansi agama dengan kondisi okjektif

kehidupan sosial masyarakat yang tidak stabil, akibat terjadinya konflik

horisontal antar umat beragama, sesungguhnya menarik untuk disimak.

Ajaran agama, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai kitab

suci, semuanya  mengajarkan agar manusia menciptakan suasana harmoni

dan damai dalam kehidupan mereka. Agama sangat  tidak menyukai

perilaku anarkis.

Para pemuka agama senantiasa mengingatkan para pemeluk agama

agar menyebarkan kedamaian dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu,

jika terjadi keadaan umat beragama berbeda dengan ajaran agama yang

dianutnya, tentu ada yang kurang beres. Pertanyaan lanjutan dari kondisi

tersebut, ialah mengapa terjadi ketidakberesan dalam mengekspresikan

sikap keberagamaan ini?

Secara umum sikap hanya dibagi kepada dua yaitu menerima

paham dan menolak sebuah paham.188 Dalam kaitan dengan sikap

keberagamaan, sikap menerima berarti suatu sikap menerima paham dan

187 Lihat ibid.
188Lihat Saifuddin Azwar, Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya (Jakarta: Pustaka

Pelajar, 200), h. 5.
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menerimanya sebagai sebuah keyakinan, tetapi juga dapat bermakna dapat

menerima paham orang lain meski berbeda dengan paham yang

diyakininya. Sedangkan sikap keberagamaan dalam bentuk menolak

bermakna menolak paham orang lain tanpa memberikan ruang atau celah

untuk memberikan ruang toleransi, juga disertai dengan penolakan dengan

kekerasan. Kondisi sikap keberagamaan yang terakhir inilah yang sering

mewarnai konflik antar dan intern umat beragama di Indonesia.

Meski agama mengakui adanya perbedaan dan polarisasi sosial

sebagai sebuah pluralitas dan sunnatullah, serta hukum alam yang menjadi

realitas empiris terhadap dunia manusia,189 namun para penganut agama

memiliki sikap keberagamaan yang terkadang ekstrim jika dihadapkan

dengan paham yang berbeda dengannya.

Islam misalnya, merupakan agama yang sangat jelas menentang

terjadinya konflik baik sesamanya maupun dengan orang yang berbeda

agama. Agama Islam menutun manusia ke jalan kedamaian, sebab

makhluk Tuhan yang diciptakan ini sebenarnya bersumber dari satu

sumber.190

Sikap keberagamaan dalam bentuk penolakan dan menjurus kepada

kekerasan fisik biasanya disebabkan  oleh pemahaman ajaran agama yang

sempit, sehingga tidak tersedia ruang yang luas untuk melakukan dialog

atau toleransi.

189Kontowijoyo, Paradigma Islam (Bandung: Mizan, 1992), h. 296.
190Lihat misalnya QS. al-Anbiyā (21): 92.



.

91

Agama pada dataran pemahaman sempit dan sikap keagamaan yang

ekslusif  seperti ini dapat menimbulkan konflik sosial baik bersifat latent

maupun manifest. Agama hanya dimaknai sebatas ritual dan simbolistik,

akibatnya kekerasan, teror dan kerusuhan sering terjadi mengatasnamakan

agama.

Secara substansial, sebenarnya agama tidak pernah mengalami

konflik satu sama lain. Yang terjadi saat ini adalah konflik yang

disebabkan perbedaan sikap dan paham keagamaan umat beragama.

Rendahnya kualitas pemahaman terhadap agama dapat memicu konflik

akibat pemikiran inklusifisme yang melahirkan sikap hanya diri dan

keyakinannya saja yang paling benar.

Demikian pula sempitnya pemahaman masyarakat terhadap simbol

dan term-term agama seperti istilah jihad atau kafir melahirkan sebuah

sikap keberagamaan yang menganggap baik dan benar memerangi dan

menghantam orang yang berada di luar agama atau pahamnya.

Quraish Shihab menggambarkan bahwa agama- dalam hal ini Islam

- diturunkan tidak saja bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai

agama tetapi juga mengakui eksistensi agama lainnya dan memberinya hak

hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk agama lain. Dia

memberikan contoh dengan mengutip beberapa ayat al-Quran antara lain;

QS. al-An’ām (6):108, QS. al-Baqarah (2): 256, QS. al-Kāfirūn (109):6,

dan QS. al-Hajj (22): 40.191

191M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994), h. 379-380.
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Jika pemahaman dan sikap keagamaan yang seperti ini dapat

disosialisasikan kepada semua pemeluk agama, di mana intinya setiap

agama senantiasa menjunjung tinggi keadilan, kedamaian dan

keharmonisan, maka konflik sosial yang mengatasnamakan agama dapat

dihindari.

Sebaliknya, jika paham dan sikap beragama tidak mencerminkan

dan memperjuangkan tauhid sosial, akan muncul di tengah masyarakat

suatu ideologi non organized religion bahkan ideologi anti agama yang

akan diikuti oleh banyak orang sebab ideologi baru itu mungkin

memberikan tawaran atau solusi alternatif pemecahan masalah

kehidupan.192

Jika tokoh atau pemuka agama tidak mampu merumuskan tauhid

sosial, bisa jadi masyarakat yang mengagung-agungkan dan menjunjung

tinggi keadilan, pemerataan dan lain-lain tidak menemukannya di dalam

agama, tetapi mereka temukan di dalam paham-paham yang oleh Majelis

Ulama dianggap sesat dan keluar dari Islam

M. Qasim Mathar  menyatakan  bahwa persoalan keagamaan

dewasa ini harus didekati, dikaji dan dipahami dengan berbagai metode

dan pendekatan. Atau dengan kata lain, agama kini dilihat tidak lagi dari

cara pandang tertentu saja tetapi dari bermacam-macam cara pandang.

Lebih jauh M. Qasim Mathar menulis:

Biarkanlah Islam tumbuh bagai satu pohon bertangkai, bercabang,
bertunas, berdaun dan berbunga-bunga. Biarkanlah jika ada seorang
mengambil satu cabang atau tangkai dari pohon Islam itu, kemudian

192Lihat Budhy Munawar Rahman, op. cit., h. 128.
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mencangkok dan menanamnya di tanah yang lain. Jika cengkokan itu
tumbuh di tanah yang lain, maka tumbuhan ”baru” itu tetap bernama
Islam. Analogi serupa, jika Islam dan kitab suci al-Qur’an ibarat zat-
zat, maka biarkanlah para ahli meramu dan meracik zat-zat itu. Apapun
kelak yang lahir dari ramuan dan racikan itu, saya berpendapat  itulah
Islam dan itu pula semangat dari al-Qur’an. Kitab suci tersebut
sesungguhnya dihidangkan ke meja sejarah kemanusiaan. Silahkan
yang mau mencicipinya, siapa saja. Silahkan yang mau
mencangkoknya, siapa saja. Silahkan yang mau meraciknya, siapa saja.
Karena pada akhirnya semua hasil cangkokan dan racikan itu adalah
misi besar para nabi dan rasul, siapapun mereka”.193

Ungkapan M. Qasim Mathar di atas memberikan makna bahwa

agama akan menjadi dinamis jika pemahaman keberagamaan tidak

dimonopoli oleh disiplin/otoritas ilmu dan pendekatan tertentu saja.

Agama membutuhkan ruang untuk berdialog yang dilandasi semangat

saling menghormati, menghargai dan terbuka di antara  kelompok paham

atau keyakinan yang berbeda.

C. Kerangka Teori (Konstruk Penelitian)

Penelitian ini didukung dengan teori strukturalisme fungsional yang

menjelaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat unit-unit struktur

masyarakat yang masing-masing memiliki fungsi. Pada tingkat yang lebih

umum, strukturalisme dipahami sebagai sebuah upaya menemukan

struktur yang terdapat di dalam aktifitas manusia. Dari sudut ini, suatu

struktur dapat didefinisikan sebagai sebuah unit yang tersusun dari

193M. Qasim Mathar, Kimiawi Pemikiran Islam, Arus Utama Islam di Masa Depan
(Naskah Pidato Pengukukan Guru Besar Filsafat Islam, Senin, 12 Nopember 2007), h. 28.
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beberapa elemen dan selalu ditemukan pada hubungan yang sama dalam

sebuah aktifitas.194

Strukturalisme fungsional lebih menghasilkan satu perspektif yang

menekankan harmoni dan regulasi karena dibangun atas dasar asumsi

bahwa;

masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri

atas bagian-bagian yang saling berhubungan, bergantung dan saling

mempengaruhi;

1) setiap bagian dari sebuah masyarakat tetap eksis karena bagian

tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensinya

dan stabilitas masyarakat;

2) semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan

diri, meski tidak pernah tercapai secara sempurna;

3) perubahan dalam sistem sosial terjadi secara gradual dan berproses;

4) faktor penting yang mengintergrasikan masyarakat adalah adanya

kesepakatan terhadap nilai-nilai yang dianut;

5) masyarakat cenderung kepada sebuah keadaan equilibrium atau

homeostatis.195

Atas dasar itu, maka teori ini digunakan untuk mencari penjelasan

terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat causalistic, termasuk objek

penelitian ini, misalnya; (a) apakah yang mempengaruhi masyarakat

194Lihat George Ritzer, The Postmodern Social Theory, diterjemahkan oleh M. Taufik
dengan judul Teori Sosial Postmodernisme (Yogyakarta: Juxtapose Research and Publication
Study Club dan Kreasi Kencana, 2003), h. 5.

195S. K. Sanderson, Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial
(Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 119.
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sehingga menerima atau menolak sebuah paham, (b) faktor apa saja yang

melatarbelakangi terciptanya  kesatuan atau konflik di dalam masyarakat,

(c) faktor apa yang membuat sistem sosial terintegrasi, (d) sistem nilai apa

yang sedang berkembang atau dianut oleh unit masyarakat, (e) apakah ada

fungsi manifest ataupun latent yang harus dikembangkan untuk

membangun sistem fungsional, (f) apa saja yang harus dilakukan

masyarakat agar tetap terintegrasi dan hidup dalam keseimbangan, dan (g)

seberapa besar posisi sosial mempengaruhi prestise atau wibawa seseorang

di tengah sistem sosial tertentu.

Penelitian ini juga dibingkai dengan teori sosiologi agama, bahwa

sebuah pemahaman dan sikap keberagamaan diawali dari interpretasi

terhadap teks-teks keagamaan. Teks keagamaan yang dipahami itu

memunculkan berbagai tafsiran dari orang yang memahaminya sehingga

dapat menimbulkan kelompok, aliran, mazhab atau firqah tertentu dalam

sebuah agama. Pemahaman yang dimiliki oleh penganut sebuah agama,

selanjutnya akan menghasilkan sikap keberagamaan di dalam

mengimplementasikan nilai-nilai atau ajaran agama yang dianutnya, baik

dalan bentuk implementasi praktis maupun sosiologis.196

Seperti halnya dalam penelitian ini, Islam sebagai sebuah agama

memiliki dasar hukum sebagai rujukan yaitu al-Qur’an dan hadis. Kedua

sumber ini merupakan teks agama yang kemudian diinterpretasi oleh

196Joachim Wach mengemukakan bahwa doktrin atau teks suatu agama diinterpetasi
melalui teoritical expression (expressi teoritis), selanjutnya membuahkan practical expression
(expressi pengamalan individu) dan diimplementasikan secara sosiologis (sosiological
expression) dalam interaksi sosial. Lihat Joachim Wach, Sosiology of Religion (Chicago:
University of Chicago Press, 1971), h. 19.
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penganutnya sehingga melahirkan disiplin-disiplin ilmu dan kajian seperti;

sosial-ekonomi, ibadah, hukum (fikih), filsafat, tasauf, teologi dan lain-

lain.

Khususnya di bidang teologi, berbagai interpretasi terhadap teks-

teks agama, melahirkan berbagai aliran teologi di zaman klasik seperti

Khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah, Asy’ariyah, Maturidiyah, dan Syi’ah.

Dalam perspektif politik, lahir dua kelompok besar yang saling berhadapan

yaitu Sunni dan Syi’ah.

Sementara itu, di zaman modern atau postmodernisme ini lahir pula

aliran Ahmadiyah dan paham pluralisme agama yang juga merupakan

bagian dari teologi. Paham-paham teologis di atas semuanya melahirkan

sikap keberagamaan sebagai refleksi keyakinan atau paham yang

dimilikinya, baik diekspresikan secara individu maupun dalam interaksi

kehidupan sosial.

Memang pada awalnya, perilaku keberagamaan merupakan urusan

individual, karena menyangkut hubungan antara seseorang dengan

Tuhannya. Tapi ketika perilaku keberagamaan ini telah disusupi dengan

kepentingan-kepentingan tertentu dan dimaknai dengan tafsir-tafsir

tertentu, maka urusannya bukan lagi menjadi urusan privat, urusan antara

manusia dengan Tuhannya, tetapi telah menjadi urusan publik, urusan

yang berimplikasi pada tatanan sosial yang luas.
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BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN AHMADIYAH

A. Keadaan Sosial Sebelum Lahirnya Ahmadiyah

Berbicara tentang Ahmadiyah, harus juga membicarakan latar

belakang sosial sebelum lahirnya Ahmadiyah. Hal ini penting untuk

diangkat mengingat pengetahuan tentang kondisi sosial memberikan

pemahaman kepada pembaca tentang asal-usul dan latar belakang

munculnya sebuah pemikiran atau gerakan.

Berdirinya Ahmadiyah yang dipimpin Mirza Ghulam Ahmad

(1835-1908), dilatarbelakangi tiga faktor. Pertama, kolonialisme Inggris di

benua Asia Selatan. Kedua, kemunduran kehidupan umat Islam di segala

bidang. Ketiga, proses kristenisasi oleh kaum misionaris dan

pemberontakan kaum Hindu.1

Beberapa tahun sebelum lahirnya Ahmadiyah, India masih dikuasai

oleh Kerajaan Islam Mughal (1526-1858),2 tetapi situasi kerajaan Mughal

1Sebenarnya latar belakang sejarah munculnya Ahmadiyah juga tidak terlalu jauh
berbeda dari latar belakang kelahiran Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir antara lain untuk
pemurnian akidah dan praktik ibadah Islam tradisional yang dianggap telah dirasuki “penyakit”
TBC (Takhayul, Bid’ah dan Khurafat). Dakwah Muhammadiyah yang membawa paham
wahabisme ini lalu menimbulkan persinggungan dengan kalangan Islam tradisional, sehingga
menimbulkan reaksi balik dengan berdirinya NU. Lihat Iskandar Zulkarnain, Gerakan
Ahmadiyah di Indonesia, cet. II (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 45-51.

2Kerajaan Mughal adalah kerajaan terbesar muslim di India yang didirikan oleh Babur
(1483-1530 M.) Dari garis ayahnya, Babur adalah keturunan Timur Lenk dan ibunya keturunan
Jengis Khan. Karena tidak berhasil menghidupkan kejayaan di Timur, maka ia pergi ke India dan
di sini ia membantu kekaisaran Mughal pada tahun 1256. Kerjaan ini mencapai titik puncak
kejayaan pada pemerintahan Akbar (1556-1605 M.), Jahangir (1605-1627 M.), Syah Jehan
(1627-1657 M.), dan Aurangzeb (1658-1707 M). Lihat J. L. Esposito, The oxford Encyclopedia
of The Modern Islamic World, diterjemahkan oleh Eva. YN. et. all, dengan judul, Ensiklopedi
Oxford Dunia Islam Modern (Oxford: University Press, 2002), h. 82.
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pada awal abad XVIII, memasuki tahap-tahap kritis menuju kehancuran

akibat aparatur pemerintahannya sudah tidak dapat lagi menjalankan

pemerintahan dengan baik3.

Setelah Aurangzeb wafat tahun 1707, putranya yang bernama

Mu'azzam berhasil menggantikan ayahnya sebagai raja dengan nama

Bahadur Syah. Lima tahun kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara

putra-putra Bahadur Syah. Dalam persaingan ini jenderal Zulfiqar Khan

ikut memainkan peranan penting dan atas pengaruhnya, maka putra

terlemah Bahadur Syah yang bernama Jahandar Syah dinobatkan sebagai

raja. Jahandar Syah mendapat tantangan dari keponakannya Muhammad

Farrukhsyiar dan ia akhirnya berhasil merebut kekuasaan serta

mempertahankannya sampai tahun 1719. Raja ini pun akhirnya mati

terbunuh oleh komplotan Sayyid Husain Ali dan Sayyid Hasan Ali.

Sebagai gantinya, maka diangkat Muhammad Syah sebagai raja (1719-

1748).4

Dalam kondisi yang serba tidak stabil ini, tidak heran terjadi pula

pemberontakan kaum Hindu.5 Mereka mampu merebut kota Sadhaura

3Sepeninggal Aurangzeb tidak ada lagi yang sanggup mempertahankan kerajaan
Mughal. Penyelenggara negara hidup bermewah-mewah dan larut dalam kegemerlapan dunia.
Lihat Asep Burhanuddin,Ghulam Ahmad: Jihad Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS, 2005), h.
28.

4Harun Nasution Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta:
PT. Bulan Bintang, 1992), h. 19.

5Pada saat kerajaan Mughal berkuasa, tidak semua masyarakat Hindu mau memeluk
Islam, bahkan sebagian besar mereka masih mempertahankan agama lama mereka yaitu Hindu
dan Sikh. Kelompok Hindu dan Sikh inilah yang sering mengadakan pemberontakan terhadap
kerajaan Mughal. Tercatat telah beberapa kali terjadi pemberontakan Sikh yang dipimpin oleh
Tegh Badur dan Gobin Singh. Golongan Rajpur juga mengadakan pemberontakan sedangkan
golongan Maratha dipimpin oleh Sivaji dan anaknya. Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari
Berbagai Aspeknya, jilid I (Jakarta: UI Press, 1985), h. 87-88.
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(Sebelah utara Delhi). Dalam serangan ke kota Sirhind, mereka juga

banyak merampas dan membunuh penduduk yang beragama Islam.

Golongan Maratha di bawah pimpinan Baji Rao dapat merampas sebagian

dari Gujarat pada tahun 1732, dan tahun 1737 dapat menyerang sampai ke

perbatasan ibu kota.6

Di sisi lain, intervensi Inggris terutama setelah terjadinya revolusi

India dengan pemberontakan munity tahun 1857 M., juga berhasil

memberikan pengaruh yang signifikan di benua India. Inggris mulai

mampu menaklukan daerah-daerah yang banyak melakukan perlawanan

terutama di Benggal. Dalam pertempuran-pertempuran, misalnya di

Plassey (1757) dan di Buxar tujuh tahun kemudian, Inggris memperoleh

kemenangan. Kekuasaan Mughal semakin hari semakin mengecil.

Serangan-serangan Inggris ini berakhir dengan kemenangan East India

Company. Inggris menjadikan India sebagai salah satu koloni yang

terpenting di India.7 Kondisi ini seakan menjadi pintu utama Inggris untuk

menjadikan India sebagai salah satu daerah misi kristenisasi.

Ketika British and Foreign Bible Society terbentuk, misi Kristen

semakin gencar di seluruh dunia. Setelah dideklarasikan misi The Great

Centruy of World Evangelization (Abad Agung Penginjilan Dunia), anak

benua India dijadikan sebagai sasaran proyek besar bagi misi ini.8

6Harun Nasution, (pembaharuan), loc. cit.
7Lihat Asep Burhanuddin, op. cit., h. 29.
8Ibid.
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Para misionaris ini datang dari berbagai negara seperti Inggris,

Amerika, Jerman, kemudian masuk menyebarkan misi Kristen di India.

Misalnya missi-missi Kristen dari Inggris antara lain; 1) Methodists masuk

ke India pada tahun 1819, 2) Scottish Presbyterians masuk pada tahun

1823. Missi-missi Kristen dari Amerika antara lain; 1) Congregationalist

(American Board) masuk ke India pada tahun 1810, 2) Presbyterians pada

tahun 1834, 3) Baptists pada tahun 1836, 4) Lutherans pada tahun 1840,

5) Methodists pada tahun 1856. Sedangkan yang lainnya adalah German

Gossner Mission masuk pada tahun 1839, dan Scandinavian Lutherans

pada tahun 1867.9

Uniknya, Ratu Victoria memproklamirkan kebebasan beragama

serta sikap tidak memihak kerajaan Inggris Raya pada suatu agama di

India pada tahun 1858.10 Masuknya misionaris ini semakin hari semakin

mempersempit ruang gerak kerajaan Islam yang kondisinya pada saat itu

sudah begitu lemah. Hasilnya jutaan orang India masuk Kristen melalui

misionaris Kristen ini.11

Bersamaan dengan itu, di anak-benua India pun bermunculan

kelompok-kelompok Neo-Hindu yang gencar menghadapi perkembangan

zaman. Di antara yang paling militan dan agressif adalah sekte Arya Samaj

9Ibid.
10Ibid.
11Lihat A. R. Dard, Life of Ahmad, Founder of the Ahmadiyah Movement (Lahore: A.

Tabshir Publication, 1948), h. 23-24.
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(Aryan Society) yang didirikan pertama kali pada tahun 1875 di Bombay

oleh Swami Dayananda Saraswati (1824-1883 M.).12

Gerakan ini pada dasarnya ingin mengembalikan kemurnian agama

Hindu dan menampilkannya sebagai suatu kebanggaan nasional India.

Swami Dayananda Saraswati mulai mengembangkan ajaran Neo-

Hindunya sejak tahun 1865. Alirannya banyak menentang pemahaman-

pemahaman Hindu Brahma yang ortodox. Selain itu mereka melancarkan

serangan besar-besaran terhadap Kristen maupun Islam. Swami

Dayananda Saraswati yang digelari "Hindu Luther" oleh penentangnya,

menulis sebuah 'Bible' Arya Samaj yang bernama Satyarth Prakash,

berisikan penafsiran/terapan-terapan ayat Veda yang menggambarkan

sikap Hindu terhadap agama-agama lainnya dan terhadap permasalahan-

permasalahan sosial kontemporer. Sekte ini berkembang menjamur di

India dengan cepat, khususnya di wilayah Punjab.13

Dalam pada itu, keadaan umat Islam semakin lemah. Di antara

sebab-sebab yang membawa kelemahan tersebut adalah perubahan sistem

pemerintahan yang tidak lagi menerapkan asas-asas demokrasi.

Pemerintahan pada saat itu cenderung menerapkan kekuasaan otoriter

secara absolut.14 Besarnya pajak yang harus dikeluarkan oleh masyarakat

ditentukan oleh kerajaan dan hasilnya digunakan bukan untuk kepentingan

umat tetapi untuk membelanjai hidup mewah kaum bangsawan dan

12Asep Burhanuddin, op. cit., h. 30.
13Lihat C. A. Bayly The Raj, India & the British 1600-1947 (London: National Potrait

Gallery Publications, 1990), h .305-306.
14Harun Nasution (Pembaharuan), op. cit., h. 20.
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keluarga kerajaan. Pemungutan pajak yang tidak adil ini menimbulkan

perasaan tidak senang di kalangan masyarakat. Dengan demikian

keamanan dan ketertiban mulai terganggu.15

Di samping masalah di atas, kondisi keberagamaan sudah tidak

memiliki rohnya lagi karena;

1) terjadi pertentangan yang cukup kuat antara kelompok Sunni dan

Syiah, kaum sufi dan syariah, serta antar pengikut mazhab fikih;

2) masuknya adat-istiadat dan ajaran-ajaraan bukan Islam ke dalam

keyakinan umat Islam. Adat istiadat Hindu bercampur menjadi

keyakinan umat;

3) terjadinya dekadensi atau krisis moral yang cukup parah di tengah

masyarakat.16

Kondisi sosial sebagaimana digambarkan tersebut sungguh menjadi

sebuah fenomena krisis sosial-keagamaan ketika Ghulam Ahmad lahir ke

dunia ini. Masyarakat Islam pada umumnya tidak memberikan perhatian

terhadap pelajaran dan pengetahuan sedikitpun. Pada zaman pemerintahan

Sikh, jarang terdapat orang yang pandai membaca dan menulis. Sebagian

besar orang-orang kaya dan terpandang pun buta huruf.17

Keadaan sosial umat Islam seperti ini membuat Ghulam Ahmad

resah dan berusaha ingin mengeluarkan umat Islam India dari

keterpurukan yang semakin jauh. Kondisi umat Islam sedang berada dalam

15Ibid.
16Ibid., h. 21-22.
17Ibid.
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titik nadir yang mengkhawatirkan. Kemunduran hampir terjadi di berbagai

bidang baik politik, sosial, agama, moral dan kehidupan lainnya.18 Atas

dasar kondisi sosial seperti ini, Ghulam Ahmad mendirikan Ahmadiyah

sebagai sebuah gerakan Islam.

Di samping itu, terdapat beberapa teori sosial tentang latar belakang

lahirnya aliran Ahmadiyah ini yaitu:

1) Taha Dasuki berpendapat aliran ini lahir dari sebuah efek negatif

kehidupan sufistik di India pada saat itu. Praktik kehidupan sufistik

tersebut telah muncul dan dikembangkan oleh tokohnya dengan

pertumbuhan yang jauh dari ajaran agama Islam. Praktik kehidupan

sufistik ini seakan menjelma menjadi agama baru yang

karakteristiknya jauh dari doktrin atau paham keagamaan pada

umumnya. Dalam kondisi seperti ini terjadi sebuah kebingungan

sosial, apakah aliran ini masih berafiliasi atau menjadi bagian ranting

dari pohon Islam, atau ia hidup sendiri terpisah dari Islam.19

Kondisi sosial semacam ini melahirkan manusia-manusia yang sangat

haus terhadap spiritualisme, termasuk di antaranya Ghulam Ahmad,

yang menurut pengakuannya di masa-masa awalnya menjalani

kehidupan sufistik, akibat tekanan sosial.

18Kegelisahan Ghulam Ahmad ini lebih jauh dapat dilihat dalam Ghulam Ahmad, Fateh
Islam, diterjemahkan oleh A. Suparman dengan judul, Kemenangan Islam (Jakarta: Jemaah
Ahmadiyah Indonesia, 1987), h. 6.

19Lihat Ţaha Dasuki Hubaisy, al-Harakāt al-Diniyah fi al-Mujtama' al-Ma'āsir,
diterjemahkan oleh Amirullah. K. dengan judul, Munculnya Aliran-aliran Sesat di Abad Modern
(Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 170.
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2) Ada pendapat lain yang berupaya mengungkap faktor sosial

munculnya aliran Ahmadiyah. Pendapat ini memfokuskan perhatian

terhadap imperialisme Inggris dan hubungan antara Ghulam Ahmad

dengan imperialisme ini, mengingat keduanya memiliki kepentingan

tersendiri yang ingin diwujudkan. Ghulam Ahmad berambisi

mendapatkan posisi tinggi di dalam masyarakat yang dipenuhi

dengan penghormatan, sementara Inggris sangat berambisi

menciptakan keretakan sosial dan menguasai India, sehingga setiap

individu sibuk dengan urusannya sendiri.20

Teori ini memiliki bukti berupa realitas sejarah dan pengakuan dari

Ghulam Ahmad yang diungkapkannya kepada pengikutnya. Teori ini

dibuktikan pula dengan beberapa peristiwa sejarah yang terjadi

sebelum kemunculan Ahmadiyah yang mengisahkan tentang upaya

Inggris memahami tabiat rakyat India serta cara mempengaruhi

mereka dalam rangka menciptakan keretakan di dalam komunitas

mereka.

Upaya Inggris ini berlangsung sepanjang zaman. Sejarah ini menjadi

bukti kuat yang menegaskan bahwa Inggris telah menumbuhkan

beberapa agama yang bertujuan menciptakan keretakan di dalam

masyarakat. Ini merupakan realisasi atas kepentingan imperialisme.21

3) Para sejarawan Barat berpendapat bahwa pengaruh negara Barat

sebagai salah satu faktor kemunculan dan perkembangan aliran ini

20Lihat ibid., h. 171.
21Ibid.
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sangat sedikit, namun demikian, mereka tidak menjelaskan lebih jauh

tentang faktor tersebut sebagai faktor pengusung kepentingan negara

Barat. Hanya saja mereka berkesimpulan bahwa gerakan keagamaan

yang muncul itu sebagai sebuah gerakan futuristik yang bertujuan

menciptakan perbaikan dan menyelamatkan umat dari ancaman

keterbelakangan.22

Mr. Gould Tsahier menyebutkan bahwa pada saat penelitian

dilakukan terhadap aliran ini, ternyata faktor kemunculan dan tujuan

aliran ini masih belum jelas, namun demikian gerakan ini pada

awalnya dan sampai sekarang masih merupakan gerakan yang

bertujuan menciptakan perbaikan di dalam lingkungan Islam, baik

akidah maupun syariat. Alasan Gould Tsahier untuk mendukung

pendapatnya ini adalah bahwa ternyata gerakan ini mendapat

perhatian yang sangat besar dari para pemikir modern di dalam

masyarakat muslim India, khususnya mereka yang berhaluan Barat.23

B. Riwayat Mirza Ghulam Ahmad

Ahmadiyah adalah sebuah gerakan mesianik dalam Islam modern

yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad.24 Nama asli adalah Ghulam

Ahmad, sedangkan istilah mirza melambangkan keturunan Moghul. Dalam

kesehariannya, ia lebih suka menggunakan nama Ahmad bagi dirinya

22Ibid., h. 172.
23Ibid.
24John. L. Esposito, op. cit., h. 80.
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secara ringkas. Maka, ketika menerima baiat dari orang-orang, ia hanya

memakai nama Ahmad.25

Ghulam Ahmad lahir pada Jumat subuh 13 Februari 1835 M., atau

14 Syawwāl 1250 H., di rumah Mirza Ghulam Murtaza di desa Qadian

kurang lebih 57 km. sebelah Timur kota Lahore, dan 24 km. dari kota

Amritsar di propinsi Punjab, India. Ayahnya bernama Mirza Ghulam

Murtaza dan ibunya Ciraagh Bibi. Ia lahir kembar dengan seorang anak

perempuan yang tidak berapa lama kemudian meninggal dunia.26

Ghulam Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, raja kawasan Qesh,

yang merupakan paman Amir Tughlak Timur. Tatkala Amir Timur

menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke

Khorasan dan Samarkand, dan mulai menetap di sana. Akan tetapi, pada

abad kesepuluh hijriah atau abad XVI masehi, seorang keturunan Haji

Barlas, bernama Mirza Hadi Beg beserta 200 orang pengikutnya hijrah dari

Khorasan ke India karena beberapa hal, dan tinggal di kawasan sungai

Bias dengan mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur, 9 km.

jauhnya dari sungai tersebut.27

Pada zaman Nao Nihal Singh dan Darbar, Ghulam Murtaza rutin

memegang jabatan khususnya di militer. Pada tahun 1841, ia dikirim ke

daerah Mandi dan Kulu beserta Jenderal Ventura. Pada tahun 1843, ia

memimpin tentara yang dikirim ke Peshawar dan memiliki andil besar

25Lihat situs resmi Ahmadiyah, al-Islam, http://www.ahmadiyah.org/
26Ibid.
27Ibid.
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dalam meredam kerusuhan di Hazarah. Ayahnya Mirza Ghulam Murtaza

meninggal pada tahun 1876 M.

Dalam pemberontakan pada tahun 1848, ia tetap setia membantu

pemerintah dan bersama saudaranya, Ghulam Muhyiddin. Ketika Bhai

Maharaj Singh sedang membawa pasukannya ke Multan untuk menolong

Diwan Mul Raj, Ghulam Muhyiddin beserta kepala suku lainnya, Langer

Khan Sahiwal dan Sahib Khan Tiwana menggerakan orang-orang Islam,

dan dibantu tentara Misra Sahib Dayal, mereka menyerang kaum

pemberontak dan mengusir mereka sampai ke sungai Chenab. Tercatat

dalam sejarah 600 orang mati tenggelam.28

Ketika Inggris menguasai Punjab harta benda dan tanah milik

keluarga ini dirampas kembali. Yang tersisa yaitu uang pensiun sebesar

700 rupis, dan hak milik untuk Qadian serta beberapa kampung sekitarnya

yang ditetapkan untuk Ghulam Murtaza serta saudara-saudaranya. Dalam

pemberontakan tahun 1857, keluarga ini memainkan peran yang cukup

berarti. Ghulam Murtaza memasukkan banyak orang ke dalam tentara, dan

anaknya yang bernama Ghulam Qadir, ikut dalam tentara Jendral

Nicholson di Trimughat ketika menghancurkan para pemberontak. Dalam

pemberontakan ini, sebanyak 46 native infantry melarikan diri dari

Sialkot.29

Jenderal Nicholson telah memberikan sebuah surat penghargaan

kepada Ghulam Qadir yang menyatakan bahwa dalam tahun 1857,

28Ibid.
29Ibid.
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keluarganya di Qadian distrik Gurdaspur betul-betul telah membantu dan

setia kepada pemerintah, melebihi keluarga-keluarga lain di kawasan itu.

Ghulam Murtaza adalah seorang tabib yang sangat mahir. Anaknya

Ghulam Qadir senantiasa suka membantu para pejabat pemerintah dan ia

mendapat banyak surat penghargaan dari pemerintah. Ghulam Qadir

pernah bekerja sebagai superintendant di kantor pemerintah distrik di

Gudaspur. Anak Ghulam  Qadir meningal waktu kecil, dan ia memungut

keponakannya, Sultan Ahmad putra Hazrat Ahmad sebagai anak. Ghulam

Qadir wafat pada tahun 1883. Mirza Sultan Ahmad pun mulai jadi pegawai

pemerintah sebagai asisten wedana, dan menjadi collecteur serta kepala

daerah Qadian.30

Ghulam Ahmad tidak banyak mendapatkan pendidikan formal

semasa hidupnya. Ia mulai mendapatkan pendidikan ketika berusia 6-7

tahun di rumah, di mana pada tahun 1841 M., ayahnya mempekerjakan

seorang guru yang bernama Fazal Ilahi untuk mengajarkan al-Qur’an dan

kitab-kitab bahasa Persi. Di usia 10 tahun dia belajar nahwu-s}arf kepada

Fazal Ahmad. Pada umur 17 tahun, dia belajar mantiq kepada Gul Ali

Syah, sedangkan ilmu ketabiban dia dapatkan dari ayahnya.31

Pada saat itu, pemerintah Inggris sepenuhnya telah menguasai

seluruh Punjab. Pemberontakan mulai dapat dipadamkan. Warga India

mulai bekerja di pemerintah Inggris untuk mendapatkan kedudukan dan

kemajuan.

30Ibid.
31Asep Burhanuddin, op. cit., h. 34.
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Dalam situasi demikian, Ghulam Ahmad yang sama sekali tidak

tertarik pada pekerjaan pertanian berangkat ke kantor Bupati Sialkot.

Sebagian besar waktunya digunakan untuk menimba ilmu di wilayah ini.

Waktu-waktu senggangnya dipakai untuk menelaah buku-buku, mengajar

orang lain, dan berdiskusi tentang agama.32 Meski masih muda yaitu 28

tahun, namun karena takwa dan amalnya, masyarakat dari golongan Islam

maupun Hindu sama-sama menghormatinya. Ia jarang bepergian, tetapi

justru suka menyendiri dan menyepi.

Bersamaan dengan itu, para pendeta Kristen pun mulai

menyebarkan agama mereka di Punjab. Sebagian besar orang Islam tidak

dapat menjawab serangan-serangan mereka. Tetapi ketika berdiskusi

dengan Ghulam Ahmad, orang-orang Kristen sangat kagum dengan

keilmuan yang dimilikinya.33

Di antara pendeta Kristen yang sangat apresiatif kepadanya yaitu

Mr. Butler, MA. yang bekerja di Scoth Mission di kota Sialkot. Pendeta ini

sering bertukar pikiran dengan Ghulam Ahmad. Ketika Mr. Butler hendak

kembali ke negerinya, ia datang ke kantor kabupaten Sialkot untuk

berjumpa dengan Ghulam Ahmad.34 Setelah kurang lebih empat tahun

lamanya bekerja di Sialkot, akhirnya setelah mendapat izin dari ayahnya,

ia berhenti bekerja dan pulang ke Qadian.

32Ibid.
33Ibid.
34Ibid.
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Dalam usia 29 tahun, Ghulam Ahmad menjadi pegawai negeri sipil

pada pemerintahan Inggris di kantor Bupati Sialkot. Sesudah empat tahun

tinggal di sana, dia dipanggil pulang oleh ayahnya ke Qadian untuk

bertani, tetapi karena merasa kurang cocok dengan pekerjaan itu, akhirnya

ia banyak menghabiskan waktu mempelajari al-Qur’an.35

Di samping itu, Ghulam Ahmad seringkali menyendiri mencari

jawaban atas pertanyaan kenapa umat Islam begitu mundur bahkan dapat

ditaklukan oleh golongan Nasrani dan Hindu. Kurang lebih 6 bulan

lamanya dia mengadakan perenungan (mujāhadah) dan shalat tahajjud di

tengah malam dengan tujuan mencari jawaban problematika keumatan

pada saat itu.

Dalam perenungannya itu, ia menerima ilham dari Allah yang

menerangkan kepadanya bahwa untuk mendapatkan nikmat-nikmat Ilahi

perlu dilakukan mujāhadah. Ketika ia melakukan perenungan ini, ia

berusaha hidup sederhana. Makanan yang dikirim untuknya sering di

bagikan kepada fakir miskin. Ia merasa cukup hanya dengan air atau

barang lain semacamnya, bahkan ia berpuasa tanpa makan sahur lebih

dahulu.36

Saat-saat seperti itu merupakan keadaaan mujāhadah yang tinggi,

dan ia menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Untuk

memenuhi makannya, ia makan hanya dengan sekerat roti yang tidak lebih

dari 50 gram, kadang-kadang hanya makan kacang-kacangan.

35Asep Burhanuddin loc. cit.
36Ibid.
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Bukan hanya selama hari-hari puasa itu saja, bahkan pada waktu-

waktu lain pun Ghulam Ahmad suka membagikan makanan kepada orang-

orang miskin. Makanya banyak para fakir miskin suka tinggal dengannya.

Mereka diperhatikan dan diurus lebih dari keperluan dan kepentingan

sendiri.

Di tahun-tahun berikutnya dia aktif menulis. Setelah ayahnya wafat,

dia tidak menginginkan warisan dari harta orang tuanya, tetapi justeru aktif

mengorganisir dan memperluas komunikasi baru dan banyak terlibat

polemik dengan ulama Sunni, misionaris Kristen dan anggota gerakan

pembaru Hindu Arya Samaj.37

Beberapa terbitan berkala diluncurkan di Qadian termasuk Review

of Religion, media utama berbahasa Inggris bagi penyebaran Ahmadiyah

tentang Islam.38 Puncaknya pada tahun 1880 M., Ghulam Ahmad

menerbitkan sebuah buku yang sangat monumental saat itu dengan judul

Barahin Ahmadiyah yang berisi penjelasan tentang keunggulan ajaran

Islam dan ketinggian al-Qur’an dibandingkan dengan agama Nasrani dan

Hindu, Arya Samaj dan agama-agama lainnya.39

Buku ini begitu kontroversial di kalangan agama-agama lain,

sehingga menimbulkan keinginan tokoh-tokoh agama non muslim untuk

dapat berdialog dengan Ghulam Ahmad.40 Sebaliknya, kehadiran buku ini

37Ibid., h. 35
38Lihat John L. Esposito, op. cit., h. 80.
39Asep Burhanuddin, loc. cit.
40Perdebatan yang cukup sengit terjadi pada tahun 1886 dengan tokoh Arya Samaj dan

Lala Murli Dhar. Lihat Yohanes Friedmann, Prophecy Continuous, Aspect of Ahmadi Religious
Thought and its Medieval Background (Los Angles: University of California Press, 1989 ), h. 4.
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disambut dengan sukacita di kalangan umat Islam sebab dianggap telah

memberikan kontribusi yang begitu luar biasa dalam rangka menangkis

serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak non muslim.

Ketika sebagian karangan telah selesai, ia menganjurkan agar

dicetak. Atas pertolongan orang-orang yang sangat gemar dan memuji

karangan-karangannya, dicetaklah bagian pertama berupa suatu

pengumuman dan seruan. Bagian pertama ini telah menggoncangkan dan

menggemparkan seluruh negeri. Walaupun hanya berupa pengumuman

dan seruan, tetapi di dalamnya diterangkan juga hal-hal tertentu untuk

membuktikan kebenaran Islam.41

Dalam pengumuman itu, Ghulam Ahmad mengemukakan suatu

syarat, jika ada seorang pengikut suatu agama lain mampu memaparkan

keindahan agamanya menandingi keindahan Islam yang akan diuraikan

oleh Ghulam Ahmad, setengahnya atau seperempatnya saja, maka Ghulam

Ahmad akan menghadiahkan seluruh harta pusakanya yang berharga

10.000 rupis kepada orang itu.42 Inilah pertama kali dia menggunakan

harta pusaka untuk dijadikan sebagai hadiah demi memaparkan keindahan-

keindahan Islam. Tujuannya agar penganut agama lain memberanikan diri

tampil berdialog dengannya tentang masalah-masalah agama.

Bagian pertama buku ini dicetak pada tahun 1880, bagian kedua

pada tahun 1881, bagian ketiga tahun 1882, dan bagian keempat pada

41Ghulam Ahmad, Fateh Islam, diterjemahkan oleh A. Suparman dengan judul
Kemenangan Islam (Jakarta: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1993), h. 29.

42Lihat situs resmi Ahmadiyah, loc. cit.
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tahun 1884.43 Buku tersebut mampu membuka mata dunia tentang makna

Islam. Setelah buku itu beredar, banyak orang memuji serta yakin akan

kecakapannya. Orang-orang Islam sangat gembira dan mulai menganggap

Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, meski pada waktu itu, ia belum

mendakwakan diri sebagai mujaddid.

Kekuatan buku yang dikarang oleh Ghulam Ahmad ini ternyata

memberikan magnet tersendiri terhadap orang-orang yang mulai simpatik.

Pada tahun 1883, beberapa murid Ghulam Ahmad ingin membaiatnya

sebagai mujaddid, tetapi ia menolak dengan alasan tidak ada pentunjuk

dari Tuhan.44 Selanjutnya pada tahun 1888, Ghulam Ahmad mengaku

menerima ilham yang memungkinkan dirinya untuk dibaiat. Maka pada

tahun 1889, sebanyak 40 orang muridnya membaiat Ghulam Ahmad di

rumah Mia Ahmad Jaan, Ludhiana India untuk menjadi pengikut

setianya.45

Ada sepuluh syarat baiat untuk masuk ke dalam jemaah Ahmadiyah

yaitu:

1) Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa
menjauhi syirik.

2) Akan senantiasa menghindari diri dari segala corak bohong, zina,
pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq,
kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan hura-hura, memberontak
dan tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun
bagaimana juga dorongan terhadapnya.

43Basyiruddin Mahmud Ahmad, Riwayat Hidup Ghulam Ahmad, terjemahan Malik Azis
Ahmad Khan (Parung: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1995), h. 21.

44Asep Burhanuddin, op. cit., h. 37.
45Ibid.
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3) Akan senatiasa mendirikan shalat lima waktu tanpa putus-putusnya
sesuai dengan perintah Allah dan RasulNya dengan sekuat tenaga,
berikhtiar senantiasa akan melaksanakan shalat tahajjud, mengirim
shalawat kepada junjungan yang mulia Rasulullah dan setiap hari
membiasakan mengucapkan pujian dan sanjungan terhadap Allah
dengan mengingat karuniaNya dengan hati yang penuh kecintaan.

4) Tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada
tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum muslimin
khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biarpun dengan lisan,
tangan atau dengan cara apapun.

5) Akan tetap setia terhadap Allah baik dalam segala keadaan susah
ataupuin senang, dalam duka dan suka, rahmat atau musibah.
Pendeknya rela terhadap putusanNya dan senantiasa bersedia
menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan
memalingkan mukanya dari jalan Allah ketika ditimpa musibah
bahkan akan terus melangkah ke muka.

6) Akan berhenti dari adat yang buruk, dari menuruti hawa nafsu, dan
benar-benar akan menjunjung tinggi perintah al-Qur’an yang suci di
atas dirinya. Firman dan sabda RasulNya itu akan menjadi pedoman
baginya dalam setiap langkahnya.

7) Meninggalkan takabbur dan sombong, akan hidup dengan
merendahkan diri, beradab lemah lembut, berbudi pekerti yang
halus dan sopan santun.

8) Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam
lebih dari jiwanya, harta bendanya, anak-anaknya, dan dari segala
yang dicintainya.

9) Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah
umumnya dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada
umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan
Allah kepadanya.

10) Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba Allah semata-mata
karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal ma'ruf dan akan
berdiri di atas perjanjian ini hingga maut.46

46Panitia Peringatan Seabad Gerhana Bulan dan Matahari, Souvenir Seabad Gerhana
Bulan dan Matahari: Ramadhan 1894-1994 (Parung: Jamaah Ahmadiyah Indonesia, 1994), h,
48. Lihat juga Hasan bin Mahmud Audah, al-Ahmadiyah: ’Aqā’id wa al-Ahdas}, diterjemahkan
oleh Dede A. Nasruddin dengan judul, Ahmadiyah: Kepercayaan-Kepercayaan dan
Pengalaman-Pengalaman (Jakarta: LPPI, 2006), h. 122-123.
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Pembaiatan yang terjadi pada tahun 1889 tersebut merupakan

tonggak sejarah kelahiran Ahmadiyah sebagai sebuah respon atas

problematika internal umat Islam yang semakin mengalami kehancuran. Di

samping itu, kelahiran Ahmadiyah juga sekaligus sebagai reaksi atas

keberhasilan misionaris-misionaris Kristen dalam mencari pengikut baru

dan protes terhadap keberhasilan gerakan rasionalisasi dan westernisasi

yang dibawa oleh Sayyid Ahmad Khan dengan Aligharnya.47

Pada tahun yang sama itu pula, Ghulam Ahmad mengaku menerima

wahyu yang menyatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat di langit, dan ia juga

mengaku sebagai al-masih yang dinantikan kedatangannya oleh umat

Islam.48

Setelah dia mendakwakan diri sebagai al-masīh al-mau'ūd dan

menyatakan Nabi Isa sudah wafat di langit, maka umat beragama di India

saat itu menjadi gempar, baik kalangan muslim maupun non muslim

(khususnya Nasrani).

Tantangan keras datang dari golongan Nasrani yang dipelopori oleh

Henry Martin Clark dari Church Missionary dan Abdullah Atham.

47Lihat Wilfred Cantwell Smith, Modern Islam in India (New Delhi: U. Publication,
1979), h. 368. H. A. R. Gibb memberikan komentar bahwa Ahmadiyah seperti sebuah jalan
alternatif bagi orang-orang Islam yang menemui jalan buntu hidup dengan paham keberagamaan
dan kehilangan kepercayaan dengan ajaran Islam yang sudah banyak terkontaminasi dengan
dogma-dogma yang tidak murni lagi. Lihat H. A. R. Gibb, Aliran-Aliran Modern dalam Islam
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 104-105.

48Lihat Ghulam Ahmad, Izālah Auhām (Rabwah: al-Syirkat al-Islāmiyah, 1984), h. 402.
Keyakinan bahwa Nabi Isa tidak wafat tetapi diangkat ke langit oleh Allah merupakan keyakinan
teologis bersama antara Islam dan Kristen. Golongan muslim percaya bahwa Nabi Isa tidak wafat
karena beliau diangkat oleh Allah. Adapun yang disalib pada saat di tiang gantungan itu menurut
Islam bukanlah Isa tetapi Yudas Oscariot, Lihat QS. al-Nisā (4): 157. Demikian pula halnya di
kalangan Nasrani, menurut mereka memang Nabi Isa disalib, tetapi Ia diangkat ke langit dan
suatu saat akan turun lagi menjadi Imam Mahdi.
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Sedangkan tantangan dari golongan Islam dipelopori oleh Muhammad

Husain Batalwi dengan melakukan beberapa kali perdebatan terbuka

tentang kewafatan Nabi Isa.49

Meski pada awalnya, Muhammad Husain Batalwi mendukung

penuh terhadap Ghulam Ahmad, terlebih lagi setelah terbitnya buku

Barahin Ahmadiyah, tetapi setelah adanya kliam Ghulam Ahmad itu, dia

menjadi penantang utama Ghulam Ahmad.

Menurut Husain, karena dahulu dia turut andil pernah

mempromosikan dan memopulerkan Ghulam Ahmad sehingga Ghulam

Ahmad diikuti, maka dia pula yang berkewajiban menentangnya sampai

Ghulam Ahmad dihina dan dicaci.50 Penentangan ini semakin memuncak

dan mencapai klimaks ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya

sebagai nabi pada tahun 1901.51

Ghulam Ahmad meninggal pada tanggal 26 Mei 1908 pukul

10.30.52 Dia meninggalkan karya tulis yang tersebar melalui buku-

bukunya, tabloid dan majalah.53 Posisi Ghulam Ahmad sebagai pemimpin

49Lihat Asep Burhanuddin, op. cit., h. 40.
50Ibid., h. 41
51Nabi zilli adalah nabi yang pilih oleh Allah karena hasil kepatuhannya kepada nabi

sebelumnya dan juga karena mengkuti syariat nabi tersebut. Lihat Iskandar Zulkarnain, op. cit., h.
103.

52Di saat menjelang wafatnya, Ia menyerahkan naskah pidato untuk dicetak. Setelah itu,
penyakit dearenya semakin bertambah parah dan tubuhnya semakin lemah. Keluarganya
menanyakan keadannya dan ia menjawab bahwa saat-saat kematian hampir tiba. Akhirnya di pagi
hari pukul 10.30, 26 Mei 1908, Mirza Ghulam Ahmad wafat dengan ungkapan di akhir hidupnya
lafaz "Allah". Lihat A. M. Suryaman, Bukan Sekedar Hitam Putih (Bogor: Arista Brahmatyasa,
2005), h. 220.

53Di antara bukunya antara lain: (1) Barahin-e-Ahmadiya (Barahin Ahmadiyah) Buku
ini memuat berbagai hal seperti kebenaran berdasarkan prinsip pengetahuan agama, penjabaran
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Ahmadiyah kemudian digantikan oleh Nuruddin, salah seorang pengikut

awalnya yang menggantinya sebagai khalifah pertama.

Berikut adalah khalifah-khalifah Ahmadiyah yang pernah

memimpin jemaah Ahmadiyah hingga sekarang ini:

1) Khalifah I, Maulana al-Hajj Hakim Nuruddin (1841-1914 M.)

dipilih pada tahun 1908.

2) Khalifah II, al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (1889-

1965 M.) dipilih pada tahun 1914.

3) Khalifah III, Mirza Nasir Ahmad (1909-1982 M.) dipilih pada tahun

1965.

4) Klalifah IV, Mirza Tahir Ahmad (1928-2003 M.) dipilih pada tahun

1982.

5) Khalifah V, Mirza Masrur Ahmad dipilih pada 23 April 2003.54

C. Perkembangan Ahmadiyah setelah Ghulam Ahmad

Sepeninggal Ghulam Ahmad, Ahmadiyah dipimpin oleh Nuruddin

(w.1914). Selama kepemimpinannya, persatuan gerakan mulai terancam

oleh beberapa perbedaan pendapat tentang isu seperti hubungan

ilmu-ilmu agama dan argumen-argumen kuat yang menyanggah serangan-serangan pemikiran
dari non muslim, (2) Purani Tahririan (Tulisan-tulisan lama) memuat artikel koresponden antara
Ghulam Ahmad dan pengikut Arya Samaj yang ditulis pada tahun 1879. Buku ini membuat teori
kesalahan penitisan dan perbandingan antara al-Qur’an dan Weda, bukti-bukti wahyu Al-Qur’an
dan kesalahan ideologi Arya bahwa roh adalah kekal dan tidak diciptakan serta fakta Tuhan
sebagai pencipta roh, (3) Surma Chasme Arya (Cela bagi kaum arya) membahas tentang mu'jizat
Nabi Muhammad tentang terbelahnya bulan, masalah kekekalan keselamatan dan perbandingan
antara Al-Qur’an dan Wedha. Lihat Asep Burhanuddin, op. cit., h. 62-64.

54A. M. Suryawan, op. cit., h. 3.
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Ahmadiyah dengan muslim non Ahmadiyah dan sifat kepemimpinan

komunitas. Nuruddin meninggal pada tahun 1914.

Sepeninggal Nuruddin, bibit perpecahan di kalangan Ahmadiyah

semakin tajam, terutama berkaitan dengan penggantinya. Sebagian

kelompok menghendaki pengangkatan Basyiruddin Mahmud Ahmad

(putra Ghulam Ahmad) sebagai khalifah, tetapi sebagian golongan lain

menghendaki Muhammad Ali yang mengganti posisi kepemimpinan ini,

karena dianggap lebih senior. Perbedaan itupun mencapai sebuah titik

klimak yang tidak dapat terbendung lagi. Akhirnya, Ahmadiyah terpecah

menjadi dua faksi yaitu Qadiani dan Lahore.

Perpecahan ini disebabkan oleh dua faktor:

1. Faktor Leadership

Di saat Ghulam Ahmad hidup, keutuhan dan persatuan pengikut

Ahmadiyah sangat dirasakan. Suasana seperti ini berlangsung sampai

menjelang meninggalnya Khalifah I, Maulana Nuruddin.55 Pada saat

kepemimpin Maulana Nuruddin, Ahmadiyah sebagai gerakan messiah

berkembang pesat dan dikenal di kalangan luas. Akan tetapi menjelang

meninggalknya, bibit perpecahan di kalangan internal mulai muncul.56

Sebagian besar menghendaki, pengganti Nuruddin adalah

Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra Ghulam Ahmad, namun sebagian

yang lain menghendaki Maulana Muhammad Ali karena dianggap senior.

Namun karena mayoritas pengikut Ahmadiyah menghendaki putra Ghulam

55Iskandar Zurkarnain, op. cit., h. 69.
56Ibid.
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Ahmad, maka akhirnya Maulana Muhammad Ali merasa kecewa dan pergi

ke Lahore memimpin jemaah Ahmadiyah di Lahore.57

2. Faktor Teologis (khilafah dan keimanan kepada Ghulam Ahmad)

Faktor ini juga turut menyebabkan terjadi perpecahan di kalangan

Ahmadiyah. Golongan Qadian mengakui dan mendukung keberadaan

organisasi khilafah dengan alasan untuk menuruti ajaran Islam dan wasiat

Ghulam Ahmad. Pendapat Lahore menyatakan tidak perlu ada khilafah,

tetapi cukup dengan organisasi anjuman saja atau diangkat seorang amir.58

Keimanan terhadap kenabian dan ke-mahdi-an Ghulam Ahmad juga

menjadi faktor pemicu perpecahan. Golongan Qadiani berpendapat bahwa

iman kepada Ghulam Ahmad sebagai nabi merupakan sebuah kewajiban.

Artinya orang yang tidak mengimaninya tergolong kafir (ingkar).59

Pendapat Lahore menyatakan bahwa iman kepada Ghulam Ahmad

memang suatu hal yang baik untuk kemajuan ruhani, namun bukan untuk

urusan akhirat. Menurut Golongan Lahore, Ghulam Ahmad hanya

menyatakan dirinya sebagai muhaddas}. Jika dia disebut nabi, hanya

dalam arti kiasan atau disebut nabi juz’i (bagian).

57S. R. Batuah, Ahmadiyah Apa dan Mengapa (Jakarta: Jemaah Ahmadiyah Indonesia,
1985), h. 21.

58Iskandar Zulkarnain, loc. cit.
59Istilah kafir dalam pandangan Ahmadiyah tidak serta merta bermakna kekafiran atau

keingkaran kepada Tuhan atau nabi yang mengakibatkan orang masuk ke dalam neraka.
Golongan Qadiani membagi term kafir ini ke dalam dua makna. Pertama, orang dianggap kafir
jika mengingkari Islam dan rukun iman. Kafir seperti ini berdampak kepada balasan Tuhan di
akhirat. Kedua, orang beriman kepada Allah, nabi, malaikat, kitab suci, namun ia mengingkari
(tidak percaya kepada) Ghulam Ahmad sebagai nabi dan masih al-mau’ud atau imam mahdi,
maka keingkarannya itu bukanlah suatu kekafiran yang dapat membuatnya langsung menjadi non
muslim. Karena Ghulam Ahmad hanya seorang nabi ummati dan tabi, maka mengingkarinya
berarti membuat seseorang menjadi kafir (ingkar) terhadap nabi ummati. Lihat M. A. Suryawan,
op. cit., h. 122.



120

Golongan ini merujuk kepada pernyataan Ghulam Ahmad sebagai

berikut; ”…apabila dalam tulisan-tulisanku digunakan perkataan nabi,

hendaklah itu diartikan muhaddas} dan anggaplah perkataan nabi itu tidak

ada lagi”.60

Telaah ulang tentang term kenabian yang dimunculkan oleh

Golongan Lahore bisa jadi sebagai akibat tekanan sosial yang sangat kuat

pada saat itu, baik dari kalangan masyarakat muslim maupun pemerintah

akibat doktrin kenabian yang disampaikan oleh Ghulam Ahmad.

Munculnya perbedaan sampai menyebabkan perpecahan seperti itu,

menurut Iskandar Zulkarnain sebenarnya berakar dari Ghulam Ahmad

sendiri dalam dua buku karangannya yang mengakibatkan timbulnya

penafsiran yang berbeda di antara satu dan lainnya.61 Tampaknya sikap

para pengikut Ghulam Ahmad ternyata lebih agresif dari pada sikap

pendiri gerakan Ahmadiyah.62

Dalam perkembangan selanjutnya, faksi Qadiani lebih berkembang

dan eksis serta tetap menguasai markas besar Ahmadiyah. Gerakan dan

publikasi-publikasi utamanya dipimpin oleh Mahmud Ahmad yang dikenal

dengan Khalifah al-Masih II. Sedangkan tokoh-tokoh terkenal di kalangan

Lahore adalah Muhammad Ali dan Khuwajah Kamaluddin.63

60Ghulam Ahmad, Majmū’ah Isytirāhah, jilid I (t.t: t.p., t.th.) h. 95.
61Iskandar Zulkurnain, op. cit., h. 73.
62Ibid.
63J. L. Esposito., op. cit., h. 80
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Setelah perpecahan itu, kaum Ahmadiyah terus melakukan kegiatan

penerbitan dan misinya. Kedua faksi tidak mengakui adanya hubungan

satu sama lain.

Publikasi-publikasi Lahore hampir secara khusus menggarap tema-

tema modernisme Islam yang populer dan tidak banyak merujuk kepada

gagasan yang membedakan antara Ahmadiyah dan Islam mayoritas. Akan

tetapi Review of religion terbitan Qadiani terus menekankan peran penting

Ahmad dalam sejarah spiritual umat manusia.64 Halaman-halaman

berkalanya membuat terjemahan-terjemahan tulisan Ghulam Ahmad dan

berbagai kegiatan serta misi Ahmadiyah lainnya, seperti pendirian Mesjid,

pusat kegiatan dan kasus orang masuk Islam.65

Seiring dengan pemisahan anak benua India pada tahun 1947,

kantor besar gerakan Ahmadiyah berpindah ke Pakistan dan mereka

membangun sebuah kota bernama Rabwah sebagai pusat Ahmadiyah baru.

Inti pemikiran Ahmadiyah adalah profetologi yang inspirasinya

berasal dari sufi besar di Abad pertengahan Muhyiddin Ibn Arabi (1165-

1240 M.) yang mengemukakan dalil tentang suksesi berkesinambungan

nabi-nabi tak bersyariat sepeninggal Nabi Muhammad.66

Dengan menyebut pendirinya sebagai juru selamat dan nabi,

gerakan ini membangkitkan pertentangan sengit dari kalangan kaum

64Ibid
65Iskandar Zulkarnain, loc. cit.
66J. L. Esposito, op. cit., h. 83.
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Sunni. Ahmadiyah dituduh telah mengingkari dogma bahwa Muhammad

adalah nabi terakhir.

Pertentangan ini mencapai puncaknya ketika Ahmadiyah

mendirikan pusat baru di Pakistan. Gerakan ini harus berhadapan dengan

gerakan Jamaati Islami yang menyatakan bahwa Ahmadiyah harus

disingkiran dari jabatan publik.67

Agitasi ini awalnya ditujukan kepada Muhammad Zafarullah Khan,

seorang Ahmadiyah terkemuka yang saat itu menduduki sebagai menteri

luar negeri Pakistan. Tuntutan ini juga disertai dengan huru-hara anti

Ahmadiyah yang meluas di Punjab, tetapi pemerintah Pakistan tetap pada

posisinya untuk bersikap netral.68

Setelah terjadi pertikaian antara mahasiswa Ahmadiyah dan non

Ahmadiyah di Rabwah, tekanan untuk mengeluarkan Ahmadiyah dari

umat Islam merebak kembali, disusul huru-hara dan ancaman mogok

umum oleh para pemimpin agama.69 Akhirnya, pemerintahan Zulfikar Ali

Bhutto terpaksa membuat undang-undang baru yang intinya menyebutkan

bahwa siapa saja yang mengklaim sebagai nabi atau percaya seseorang

yang mengklaim sebagai nabi atau tidak percaya kepada keakhiran mutlak

kenabian Muhammad, maka ia bukanlah seorang muslim sebagaimana

dimaksud oleh konstitusi.70

67Ibid., h. 81.
68Abdullah Hasan al-Hadar, Ahmadiyah Telanjang Bulat di Pentas Sejarah (Bandung:

PT. Al-Ma’arif, 1980), h. 21.
69Ibid.
70Ibid. Lihat juga J. L. Esposito, loc. cit.
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Maka pada tahun 1894, keluar undang-undang yang melarang

peribadatan Ahmadiyah dan melarang Ahmadiyah menyebut dirinya

sebagai Islam, serta membuat tempat ibadah. Mereka yang melanggar

aturan ini diancam kurungan penjara tiga tahun.71

Ahmadiyah terus ditentang ulama tradisional maupun modernis

India dan Pakistan. Salah satu faktor penentangannya adalah klaim

Ghulam Ahmad sebagai penerima wahyu dan sebagai nabi, sementara

Islam tradisional dan modernis percaya bahwa Nabi Muhammad adalah

nabi dan rasul penutup. Karena “wahyu” yang diterima Ghulam Ahmad

sempat dibukukan, maka kaum Muslim umumnya menganggap

Ahmadiyah mempunyai kitab suci sendiri.72

Sesungguhnya bagi Ahmadiyah, nabi terakhir adalah Nabi

Muhammad saw. Ghulam Ahmad tidak pernah mengklaim diri sebagai

nabi pembawa syari’at, bahkan misi utamanya adalah menghidupkan

kembali syari’at yang telah ada, tapi dengan penafsiran yang rasional,

sehingga kemajuan Islam tidak memerlukan modernisasi, apalagi

kolonialisme, karena Islam sendiri mengandung idea of progress.73

Atas dasar kepercayaan bahwa Islam membawa rahmat bagi

sekalian bangsa, maka Islam bagi Ahmadiyah tidak perlu disebarkan lewat

perang. Karena itu, Ahmadiyah menjelma menjadi gerakan intelektual dan

konsisten melakukan dakwah intelektual. Bagi Ahmadiyah, perang adalah

71J. L. Esposito, ibid.
72Lihat Dawam Raharjo, Teror atas Ahmadiyah dan Problem Kebebasan Beragama,

http://islamlib.com/id/index. h. 3.
73Ibid.
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jihad kecil, sedangkan jihad akbar adalah menaklukkan hawa nafsu.74

Karena itu, Ahmadiyah selalu tampil sebagai gerakan spiritual, tapi bukan

dalam bentuk yang tradisional, melainkan spiritual modern.

Karena ditentang di Pakistan, para pengikut Ahmadiyah mengalami

banyak penganiayaan. Mereka dikucilkan, tidak boleh menjadi makmum

dalam shalat jamaah atau shalat Jum’at. Mesjid-mesjidnya dirusak dan

dibakar, bahkan mengalami pembunuhan sangat kejam dari umat Islam

fanatik di Pakistan. Karena itu, gerakan Ahmadiyah hijrah ke Inggris dan

menyebar ke negara negara Eropa Barat. Orang-orang Inggris dan Eropa

tertarik pada Ahmadiyah karena ajaran spiritualnya memang menyerupai

Kristen, tetapi rasional.75

Tak ayal lagi, berkembangnya Ahmadiyah di Inggris menimbulkan

tuduhan bahwa Ahmadiyah adalah proyek kolonialisme Inggris untuk

melanggengkan kekuasaannya di India. Ahmadiyah juga dituduh mendapat

dana dari Pemerintah Inggris, padahal mereka tidak pernah menerima dana

satu sen pun dari Inggris.76 Ahmadiyah adalah sebuah organisasi mandiri

yang swadaya dan mendapat dana dari para anggotanya. Banyak sekali

jenis iuran yang berlaku di lingkungan Ahmadiyah.

Karena Ahmadiyah dikucilkan umat Islam dan tidak diakui sebagai

bagian dari Islam, maka Ahmadiyah cenderung atau dipaksa menjadi

komunitas tertutup. Meski demikian, komunitas Ahmadiyah juga dikenal

74Ibid.
75Ibid. Lihat juga J. L. Esposito, loc. cit.
76A. M. Suryawan, op. cit., h. 92.
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sebagai komunitas yang damai, karena doktrinnya mengajarkan

perdamaian. Dakwah Ahmadiyah tidak pernah menyinggung, apalagi

menyerang mazhab-mazhab Islam lain. Ahmadiyah juga tidak melakukan

serangan balik atas para pengkritiknya. Dakwah Ahmadiyah didukung

program-program kemanusiaan, di antaranya yang terkenal adalah

program Humanity First yang menolong masyarakat tanpa memandang

kepercayaan.77

Di Indonesia Ahmadiyah, merupakan organisasi legal sejak zaman

kolonial tahun 1928 (aliran Lahore), dan 1929 (aliran Qadian). Pemerintah

RI., memberikan status badan hukum berdasarkan SK. Menteri Kehakiman

No. JA 5/23/13, tanggal 13 Maret 1953, dan diakui sebagai organisasi

kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik

No. 75//D.I/VI/2003.78 Pengakuan legal itu didasarkan pada Pasal 29 ayat

1 dan 2 UUD 1945 bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu.

Meski mendapat tekanan di mana-mana, terutama dari kelompok

Islam sendiri yang tidak sepaham dengan Ahmadiyah dan mencap ajaran

Ahmadiyah sesat dan pengikutnya kafir, namun jemaah Ahmadiyah terus

bergerak menyebarkan misinya ke berbagai negara di dunia.

77Ibid. h. 3.
78Departemen Kehakiman RI. SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tanggal 13 Maret

1953, dan diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan
Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003.
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Ahmadiyah saat ini sudah menjadi gerakan organisasi keagaaman

dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 178 negara

seperti; Afrika, Amerika, Asia, Australia dan Eropa.79 Saat ini, jumlah

keanggotannya di seluruh dunia terus mengalami pertumbuhan setiap saat

terutama di benua Eropa.

Gerakan Ahmadiyah cukup cepat merambah ke berbagai pelosok

dunia dengan misi agama dan pertumbuhan sosial ekonomi. Di manapun

jemaah Ahmadiyah berdiri, organisasi ini berusaha untuk mengerahkan

suatu pengaruh yang membangun bagi Islam melalui prosyek-proyek

sosial, lembaga pendidikan, kesehatan, penerbitan dan pembangunan

mesjid.

Ketika Mirza Tahir Ahmad menjadi khalifah IV, ia mengadakan

proyek-proyek besar yang berkaitan dengan sosial untuk membantu

negara-negara miskin di benua Afrika. Di bawah pengawasannya juga,

jemaah Ahmadiyah telah menerjemahkan al-Qur’an lebih dari 50 bahasa

dunia. Selama kurang lebih 21 tahun Tahir Ahmad memimpin Ahmadiyah,

jemaah ini telah mendirikan ribuan mesjid dan rumah-rumah misi di

seluruh dunia dan menjadi pioner sebagai pelayan umat Islam.80

Selain dari pada itu, Jemaah Ahmadiyah sejak tahun 1994 telah

memiliki televisi Global Islam yang dipancarluaskan ke seluruh dunia

selama 24 jam non-stop. Televisi global ini bernama Muslim Television

Ahmadiyya (MTA). Tujuan dan misinya adalah untuk menyebarkan misi

79M. A. Suryawan, op. cit., h. 1.
80Ibid., h. 3.
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tauhid, ketinggian al-Qur’an dan kebenaran Nabi Muhammad saw. kepada

seluruh umat manusia.

Di Indonesia, Ahmadiyah juga berkembang. Misi jemaah

Ahmadiyah pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1925. Latar

belakangnya adalah sikap keingintahuan beberapa pemuda Indonesia yang

berasal dari pesantren/madrasah Thawalib Padang Panjang Sumatra

Barat.81

Thawalib yang beraliran modern, berbeda dengan institusi-institusi

Islam ortodok pada masa itu. Para santrinya tidak hanya mendalami bahasa

Arab maupun Arab Melayu tetapi juga sudah diperkenankan membaca

tulisan latin.

Beberapa santrinya membaca di dalam sebuah surat kabar tentang

orang Inggris yang masuk Islam di London melalui seorang da’i Islam

yang berasal dari India, Khwaja Kamaluddin. Hal ini sangat menarik

perhatian mereka dan mendorong beberapa santri tersebut untuk mencari

tokoh itu. Zaini Dahlan, Abu Bakar Ayyub, dan Ahmad Nuruddin adalah

tiga orang santri Thawalib yang berangkat untuk tujuan itu. Mereka sampai

di Lahore (masa itu masih India, kini masuk wilayah Pakistan) pada tahun

1923.82

Dari Lahore mereka lebih dalam masuk ke Qadian dan berdialog

dengan pimpinan Jemaah Ahmadiyah Khalifatul Masih II Basyiruddin

81Iskandar Zulkarnain, op. cit., h. 169.
82Ibid., h. 170.
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Mahmud Ahmad. Akhirnya mereka berbaiat dan belajar di Qadian

mendalami Ahmadiyah.83

Atas permohonan mereka kepada Khalifatul Masih II, maka dikirim

utusan pertama Jemaah Ahmadiyah ke Indonesia pada tahun 1925 yaitu

Rahmat Ali.84

Pertama-tama Rahmat Ali masuk dari Aceh ke Tapaktuan. Tahun

1926, ia menuju Padang, dan tahun 1929, Ahmadiyah sudah berdiri di

Padang. Pada tahun 1930, ia menuju Batavia/Jakarta, dan tahun 1932,

Ahmadiyah telah berdiri di Batavia/Jakarta. Mulai dari itu banyak cabang-

cabang Ahmadiyah berdiri di Jawa Barat dan kawasan-kawasan lainnya.85

Saat ini, Jemaah Ahmadiyah Indonesia dengan 181 cabang

lokalnya telah berdiri di seluruh propinsi di Indonesia. Pusat Jemaah

Ahmadiyah Indonesia sejak tahun 1935 berada di Jakarta dan pada tahun

1987 pindah ke Parung, Bogor. Akan tetapi setelah terjadi kasus

penyerangan di Parung, markas Ahmadiyah pindah ke Jakarta.

Menurut Dawam Raharjo, masuknya Ahmadiyah di Indonesia

ternyata juga disambut para pejuang pergerakan nasional, khususnya Bung

Karno, karena mereka mendukung perjuangan Indonesia merdeka.86

Karena sambutan yang hangat itu, Bung Karno pernah dituduh telah

masuk Ahmadiyah, yang kemudian dibantahnya melalui sebuah artikel.

83Ibid., h. 171.
84Ibid., h. 175.
85Ibid., h. 177.
86Dawam Rahardjo, loc. cit.
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Namun ajaran-ajaran Ahmadiyah (khususnya Ahmadiyah Lahore) telah

ikut mempengaruhi para pemimpin pergerakan Indonesia seperti H. O. S

Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Bung Karno sendiri, melalui tafsir The

Holy Qur’an, buku the Religion of Islam, dan Sejarah Nabi Muhammad

saw.87

D. Tema-tema Kontroversi Pemikiran Teologis Ahmadiyah

Sebenarnya doktrin-doktrin kontroversial yang didakwakan kepada

Ahmadiyah di masyarakat cukup banyak. Kontroversi itu banyak

dituduhkan oleh orang-orang di luar Ahmadiyah, baik sebagai sebuah

analisis ataupun sebagai fitnah kepada Ahmadiyah melalui media cetak,

buku dan internet.88

87Ibid.
88Contoh tuduhan-tuduhan tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Ahmadiyah

berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul. Barang siapa yang tidak percaya
kepadanya, maka dia kafir dan murtad, (2) Ahmadiyah memiliki kitab suci setara dengan al-
Qur’an yaitu tazkirah, (3) Ahmadiyah memiliki tanah suci sendiri untuk melakukan ibadah haji
yaitu Rabwah dan Qadian di India, (4) Ahmadiyah memiliki penanggalan tersendiri, (5) Tidak
boleh bermakmum kepada orang non Ahmadiyah, (6) Ahmadiyah memiliki kavling surga
tersendiri yang dijual kepada jemaahnya dengan harga sangat mahal, (7) Tidak boleh perempuan
Ahmadiyah nikah dengan non Ahmadiyah kecuali lelaki Ahmadiyah. Lihat Hartono Ahmad Jaiz,
Aliran dan Paham sesat di Indonesia (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2002), h. 57-61. Di dalam situs
internet Al-Bayan disebutkan pula tuduhan tersebut antara lain Ahmadiyah berkeyakinan bahwa;
(1) Allah berpuasa dan melaksanakan shalat, tidur dan mendengkur; menulis dan menyetempel,
melakukan kesalahan dan berjimak, (2) Tuhan mereka adalah Inggris, (3) Malaikat Jibril datang
kepada Ghulam Ahmad, dan memberikan wahyu dengan diilhamkan sebagaimana al-Qur'an, (4)
Menghilangkan aqidah/syariat jihad dan memerintahkan untuk menaati pemerintah Inggris,
karena menurut pemahaman mereka pemerintah Inggris adalah wali al-amri (pemerintah Islam)
sebagaimana tuntunan al-Qur'an, (5) Seluruh orang Islam kafir sampai mau bergabung dengan
Ahmadiyah, (6) Bila ada laki-laki atau perempuan dari golongan Ahmadiyah yang menikah
dengan selain pengikut Ahmadiyah, maka dia kafir, (7) Membolehkan khamer, opium, ganja, dan
apa saja yang memabukkan, (8) Ghulam Ahmad adalah nabi yang paling utama dari para nabi
yang lain, (9) Tidak ada al-Qur'an selain apa yang dibawa oleh Ghulam Ahmad dan tidak ada
hadis selain apa yang disampaikan di dalam majelis Ghulam Ahmad, (10) Meyakini bahwa kitab
suci mereka diturunkan (dari langit), bernama `al-Kitab al-Mubin', bukan al-Qur'an al-Karim
yang ada di tangan kaum muslimin, (11) Mereka meyakini bahwa al-Qadian (tempat awal
gerakan ini) sama dengan Madinah al-Munawarrah dan Mekkah al-Mukarramah, bahkan lebih
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Akan tetapi, setelah penulis menelaah secara mendalam melalui

buku-buku yang dikarang oleh jemaah Ahmadiyah sendiri, ternyata hanya

ada tiga persoalan penting yang perlu dianalisis yaitu; pendakwaan

Ghulam Ahmad sebagai al-masīh al-mau'ūd dan imam mahdi,

pendakwaannya sebagai nabi, dan pengakuannya menerima wahyu.

Sebelum masuk kepada puncak kontroversi teologis Ahmadiyah,

ada baiknya menelusuri perkembangan pemikiran Ghulam Ahmad sampai

ia mengaku sebagai seorang nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah.

Ada beberapa tahapan yang dilalui Ghulam Ahmad sebelum

akhirnya mencapai puncak maqām menyandang gelar kenabian.89

1. Tahap pertama

Yaitu masa muda sampai dengan pendakwaan dirinya sebagai

mujaddid abad ke 18. Pada masa ini dia aktif menulis dan mengadakan

dialog tentang keagamaan kepada beberapa tokoh agama baik muslim

maupun non muslim.

Keaktifannya melakukan dialog dengan sejumlah tokoh agama dan

kreatifitasnya menulis tentang keagamaan membuat posisinya menjadi

semakin penting di tengah masyarakat. Sejumlah simpatik dan apreasi

utama dari kedua tempat suci itu, serta merupakan kiblat mereka dan ke sanalah mereka berhaji,
(12) Mereka meyakini bahwa mereka adalah pemeluk agama baru yang independen, dengan
syariat yang independen pula, seluruh teman-teman Mirza Ghulam sama dengan sahabat Nabi
Muhammad saw. Lihat Situs al-Bayan Positek elektro-Unibraw; http://. Porsitek. Unibraw.ac.id
9 Agustus 2005 dicopy dari majalah Fatawa Vol.06.ThII.1425H.2004 M. Dalam acara bedah
buku Gerakan Ahmadiyah di Indonesia yang menghadirkan penulisnya Iskandar Zulkarnain, 11
September 2007 di UIN Alauddin, salah seorang mahasiswa yang berstatus sebagai polisi
menyatakan bahwa menurut informasi yang diterimanya dari BIN (Badan Intellegen Negara),
ajaran Ahmadiyah mewajibkan jemaahnya mencuri untuk membiayai gerakan Ahmadiyah.

89Asep Burhanuddin, op. cit., h. 54-56.
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diberikan kepadanya atas kemampuannya menelorkan sejumlah ide dan

gagasan keagamaan yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat itu.

Karena itu, tidak salah tampaknya jika ia secara akademik diposisikan

sebagai seorang teolog, dan secara spiritual dia telah menjadikan dirinya

sebagai mulham (penerima ilham) dan muhaddaś (orang yang bercakap-

cakap dengan Allah).90

2. Tahap Kedua

Tahap ini adalah tahap Ghulam Ahmad mendakwakan diri sebagai

mujaddid (pembaru) abad ke 18. Sebelum sampai kepada fase ini, Ghulam

Ahmad telah melakukan disiplin asketis (perenungan suci) selama enam

bulan berturut-turut. Pada fase ini, ini mampu menyusun buku yang

berjudul Barāhin Ahmadiyah.91

Pada tahun 1880 M., dia mendakwakan diri sebagai mujaddid yang

bertujuan untuk menghidupkan kembali agama dan menegakaan syariat

Islam serta memperbaiki keadaan umat Islam yang pada saat itu sangat

menyedihkan.

Dalam fase ini, Ghulam Ahmad juga mengaku menerima wahyu

dari Tuhan, yang antara lain isinya adalah perintah Allah kepadanya untuk

membuat jemaat (organisasi) dan menerima baiat para pengikutnya. 92

90Ibid.
91Ibid. h. 57.
92Wahyu itu berbunyi “Jika sudah kamu putuskan dalam hatimu, maka bertawakallah

pada Allah, dan buatlah bahtera di bawah tilikan Kami dan wahyu Kami. Orang-orang yang
melakukan baiat dengan engkau, mereka sebenarnya melakukan baiat dengan Allah. Tangan
Tuhan di atas tangan mereka”. Lihat Ghulam Ahmad, Taz\kirah, (Parung: Jemaah Ahmadiyah
Indonesia, t.th.), h. 167-168.
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Klaim Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, boleh jadi sesungguhnya

pada saat yang tepat. Artinya, keberadaannya sebagai mujaddid

sebenarnya sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan pada masa itu yang

sangat membutuhkan kehadiran seorang pembaru. Artinya, seandainya

bukan Ghulam Ahmad, maka dapat dipastikan ada orang lain yang akan

membuat pengakuan-pengakuan yang sama.

Oleh karena secara faktual yang membuat pengakuan adalah

Ghulam Ahmad, maka sebagian orang (yang kemudian menjadi pengikut

nya) meyakini bahwa ia merupakan pembuktian atas sabda Rasulullah

Muhammad saw. yang menyatakan bahwa tiap-tiap permulaan seratus

tahun (abad) Allah akan membangkitkan seseorang yang akan melakukan

pembaruan dalam agama Islam.93

Kata "pembaruan", dalam konteks Ghulam Ahmad, hanyalah

mengembalikan Islam pada pangkal kemurniannya.94 Kalau Islam

diibaratkan sebuah bangunan yang mulai goyah dan kotor oleh debu, maka

upaya perbaikan dan pembersihannya sepenuhnya harus bertumpu pada al-

Qur’an dan hadis. Inilah yang diupayakan Ghulam Ahmad dalam rangka

memperbarui nilai-nilai ajaran agama yang pada saat itu sudah

ditinggalkan oleh masyarakat.

93Lihat Abū Dāud, Sunan Abū Dāud, hadis nomor 4291 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h.
318.

94Konsep ini senada pula dengan istilah pembaharuan menurut Harun Nasution yang
mengisyaratkan adanya gerakan, pikiran, aliran dan usaha untuk merubah paham-paham, adat-
istiadat, institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan
oleh kemajuan ilmu dan teknologi modern. Lihat Harun (Pembaruan), op. cit., h. 11.
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Islam terutama pada masa itu, sungguh-sungguh telah kehilangan

daya tariknya. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh satu hal yakni umat

Islam telah meninggalkan al-Qur'an dan hadis dan juga mengabaikan

teladan Rasulullah Muhammad saw.95

Pada masa itu, tafsir al-Qur’an banyak diselipkan dongeng-dongeng

yang tidak jelas asal-usulnya. Praktik-praktik mistik pun banyak dilakukan

oleh umat Islam dan dianggap sebagai ajaran Islam. Ibarat sebuah taman,

maka keindahan taman Islam benar-benar tertutup oleh semak-semak dan

ilalang.96

Praktik bid'ah, khurafat dan takhayul mewarnai kehidupan

beragama. Apa-apa yang diajarkan oleh orang yang dianggap imam atau

ulama, meskipun tidak jelas sumbernya, dijalankan oleh pengikutnya.

Pendek kata, umat Islam kehilangan kemandirian dalam hal beragama.97

Sikap taqlid kepada ulama benar-benar menjadi ciri umat Islam ketika itu.

Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan umat Islam mundur

setelah berjaya selama berabad-abad sebelumnya. Karena itu, Ghulam

Ahmad ingin mengadakan pembaruan, dengan tetap menjunjung tinggi

ajaran Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Jadi, pembaruan yang dilakukan oleh Ghulam Ahmad bukanlah

menambah sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau yang sejenis dengan

95Ibid.
96Ibid.
97Masa-masa kritis seperti ini pernah dialami hampir seluruh negara Islam atau negara

yang mayoritas berpenduduk Islam di abad pertengahan. Masyarakat Islam meninggalkan
agamanya bahkan keindahan Islam ditutupi oleh perilaku umatnya. Lihat Harun Nasution
(Pembaharuan), op. cit., h. 18-23.
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itu, melainkan hanya mengembalikan Islam seperti aslinya, yakni Islam

yang indah menawan dan membawa semangat kemajuan yang

berperadaban.

3. Tahap Ketiga

Tahap ini merupakan fase Ghulam Ahmad mendakwakan dirinya

sebagai al-masīh al-mau'ūd (al-masih yang dijanjikan) dan imam mahdi

(imam yang diberi petunjuk). Pada masa ini, Ghulam Ahmad menerima

wahyu dari Allah bahwa al-masīh yang dinantikan oleh orang Kristen dan

Islam serta imam mahdi yang ditunggu-tunggu sebenarnya sudah wafat.

Bahkan menurutnya Imam Mahdi dan al-Masīh al-Mau'ūd itu bukanlah

dua figur sebagaimana selama ini dipahami, tetapi ia merupakan sebagai

pribadi yang sama. Menurutnya, berdasarkan wahyu, ia diangkat oleh

Tuhan sebagai al-masīh al-mau'ūd dan imam mahdi tersebut.98

Sejak pendakwaan itu, gelombang penantangan semakin marak,

baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun dari kalangan Kristen

Banyak terjadi perdebatan-perdebatan seputar kontroversi kewafatan Nabi

Isa a.s.

Dari kalangan Kristen, Henry Martin Clark, seorang tokoh Kristen

yang mendirikan missi kesehatan dari Church Missionary Society (CMS)

di Amritsar tahun 1892, pada bulan April 1893, mengadakan debat

terbuka dengan Ghulam Ahmad. Perdebatan tersebut berlangsung selama

15 hari pada bulan Mei 1893. Dalam perdebatan tersebut, Clark dibantu

98Lihat Ghulam Ahmad, Masih Hindustan Me (Urdu) diterjemahkan oleh Ibn Ilyas
dengan judul, al-Masih di Hindustan (Parung: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1997), h. xiv.
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oleh Abdullah Atham, seorang tokoh Kristen yang berasal dari Islam. Inti

perdebatan adalah tentang ketuhanan Jesus.99

Pada tahun 1891, Ghulam Ahmad menulis buku Izālah Auhām yang

isinya memaparkan sebanyak 30 dalil al-Qur’an berkenaan dengan

kematian Nabi Isa a.s.

Pada tahun 1898, diperoleh informasi bahwa kuburun Nabi Isa ada

di Srinagar, Kashmir, India. Ghulam Ahmad mengirimkan expedisi untuk

menyelidiki hal itu. Pada tahun 1899, ia menulis buku Masih Hindustan

Me (al-Masih di India). Di dalam buku ini ia memaparkan kesaksian-

kesaksian Bible bahwa Nabi Isa itu tidak mati di tiang salib, melainkan

selamat dari kematian di tiang salib.100

Dari bukti-bukti sejarah ini, Ghulam Ahmad memaparkan setelah

peristiwa penyaliban itu, Nabi Isa pergi mencari domba-domba Bani Israil

yang hilang ke kawasan Asia tengah, mulai dari Syiria, Iraq, Iran,

Afghanistan, sampai ke India, akhirnya ia wafat dan dikebumikan di

Srinagar, Kashmir, India.101

Sebagai al-masīh al-mau'ūd, Ghulam Ahmad sebagaimana

keyakinan jemaah Ahmadiyah, mempunyai tugas untuk membunuh Dajjal,

99Ibid., h. 80.
100Ibid.
101Ibid., h. 8. Dalam kaitan kuburan Nabi Isa ini, Ghulam Ahmad hanya memperkirakan

posisi wilayah kuburan Nabi Isa di Srinagar, namun tidak menyatakan kepastiannya. Pernyataan
ini kemudian dibantah oleh Abu Zahrah yang menyatakan bahwa kuburan yang dimaksud oleh
Ghulam Ahmad sesungguhnya adalah kuburan wali Yusuf As’ad. Lihat Muhammad Abū Zahrah,
Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah, diterjemahkan oleh A .Rahman Dahlan dengan judul, Aliran
Politik dan Akidah dalam Islam (Jakarta: Logos, 1996), h. 265.
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mematahkan salib, membunuh babi, dan menjadi hakim yang adil.102

Keempat tugas ini merupakan sebuah kiasan yang intinya dijelaskan

sebagai berikut:

a. Membunuh Dajjal

Dajjal, dalam interpretasi Ahmadiyah, adalah aspek teologi Yakjuj

dan Makjuj, yakni bangsa-bangsa Barat dengan ciri utamanya

materialistik, sehingga dikatakan bahwa Dajjal sebelah matanya (kanan)

buta, sedang mata kirinya cemerlang.103 Jadi secara singkat dapat

dikatakan bahwa Dajjal adalah pola hidup materialisme yang memang

tidak selaras dengan ajaran Islam yang spiritualistik.104 Rasulullah saw.,

bahkan menyuruh umatnya untuk berlindung dari fitnah-fitnah Dajjal.105

Menurut Ahmadiyah, materialisme telah menyebabkan orang lupa

pada tujuan hidup yang sebenarnya, kecuali sekedar kenikmatan duniawi.

Jika materialisme dibiarkan merajalela, maka derajat dan martabat manusia

sebagai ciptaan Allah yang terbaik (ahsani taqwīm) menjadi rendah.106

Materialisme membawa implikasi buruk, yakni penghalalan segala cara

untuk mencapai tujuan, yakni kenikmatan duniawi. Jika demikian, apa

102Tugas ini dinyatakan oleh Nabi saw. sebagai tugas Nabi Isa al-Masih. Lihat
Muhammad Nabhan Hosein, Seputar Kontroversi Imam Mahdi (Jakarta: Khairul Bayan, 2003),
h. 92. Lihat juga Shalahuddin Mahmud, al-Masīh al-Dajjāl wa al-Ya’jūz wa Ma’jūz,
diterjemahkan oleh Miftahul Asrar dengan judul Dajjal dan Ja’juj-Ma’juj (Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2008), h. 2.

103Ibid.
104Lihat situs resmi Ahmadiyah , op. cit., h. 1
105Al-Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, jilid IV (Bandung: Maktabat Dahlan, t.th.),

h. 2851.
106Situs resmi Ahmadiyah, loc. cit.
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yang membedakan manusia dengan binatang? Jadi. membunuh Dajjal,

tidak lain adalah menghindarkan kaum Muslimin dari pengaruh

materialisme dan mengembalikannya kepada spiritualisme.

Menurut Ghulam Ahmad, kaum Muslimin telah terjerat dalam

fitnah Dajjal sedemikian rupa sehingga spiritualitas Islam menjadi

terabaikan. Islam telah berubah menjadi sistem ritual yang formalitas dan

kosong.107 Akibatnya, umat Islam dengan mudah dapat didominasi oleh

bangsa-bangsa Barat, karena tidak memiliki ritual yang fungsional dan

ketahanan spiritual yang handal.108

b. Mematahkan Salib

Mematahkan salib artinya adalah mematahkan dalil-dalil dan

argumentasi-argumentasi yang menopang bangunan teologi yang

disimbolkan dengan bentuk salib. Teologi Kristen dibangun di atas

pondasi keyakinan terhadap kematian (di atas salib) dan kebangkitan

kembali Yesus Kristus untuk menebus dosa. Bangunan itu tentu akan

runtuh jika dapat dibuktikan bahwa Yesus tidak mati di atas tiang salib,

dan juga tidak akan bangkit lagi.109

Ghulam Ahmad menyayangkan sikap sebagian muslim yang

keyakinannya justru menguatkan keyakinan seperti itu, meskipun secara

sepintas, tampak berbeda. Salah satu keyakinan yang menguatkan teologi

107Ibid.
108Lihat Muhammad Nabhan Hosein op. cit., h. 90.
109Lihat, ibid.
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Kristen adalah bahwa Nabi Isa masih hidup sampai sekarang di langit, dan

pada saatnya akan turun kembali ke dunia.110

Keyakinan semacam ini telah dimanfaatkan oleh umat Kristen

untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa lebih hebat dibanding Nabi

Muhammad saw. Hidup lebih dari 2000 tahun tanpa makan dan minum,

menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena yang tidak memerlukan

makan dan minum hanyalah Tuhan saja.111

c. Membunuh Babi

Membunuh babi dalam interprestasi Ahmadiyah adalah membunuh

tabiat-tabiat kotor, rakus, mengutamakan kehidupan duniawi, seperti yang

dimanifestasikan oleh binatang babi.112

Dalam ajaran al-Qur’an, daging babi haram dikonsumsi.113 Banyak

teori telah dikemukakan oleh para ahli untuk mengungkap misteri

keharaman daging babi. Dari berbagai teori tersebut ada satu kesepakatan

bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap jiwa (karakter, sifat,

perangai, dan lain-lian)

Jadi, salah satu alasan pengharaman daging babi adalah

pengaruhnya terhadap jiwa manusia (sifat kotor, rakus, mengutamakan

kesenangan duniawi) yang menjadi ciri khas binatang babi. Oleh karena

110Lihat situs resmi Ahmadiyah,, op. cit., h. 2.
111Ibid.
112Muhammad Nabhan Hosen, op. cit., h. 91.
113Lihat QS. al-Māidah (5): 3.
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itu, membunuh babi dimaksudkan sebagai menghilangkan sifat-sifat kotor,

rakus dan yang lebih penting lagi menjauhi barang dan perbuatan haram.114

d. Menjadi Hakim yang Adil

Tugas sebagai hakim menunjukkan bahwa al-Masīh akan berdiri di

tengah-tengah berbagai golongan. Di dalam umat Islam terdapat sekat-

sekat ideologi paham keagamaan yang bermacam-macam, yang masing-

masing mengklaim sebagai kelompok yang paling benar dan menganggap

golongan lain salah. Pada umumnya, penggolongan tersebut pada awalnya

disebabkan oleh masalah-masalah fiqhiyah. Oleh karena itu, dalam hal ini,

al-Masīh tidak memihak pada salah satu golongan fikih, melainkan

bersikap toleran dan akomodatif.115

Ghulam Ahmad sebagai al-masih bercita-cita menyatukan seluruh

kaum Muslimin menjadi satu keluarga besar dengan masing-masing

golongan dan individu serta saling memahami perbedaan-perbedaan yang

ada. Sikap lapang dada dan toleransi telah menjadi tuntutan zaman agar

umat Islam berada dalam sebuah komunitas yang harmonis di tengah

kehidupan yang semakin plural.

4. Tahap keempat

Tahap ini merupakan fase yang paling kontroversial yang

menyebabkan Mirza Ghulam Ahmad dan jemaahnya dianggap kafir oleh

114Lihat situs resmi Ahmadiyah, loc. cit.
115Ibid.
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kalangan kaum muslim. Pada fase ini, Ghulam Ahmad mengaku menerima

wahyu dari Allah bahwa ia diutus menjadi nabi.116

Sejak dirinya menjadi al-masīh al-mau'ūd sampai ditunjuk menjadi

nabi, banyak wahyu-wahyu yang diterima yang kemudian dikumpulkan

dalam sebuah kitab yang bernama Tażkirah.

Dari sejumlah tahapan pemikiran Ghulam Ahmad tersebut, hanya

ada tiga poin penting yang menjadi wacana doktrin utama Ahmadiyah dan

menjadi wacana kontroversial di kalangan kaum muslimin, yaitu

pendakwaan dirinya sebagai al-masīh al-mau'ūd dan imam mahdi,

pendakwaannya sebagai nabi gair tasyri, serta pengakuannya menerima

wahyu.

116Asep Burhanuddin, op. cit., h. 61. Agaknya tidak bisa dipungkiri bahwa secara faktual
Ghulam Ahmad pernah mengaku nabi. Tetapi tidak boleh diabaikan pula adanya fakta lain bahwa
pengakuan itu telah diralat atau lebih tepatnya dijelaskan oleh beliau. Singkatnya, pengakuan
sebagai nabi hanya dalam arti harfiah, bukan dalam pengertian istilah dan syari'ah. Lihat Iskandar
Zulkarnain, op. cit., h. 72.
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BAB IV

METODOLOGI PEMIKIRAN TEOLOGIS AHMADIYAH

A. Prinsip Dasar Akidah Ahmadiyah

Persoalan teologi Ahmadiyah ini tampak begitu kompleks jika

hanya diteropong dalam satu sudut pandang. Ia ibarat benang kusut yang

susah untuk diurai bagi yang tidak mengetahui metode mengurainya.

Masalah Ahmadiyah harus dilihat secara arif dan proporsional, disikapi

secara adil dan bijaksana.

Uraian tentang metodologi pemikiran teologis Ahmadiyah ini

dimaksudkan agar masyarakat dapat melihat secara komprehensif teologi

Ahmadiyah, sehingga dengan pemahaman yang utuh itu dapat

disimpulkan, bagaimana sesungguhnya Ahmadiyah dan bagaimana

akidahnya. Apakah Ahmadiyah tetap berada di dalam iman dan Islam, atau

jemaah Ahmadiyah memang sudah keluar dari Islam dan kafir?

Untuk menyatakan apakah Ahmadiyah masih termasuk golongan

Islam atau sudah keluar dari Islam (kafir), maka prinsip dasar akidah

Ahmadiyah perlu dipelajari.1 Untuk itu diperlukan standar umum tentang

definisi iman dan Islam sesuai dengan tuntunan agama (al-Qur’an dan

hadis)

Menurut tuntunan agama, yang dimaksud dengan iman adalah

keyakinan terhadap adanya Allah, para malaikat, para nabi, kitab-

1Ahmadiyah memiliki rukun iman yang sama dengan rukun iman masyarakat muslim
lainnya yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, rasul-rasulNya, kitab-kitabNya, hari akhir,
dan qad}a dan qadar. Lihat Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Swara Saka Langit (Jakarta: Jemaah
Ahmadiyah Indonesia , 1992), h. 15.
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kitabNya, beriman kepada hari akhir dan kepada qad}ā dan qadar Allah.

Sedangkan seseorang dikatakan muslim apabila ia mengucapkan syahadat,

mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakasanakan puasa dan pergi haji

ke Mekkah bagi yang mampu.2 Berikut ini prinsip dasar akidah

Ahmadiyah yaitu:

1. Percaya Kepada Allah

Dalam perspektif keimanan (rukun iman), Ahmadiyah sebagai

sebuah organisasi keagamaan, memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan

Yang Maha Esa (Allah). Tuhan yang dipercayai jemaah Ahmadiyah adalah

Tuhan yang juga disembah oleh golongan muslim lainnya. Keimanan

kepada Tuhan menurut Ahmadiyah merupakan sebuah naluri manusiawi

sejak dia lahir. Manusia selalu mencari wujud Yang Maha Agung.3

Ahmadiyah meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu esa, tidak ada

sekutu bagiNya. Allah esa dalam zat, sifat dan perbuatanNya.4

Konsekuensinya, Ahmadiyah menjunjung tinggi kalimat lā ilāha illā Allāh

(Tidak ada tuhan kecuali Allah). Pendiri Ahmadiyah Ghulam Ahmad

menyatakan tentang prinsip akidah ini sebagai berikut:

"Kami beriman pada hal ini, bahwa tidak ada sesembahan lain
kecuali Allah dan Sayyidinā Had}rat Muhammad Musţafā saw. adalah
rasulNya dan khātam al-Anbiyā. Kami beriman bahwa para malaikat
adalah benar, hari kebangkitan adalah benar, hari pembalasan adalah

2Lihat al-Imam Muslim, Şâhih Muslim, dalam kitab al-īmān jilid I (Bandung: Maktabat
Dahlan, t.th.) h. 23. Hadis tersebut menerangkan tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi
Muhammad saw.,  yangmenanyakan tentang  iman, Islam dan ihsan.

3Ghulam Ahmad, Islam Ushul Ki Filsafi, diterjemahkan oleh Sayyid Shah Muhammad
dengan judul, Filsafat Ajaran Islam ( Bandung: Jemaah Ahmadiyah, 1984), h. 63.

4Saiful Uyun, Ahmadiyah versi Ahmadiyah (Makassar: Jemaah Ahmadiyah Indonesia,
2006), h. 12.
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benar, surga adalah benar dan neraka adalah benar. Kami beriman bahwa
apapun yang difirmankan Allah Yang Maha Perkasa di dalam al-Qur’an
suci dan apapun yang disabdakan oleh Nabi kami saw., tentang hal-hal itu
di atas semuanya adalah benar. Kami beriman bahwa orang yang
mengurangi syariat Islam walaupun sebesar zarrah atau membuat dosa
besar untuk meninggalkan hal-hal yang wajib, maka orang itu tidak
beriman dan menyimpang dari Islam. Dan kami menasehatkan kepada
jemaah kami agar mereka beriman dengan hati yang tulus ikhlas kepada
kalimat t}ayyibah "lā ilāha illā Allāh Muhammadun Rasulullāh" dan wafat
di atasnya".5

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Ahmadiyah memiliki

akidah sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad saw., yaitu sebuah

keyakinan terhadap adanya Allah, para malaikat, kitab-kitab, nabi dan

rasulNya, hari kemudian dan kepada qad}ā dan qadar Allah.

2. Percaya Kepada Malaikat

Ahmadiyah juga memiliki konsep kepercayaan kepada para

malaikat sama dengan kepercayaan masyarakat Islam umumnya. Mereka

percaya bahwa malaikat bersifat ma's}ūm (tidak berdosa). Mereka terbuat

dari cahaya dan semuanya taat kepada perintah Allah. Menurut

pemahaman Ahmadiyah, para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk

mengantar kalam Allah, dahulu, sekarang maupun akan datang, terutama

turun kepada orang-orang (hambaNya) yang suci.6

5Ghulam Ahmad, Nūr al-Haq, jilid I (Rabwah: al-Syirkat al-Islamiyah, t.th.), hal. 5.
Lihat juga Sadr Arjuman Ahmadiyah, Ik Harf-i Nasihanah, diterjemahkan oleh Zafrullah A.
Pontoh dengan judul, Imbauan Hati Nurani (t.t:.Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1984), h. 8-9.

6Lihat Saiful Uyun, op. cit., h. 13.
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3. Percaya Kepada Para Nabi dan Rasul

Jemaah Ahmadiyah meyakini dengan seyakin-yakinnya kepada

semua nabi dan rasul. Dalam kepercayaan Ahmadiyah, sesuai dengan

petunjuk al-Qur’an, Allah swt. mengutus utusanNya dalam setiap kaum

dan ummat. Ahmadiyah percaya bahwa semua nabi itu benar, suci dan

ma's}ūm serta merupakan utusan Allah yang tidak pernah berbuat dosa.7

Dalam akidah Ahmadiyah, Nabi Muhammad saw. adalah pemimpin

yang paling mulia dan pemimpin dari semua nabi. Kedatangan Nabi

Muhammad saw. adalah untuk seluruh umat manusia dan semua masa

serta sebagai rahmat bagi sekalian alam. Martabat beliau jauh lebih luhur

dan lebih mulia daripada martabat semua nabi. Beliau selalu "hidup". Oleh

karena itu, beliau disebut khātam al-nabiyyīn. Semua nabi memperoleh

nikmat rohani karena beliau, baik di masa lalu maupun akan datang.8

Ahmadiyah berkeyakinan bahwa orang yang memisahkan diri dari

beliau dan umatnya, kemudian ia mendakwakan diri memperoleh nikmat

rohaniah, maka dia adalah pendusta. Ahmadiyah juga berkeyakinan bahwa

Nabi Muhammad saw. adalah jalan dan sebab untuk memperoleh nikmat

rohani, kebajikan dan berkat ilahi.9

Ketaatan dan kepercayaan Ahmadiyah kepada Nabi Muhammad

saw. ini dapat dilihat dari penjelasan Ghulam Ahmad sebagai berikut:

...kami mendirikan shalat dan puasa dan kami mengakui kiblat.
Apapun yang diharamkan Allah dan RasulNya, maka kami pun

7Ibid.
8Ibid.
9Ibid.
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menganggapnya haram dan apapun yang dihalalkan Allah dan RasulNya,
maka kami pun menetapkannya halal. Kami tidak menambah sesuatu
dalam syariat dan tidak pula menguranginya. Tidak sebiji zarrah pun kami
menambah ataupun menguranginya. Apapun yang sampai kepada kami
dari Rasulullah saw. kami menerimanya dengan baik, apakah kami
memahaminya ataupun belum memahami rahasianya ataupun tidak
mencapai hakikatnya. Dan dengan karunia Allah kami adalah orang-orang
mukmin muwah}h}id yakni orang yang percaya kepada tauhid ilahi.10

Bagi Ahmadiyah, sesudah al-Qur’an, maka teladan Nabi

Muhammad saw. adalah petunjuk jalan. Teladan ini diperlihatkan kepada

masyarakat muslim, bahwa Nabi Muhammad saw. tidak pernah marah

ketika orang-orang non muslim tidak beramal menurut ajaran Islam,

bahkan Nabi saw. memperlihatkan sifat mulianya ketika orang-orang yang

membencinya, meludahinya dan mencacinya justeru dikunjungi oleh

Rasulullah ke rumahnya ketika orang itu sakit.

Keagungan dan kemuliaan sifat Rasulullah saw. sering ditulis oleh

Ghulam Ahmad dalam bentuk sajak atau syair.11 Di dalam ungkapan yang

lain, Ghulam Ahmad juga menyatakan, bahwa kedudukan dirinya sebagai

mujaddid, al-masīh al-mau'ūd dan nabi, tidak terlepas dari jasa Rasulullah

saw. Menurutnya kehormatan dan kemuliaan yang ia peroleh semata-mata

karena mengikuti jejak Nabi Muhammad saw. Jika dia bukan umat

Muhammad saw., dan tidak menaatinya, meski sebanyak gunung di dunia

amalnya, maka pasti ia tidak akan memperoleh kemuliaan itu.12

10Ghulam Ahmad (Nūrul Haq), loc. cit.
11Ghulam Ahmad banyak menulis sajak puji-pujian untuk Nabi Muhammad saw.

Maupun pujian kepada al-Qur’an. Lihat ibid., h. 85-95. Lihat juga Sadr Anjuman Ahmadiyah, op.
cit., h. 19.

12Lihat ibid., h. 20.
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Jemaah Ahmadiyah meyakini dengan seyakin-yakinnya Nabi

Muhammad saw. sebagai khātam al-nabiyyīn, bahkan menyatakan cahaya

derajat yang tinggi yang telah dianugerahkan kepada manusia sempurna

Muhammad saw. tidak didapati di kalangan malaikat, tidak didapati pada

bintang dan matahari, juga pada samudra dan bumi. Cahaya itu hanya

diberikan kepada Sayyid al-Anbiyā wa Sayyid al-Hayā Muhammad saw.13

Menurut akidah Ahmadiyah, jika Nabi Muhammad saw. tidak

datang ke dunia, maka nabi-nabi sebelumnya juga tidak akan pernah

diketahui eksistensi dan kebenarannya, meski para nabi itu adalah orang-

orang yang begitu dekat dengan Allah. Berkat ihsan Nabi Muhammad

saw., maka nabi-nabi itu telah diakui sebagai orang-orang yang benar.

Seluruh kerasulan serta kenabian telah mencapai kesempurnaan pada titik

terakhir dalam wujud junjungan Nabi Muhammad saw.14

Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami, bahwa Ahmadiyah

memiliki keyakinan yang begitu mendalam terhadap eksistensi nabi dan

rasul Allah, bahkan begitu mengagungkan Nabi Muhammad saw. sebagai

khātam al-nabiyyīn dengan segala kesempurnaannya dan kemuliaan

akhlaknya. Berikut ini ungkapan Ghulam Ahmad tentang Nabi

Muhammad saw. di dalam buku Haqīkat al-Wahyi.

Saya senantiasa melihat dengan pandangan penuh takjub, yakni nabi
Arabi yang bernama Muhammad saw. (ribuan salam dan salawat
atasnya), betapa ia merupakan nabi berderajat paling tinggi. Puncak
akhir kedudukannya yang paling tinggi tidak dapat diketahui.
Mengukur dampak kekudusannya pun bukanlah pekerjaan manusia.

13Nasir Ahmad, Mahzarnama (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2002), h. 73.
14Ghulam Ahmad ,(Islami ushul), op. cit., h. 53.
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Sangat disayangkan, sebagaimana seharusnya kebenaran ini dikenali,
derajatnya ternyata tidak dikenali demikian. Padahal tauhid yang
telah hilang dari dunia ini justeru dialah seorang satria yang telah
membawanya kembali ke dunia. Dia telah menjalin kecintaan paling
tinggi dengan Allah. Dalam bersikap solider terhadap manusia, dia
paling hebat dalam merelakan jiwanya untuk menanggung segala
penderitaan. Oleh karena itu, Allah yang mengenal kalbunya telah
menganugerahkan keunggulan kepadanya atas segenap nabi dan
segenap awwalī>n maupun akhirīn. Allah telah memenuhi cita-cita
dalam hidupnya. Dia mata air setiap karunia dan berkah. Seseorang
yang mendakwakan suatu kemuliaan tanpa melalui karunianya,
berarti orang itu bukanlah manusia, melainkan anak setan, sebab
kunci setiap kemuliaan (fad}īlah) telah diserahkan kepada
Muhammad saw., dan khazanah setiap ma’rifat telah diberikan
kepadanya. Siapa yang tidak memperoleh darinya, berarti orang itu
luput untuk selamanya.15

Meski jemaah Ahmadiyah memiliki akidah yang kuat terhadap

eksistensi dan kebenaran para nabi dan rasul, tetapi mereka juga memiliki

kepercayaan bahwa pintu kenabian khususnya nabi gair tasyri (tidak

membahwa syariat) dan gair mustaqil (tidak berdiri sendiri) masih terbuka.

Jenis nabi seperti ini tidak pernah berhenti, tetapi dia terus ada termasuk

kedatangan Ghulam Ahmad sebagai nabi gair tasyri.

Persoalan inilah yang memunculkan kontroversi di kalangan umat

Islam yang sudah meyakini secara mapan bahwa tidak ada nabi lagi

sesudah Nabi Muhammad saw., sebab Rasulullah adalah khātam al- al-

nabiyyīn (penutup dari semua nabi dan rasul)

15Ghulam Ahmad, Haqīkat al-Wahyi (Rabwah: al-Syirkat al-Islāmiyah, t.th.), h. 115-
116.
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Bagaimana dasar pemikiraan Ahmadiyah tentang persoalan ini?

akan diuraikan dalam sub bab yang membahas tentang dasar pemikiran

teologis Ahmadiyah.

4. Percaya Kepada Kitab-Kitab Allah

Ahmadiyah mempercayai kalam Tuhan sejak alam ini dijadikan.

Sifat Allah yang mutakkallim senantiasa hidup, tidak pernah terhenti pada

masa apapun juga. Oleh karena itu, Ahmadiyah berkeyakinan bahwa

wahyu yang diturunkan melalui para nabi dan rasul seperti al-Qur’an,

Taurat, Injil dan Zabur adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah.16

Ahmadiyah juga memiliki keyakinan bahwa al-Qur’an adalah

sebuah kitab suci yang mengandung syariat terakhir dan sempurna. Al-

Qur’an adalah syariat bagi seluruh umat manusia, berlaku selama dunia

dan penghuninya masih ada. Ahmadiyah meyakini bahwa al-Qur’an adalah

satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan manusia ke jalan kebenaran.

Al-Qur’an merupakan wahyu ilahi yang tersusun rapi, tertib dan

teratur sebagaimana layaknya. Di dalam al-Qur’an tidak ada sepotong ayat

pun yang dinasakh.17 Seluruh isinya syariat yang muhkam,18 bahasanya

16Lihat Saiful Uyun, op. cit.,h. 12.
17Nasakh dalam pengertian etimologi adalah pembatalan atau pengubahan. Dari sudut

terminology, nasakh berarti pembatalan atau pembatasan syariat yang lama dengan turunnya
syariat baru. Lihat Ali Yafi, Nasikh-Mansukh dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.)
Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 44. Lihat pula
Ibrahim al-Abyari, Kitab Tarikh al-Qur’an, diterjemahkan oleh St. Amanah dengan judul Sejarah
al-Qur’an (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 124.

18Muhkam bermakna ayat-ayat al-Qur’an yang berisikan tentang doktrin/titah Allah
berkenaan dengan tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan suatu takhyir (kebebasan
memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu). Lihat M. Amin Summa, Pengantar
Tafsir al-Qur’an (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002), h. 20.
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adalah bahasa Arab yang menjadi induk semua bahasa. Semua syariat yang

terdapat di dalam kitab-kitab suci terdahulu dihapus dengan syariat al-

Qur’an. Sebaliknya tidak ada dan tidak akan pernah ada kita suci apa pun

yang akan menghapuskan kitab suci al-Qur’an.19

Berikut adalah akidah jemaah Ahmadiyah terhadap al-Qur’an:

a. Setiap kata al-Qur’an suci diturunkan dengan perantaraan wahyu

kepada Rasulullah saw.

b. Al-Qur’an, sejak huruf awal hingga akhir adalah kalam Allah.

c. Setiap jenis berkat hanya dapat diperoleh melalui al-Qur’an.

d. Ajaran al-Qur’an adalah sempurna lagi lengkap untuk segala

zaman.

e. Di dalam urusan kerohanian di dunia dan di dalam urusan duniawi,

sarana keselamatan dan keberhasilan hanya al-Qur’an al-Karim.20

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa akidah

Ahmadiyah berkenaan dengan al-Qur’an tidak berbeda dengan akidah

kaum muslimin pada umumnya. Mereka dengan tegas menyatakan

keyakinan terhadap kemuliaan dan keunggulan al-Qur’an dibanding

dengan kitab-kitab suci lainnya.

Jemaah Ahmadiyah berkeyakinan bahwa al-Qur’an merupakan

mu'jizat yang tiada tertandingi oleh kitab manapun di dunia ini. Al-Qur’an

senantiasa bercahaya sampai kapan pun sama seperti pada mula turunnya

kepada Nabi Muhammad saw. Orang-orang akan mendapatkan berkat suci

19Lihat Saiful Uyun, loc. cit.
20Sadr Arjuman Ahmadiyah, op. cit., h. 13.
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jika mengikuti al-Qur’an. Ilham akan turun ke hati manusia dan dengan al-

Qur’an itu, manusia dapat mengatasi problematika kehidupannya.21

Sampai pada batas ini, tidak ada persoalan yang muncul dalam

akidah Ahmadiyah berkenaan dengan kepercayaan kepada kitab suci.

Akan tetapi, muncul persoalan kontroversial ketika Ahmadiyah

berkeyakinan bahwa Tuhan dapat saja berbicara (menyampaikan wahyu)

kepada siapa yang Dia kehendaki.

Sesuai dengan sifat Allah (al-Mutakallim), bagi Ahmadiyah Allah

dapat saja memberikan wahyuNya kepada hamba-hambaNya. Wahyu tidak

terputus sampai kepada Nabi Muhammad saw. saja. Keterputusan wahyu

hanya dalam batas-batas penetapan syari'at. Akan tetapi, di luar dari

persoalan syariat, wahyu dapat saja Allah berikan kepada hamba-

hambaNya dengan berbagai macam cara. Hal ini pula lah yang dialami

oleh Ghulam Ahmad yang mengaku mendapat wahyu dari Allah yang

kemudian kumpulan wahyu itu terangkum dalam Taz}kirah.22

Bagaimana dasar pemikiraan Ahmadiyah tentang persoalan ini, juga

akan diuraikan dalam sub bab yang membahas tentang dasar pemikiran

teologis Ahmadiyah.

21Lihat Nashir Ahmad, op. cit., h. 54.
22Tazkirah adalah sebuah buku yang merangkum beberapa wahyu, kasyaf, mimpi-mimpi

yang diterima Ghulam Ahmad selama 30 tahun. Buku ini bukanlah kitab suci Ahmadiyah.
Kumpulan kasyaf ini dibukukan atas perintah Mirza Bashiruddin Ahmad tahun 1935. Lihat M. A.
Suryawan, op. cit., h. 58.
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5. Percaya Kepada Hari Akhir

Ahmadiyah mempercayai kebenaran datangnya hari kiamat dan

adanya hari pembalasan. Sesudah manusia wafat, dia akan menerima

ganjaran sesuai dengan amal yang pernah ia perbuat ketika hidup di dunia.

Bagi mereka yang beramal kebaikan, maka surga yang disediakan Allah,

sebaliknya neraka diperuntukkan bagi mereka yang senang melakukan

maksiat. Ahmadiyah juga berkeyakinan, meski manusia masuk neraka,

tetapi jika sudah dibersihkan dan dia pernah dahulu berbuat baik meski

kecil, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam surga.23

6. Percaya kepada Qad}ā dan Qadar

Sebagaimana keyakinan masyarakat Islam umumnya, Ahmadiyah

juga meyakini terhadap adanya ketentuan Allah terhadap segenap

makhluknya.

Ditinjau dalam perspektif rukun Islam, maka amaliah jemaah

Ahmadiyah tidak berbeda dengan amaliah umumnya masyarakat muslim.

Mereka menegakkan rukun Islam yang terdiri atas; a) Mengucapkan

syahadat yang sama dengan syahadat yang diajarkan Rasulullah, b)

menunaikan shalat lima kali sehari semalam, c) membayar zakat, d)

melaksanakan puasa, dan e) pergi melaksanakan haji ke Baitullah di

Mekkah al-Mukarramah.

23Saiful Uyun, loc. cit.
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B. Dasar Pemikiran Teologi Ahmadiyah

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya,

terdapat tiga persoalan pokok akidah Ahmadiyah yang menjadi wacana

kontroversial di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan kaum

Kristen. Persoalan kontroversial itu adalah pengakuan Ghulam Ahmad

sebagai al-masīh al-mau'ûd, imam mahdi, nabi dan pengakuannya

menerima wahyu.

Untuk memahami alur pikiran jemaah Ahmadiyah terhadap ketiga

persoalan pokok tersebut, diperlukan pembahasan tentang dasar pemikiran

Ahmadiyah.

1. Pengakuan Ghulam Ahmad sebagai al-masīh al-mau'ūd dan imām

mahdi

Persoalan al-masīh al-mau'ūd dan imam mahdi (imam yang

mendapat petunjuk) ini sesungguhnya sebuah persoalan yang tidak saja

menjadi wacana di kalangan muslim, tetapi juga di kalangan Kristen.

Sebagian umat Islam dan umat Kristen memiliki kepercayaan bahwa Nabi

Isa telah pergi ke langit dan masih hidup, dan pada suatu masa di akhir

zaman nanti, dia akan turun kembali ke dunia. 24

Berkaitan dengan Isa al-Masih, pada awalnya Ghulam Ahmad juga

memiliki keyakinan yang sama seperti keyakinan kaum muslimin

24Ada perbedaan mendasar antara teologi Islam dan Kristen tentang wafatnya Isa al-
Masih ini. Golongan Kristen percaya bahwa Isa al-Masih wafat di tiang salib tetapi dia naik
menuju Allah dan duduk di samping Tuhan. Di akhir zaman dia akan kembali ke dunia sebagai
pengadil yang maha adil. Golongan Islam percaya bahwa Nabi Isa tidak wafat dan tidak disalib,
tetapi beliau diangkat ke langit sementara orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan
dengan Nabi Isa. Lihat misalnya QS. al-Nisa (4): 157.
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umumnya, bahwa Nabi Isa masih hidup dan kelak akan kembali ke dunia

untuk menumpas Dajjāl yang menyesatkan manusia. Akan tetapi, pada

akhir tahun 1890, Ghulam Ahmad mengaku menerima wahyu yang

menyatakan bahwa Nabi Isa a.s. telah wafat.25 Adapun al-Masīh dan Imam

Mahdi yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman itu, dia sendiri

orangnya.

Dalam kaitan ini, Ghulam Ahmad berargumentasi sebagai berikut:

a. Peristiwa kematian Isa al-Masih masih menjadi kontroversi di

kalangan kaum Yahudi, Islam dan Kristen. Kaum Yahudi percaya

bahwa Nabi Isa mati disalib. Kristen juga meyakini bahwa Isa al-

Masih wafat di tiang gantungan tetapi diangkat oleh Allah ke

langit dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Berbeda dengan kedua

keyakinan ini, agama Islam meyakini bahwa Nabi Isa tidak mati

di tiang gantungan. Allah telah menyelamatkan beliau dari

kematian di tiang salib, sama halnya ketika Tuhan juga pernah

menyelamatkan Nabi Yunus yang terkurung di dalam perut ikan

selama tiga hari.26

b. Menurut keyakinan Ghulam Ahmad, Nabi Isa memang tidak

wafat di tiang gantungan, tetapi, ia hanya mengalami pingsan

berat (mati suri) di tiang salib. Setelah diturunkan dari salib,

25Keyakinan serupa juga ditegaskan oleh Hasbullah Bakri, salah seorang ulama dan
pemikir dari Indonesia yang menyatakan bahwa Nabi Isa a.s telah wafat dan tidak mungkin akan
datang lagi ke dunia dengan jasad kasarnya. Lihat Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia
(Jakarta: UI Press, 1988), h. 41.

26Gulam Ahmad, Masih Hindustan Me, diterjemahkan oleh Ibnu Ilyas dengan judul, al-
Masih di Hindustan (Bogor: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1997), h. 1.
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beliau sembuh dari luka-luka dan hidup secara alamiyah hingga

berusia 125 tahun.27 Kemudian beliau mengembara ke berbagai

wilayah agar tidak diketahui oleh penguasa pada saat itu sampai

akhirnya meninggal di Srinagar, Kashmir, India.28 Rencana

pembunuhan Nabi Isa dilatarbelakangi oleh adanya agitasi kaum

Yahudi bahwa Nabi Isa adalah nabi palsu. Kaum Farisi juga pada

saat itu menuduh beliau menentang Kaisar Roma. Meski

Gubernur yang berkuasa pada saat itu (Pilatus) tidak percaya

bahwa Nabi Isa bersalah, tetapi Pilatus terpengaruh kepada

banyak orang sehingga menyerahkan Nabi Isa untuk disalib. Nabi

Isa akhirnya digantung selama tiga jam dan diturunkan oleh

penolong (Yusuf Arimate), beliau lalu di bawa ke sebuah tempat

tidak jauh dari tempat penyaliban tersebut. Nabi Isa digantung

menjelang hari Sabtu (Sabat), yaitu suatu hari keagamaan yang

sangat ditaati oleh orang Yahudi.29

c. Pengakuannya sebagai refleksi al-masih didasarkan pada wahyu

yang diterimanya dan berita dari Injil tentang kedatangan Nabi Isa

di akhir zaman secara rohaniah. Ghulam Ahmad menyatakan

sebagai berikut:

27Ibid., h. 52. Abu al-Atta Jalandhari, Death on the Cross, diterjemahkan oleh Sigit
Harjono dengan judul Kematian di atas Salib (Bogor: Jemaah Ahmadiyah, 1998), h. 3. Lihat Juga
Hasbullah Bakri, op. cit., h. 42.

28 Ghulam Ahmad (Masih), op. cit., h. 70.
29 Di dalam ruangan peristirahatannya, beliau bertemu dengan beberapa orang muridnya

dan mengadakan makan bersama. Luka-lukanya juga sudah sembuh setelah diobati dan beliau
keluar dari ruangan persembunyian itu setelah tiga hari kemudian. Lihat Abu al-Atta Jalandhari,
op. cit., h. 4.
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... Janji kedatangan di akhir zaman. Janji ini secara rohaniah.
Kedatangannya seperti jenis kedatangan Nabi Ilyas pada masa
Nabi Isa. Jadi kedatangan orang itu seperti halnya Nabi Ilyas yang
telah datang di zaman kita ini. Dan orang itu adalah penulis
sendiri (Ghulam Ahmad) yang merupakan khadim bagi umat
manusia, yang telah datang sebagai al-masīh al-mau'ūd dengan
membawa nama Nabi Isa. a.s. Nabi Isa telah mengabarkan tentang
saya dalam Injil. Jadi Berberkatlah mereka yang menghormati
Nabi Isa menelaah bab perihal saya dengan jujur dan adil
sehingga tidak tergelincir.30

d. QS. al-Zukhrūf (43): 61 menyatakan bahwa tanda akhir zaman

adalah datangnya Nabi Isa.

ۡ ۥُ  ِ َ ٞ ِ َ ِ ّ َ َ ۡ نَ ُ ََ ِنٱوَ ِ ُ ِ ٰ اَ َ ٰ َ ٞ ۡ ٞط ِ ِ َ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda
akan datangnya hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu
tentang kiamat dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang benar.31

Di samping pendakwaanya sebagai al-masih yang sempat

menggoncangkan teologi Kristen, Ghulam Ahmad juga mengaku dirinya

sebagai imam mahdi.

Sebelum membahas dasar pemikirannya tentang imam mahdi ini,

ada baiknya terlebih dahulu diketahui latar belakang munculnya istilah

imam mahdi ini.

30 Ghulam Ahmad  (al-Masih), op. cit., h. 29.
31Departmen Agama. RI., op. cit., h. 709. Bandingkan dengan Ahmadiyah, al-Qur’an

dengan Terjemahan dan tafsir Singkat. (Jakarta: Wisma Damai, 2002), h. 1675. Jika QS. al-
Zukhruf, ayat 61 untuk terbitan Depag. RI., maka al-Qur’an versi Ahmadiyah adalah ayat 62.
Perbedaan nomor ayat ini disebabkan Ahmadiyah menganggap setiap basmalah yang terdapat di
dalam setiap surah adalah satu ayat.
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Istilah al-mahdi merujuk kepada figur eskatologis yang akan hadir

memimpin pada masa keadilan dan keyakinan sejati menjelang tibanya

hari akhir zaman. Asal usul kata ini tidak ditemukan di dalam al-Qur’an,

tetapi menurut J. L. Esposito, istilah al-mahdi ini dipakai di masa awal

Islam untuk memberikan gelar kepada Nabi dan empat khalifah pertama.

Akan tetapi, istilah ini kemudian dikembangkan oleh golongan Syi'ah

untuk menjuluki seorang imam yang telah hilang yaitu Muhammad ibn

Hasan al-Askari pada tahun 878 M.32

Wacana mengenai al-mahdi ini menempati posisi sentral dalam

teologi Syi'ah, bahkan di kalangan Syi'ah terdapat hadis-hadis berkaitan

dengan al-mahdi ini. Tema umumnya adalah bahwa sosok al-Mahdi

berasal dari keluarga Nabi, ia akan menggunakan nama Nabi, ia akan

muncul ketika dunia memasuki abad kemunduran dan kekuasaanya

menjadi masa kejayaan alamiyah, menegakkan keadilan dan mengalahkan

musuh-musuh Islam.33

Wacana tentang al-mahdi ini sesungguhnya sangat popular di

kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di

dalam sejarah perjalanan sejarah umat Islam, banyak tokoh yang mengaku

dirinya sebagai al-mahdi.

Muhamamad Ubadillah (w.934), Khalifah pertama dinasti

Fatimiyah pernah mendakwakan dirinya sebagai imam mahdi. Demikian

juga Ibn Tomart, pemimpin gerakan dinasti al-Muwahhidun mengklaim

32J. L. Esposito, op. cit., h. 312.
33Lihat Abū Dāud, Sunan Abū Daud, bab kitāb al-Mahdi, hadis nomor 4284 jilid II (

Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 315.
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dirinya sebagai imam mahdi dan mengaku dirinya sebagai keturunan Ali.

Sementara itu, Imam Mahdi juga muncul di Mesir, memimpin

pemberontakan melawan Prancis dan penguasa Mesir, dan yang paling

terakhir, al-Mahdi ini muncul juga di India, ditandai dengan pengakuan

Ghulam Ahmad sebagai imam mahdi dan sekaligus al-masīh al-mau'ūd.34

Adapun dasar pemikiran yang dipakai oleh Ghulam Ahmad dalam

pendakwaan dirinya sebagai imām mahdi adalah sebagai berikut:

a. Imam Mahdi (Imam yang diberi hidayah) berasal dari keturunan

Rasulullah (Ahl al-Bait), berdasarkan hadis riwayat Abū Daud

dalam bab al-Mahdi.35

املهـدي من عـرتيت من ولد فا طمة
b. Imam Mahdi yang akan turun memiliki nama yang sama dengan

Nabi saw.36

c. Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

menyatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Isa al-Masih.37

ال مهـــد ي اال عيسي ابن مر مي

Berpijak pada dasar pemikiran di atas, maka Ghulam Ahmad

mendakwakan dirinya sebagai al-masīh al-mau'ūd sekaligus sebagai imam

mahdi. Berikut kutipan kalimat pendakwaannya:

34J. L. Esposito, op. cit., h. 312.
35Lihat Abū Dāud, loc. cit
36Lihat ibid., h. 314.
37Lihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, kitab al-Fatn hadis nomor 4024 (Beirut: Dar al-

Fikr, t.th.), h.
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…saya setelah memperoleh ilham dari Allah swt., mengumumkan
secara luas bahwa al-Masīh al-Mau'ūd hakiki yang juga pada hakikatnya
merupakan al-Mahdi, yang khabar suka mengenai kedatangannya terdapat
di dalam Injil dan al-Qur’an serta di hadis-hadis pun telah dijanjikan
kedatangannya, adalah saya orangnya, tetapi tanpa pedang dan senapan.
Tuhan telah memerintahkan kepada saya supaya saya dengan lembut,
perlahan, santun dan sederhana menarik perhatian ke arah Tuhan. Sayalah
cahaya bagi zaman kegelapan, penuntun ke arah Tuhan hakiki, yaitu
Tuhan yang suci dari Trinitas.38

Tampaknya fenomena kemunculan Imam Mahdi ini disebabkan

adanya kekuasan emotif mesianisme. Kondisi fleksibel dari kemunculan

al-Mahdi menyababkan klaim atas otoritas personal ketika kepentingan-

kepentingan Islam dianggap terancam. Artinya, wacana al-mahdi ini kapan

dan di mana saja dapat muncul jika keadaan umat Islam berada dalam

kondisi kritis.39

Klaim Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, al-masīh dan imam

mahdi, sesungguhnya pada saat yang tepat. Artinya, keberadaannya sesuai

dengan tuntutan zaman dan keadaan pada saat itu. Sebab bisa jadi

seandainya bukan Ghulam Ahmad, maka dapat dipastikan ada orang lain

yang akan membuat pengakuan-pengakuan seperti itu.40

Oleh karena secara faktual yang membuat pengakuan adalah

Ghulam Ahmad, maka sebagian orang (yang kemudian menjadi

pengikutnya) meyakini bahwa dia merupakan refleksi atas sabda

Rasulullah Muhammad saw. yang menyatakan bahwa tiap-tiap permulaan

38Ghulam Ahmad (al-Masih ), op. cit., h. xiv-xv.
39J. L. Esposito, loc. cit.
40Ibid.
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seratus tahun (abad), Allah akan membangkitkan seseorang yang akan

melakukan pembaruan dalam agama Islam41

د لھا دینھاد ه األمـة عـلي رأس كل مأة سنة ما یجذان هللا یبعث لھ

2. Pendakwaan Ghulam Ahmad sebagai nabi

Klaim Ghulam Ahmad yang paling kontroversial dan

menggemparkan adalah pengakuan dirinya diangkat menjadi nabi pada

tahun 1901 M. Klaim ini pula yang menyebabkan timbulnya fatwa dan

tuduhan "kafir" bagi jemaah Ahmadiyah yang meyakininya, sebab dinilai

bertentangan dengan akidah Islam yang meyakini tidak ada lagi nabi

sesudah Nabi Muhammad saw.42

Ahmadiyah menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan

memberikan penjelasan dengan merujuk kepada al-Qur’an dan hadis

sebagai dasar pijakannya.

a. Tipe Kenabian Ghulam Ahmad

Jemaah Ahmadiyah menjelaskan tipe kenabian yang diklaim oleh

Ghulam Ahmad. Menurut mereka, pendiri Ahmadiyah tidak pernah

mendakwakan dirinya sebagai nabi yang umumnya diyakini oleh

masyarakat dan para ulama, yaitu nabi yang membawa syariat yang

mencapai kenabiannya karena ketaatan dan kepribadiannya, bukan karena

pengikut nabi sebelumnya.

41Abū Daud, op. cit., h. 318.
42Murtadha Muthahhari & Imam al-Gazali, Qawāid al-‘Aqāid & Revelation and

Prophethood, diterjemahkan oleh Ija Suntana dan Ahsin Mohammad dengan judul, Agar Kita
Tidak Tersesat (Bandung: Pustaka Hidayat, 2008), h. 286.
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Jemaah Ahmadiyah dengan tegas menolak anggapan masyarakat

bahwa Ghulam Ahmad menjadi nabi karena dirinya sendiri. Ghulam

Ahmad menyatakan bahwa institusi kenabian telah tertutup, kecuali

dengan cara mengikuti dan taat kepada Nabi Muhammad saw. Nabi

pembawa syariat tidak akan lagi datang. Seorang nabi tanpa syariat juga

baru bisa datang, jika terlebih dahulu dia menjadi seorang pengikut setia

Nabi Muhammad saw.43

Jemaah Ahmadiyah berkeyakinan bahwa kedudukan Ghulam

Ahmad di hadapan Nabi Muhammad saw., adalah sebagai seorang khādim

dan hamba yang lemah dan rendah terhadap tuan atau majikannya.

Berulang kali Ghulam Ahmad menyatakan bahwa dia bukan nabi

pembawa syariat. Dia hanya pengikut setia al-Qur’an dan Muhammad saw.

Lalu jika Ghulam Ahmad bukan sebagai nabi pembawa syariat, tipe

nabi yang manakah yang diklaim Ghulam Ahmad? Menurut sumber-

sumber yang ditulis sendiri oleh Ghulam Ahmad, dirinya hanya ditunjuk

menjadi nabi gair tasyri (tidak membawa syariat), dan apa yang

diperolehnya adalah juga karena berkat Nabi Muhammad saw.

Ghulam Ahmad menyatakan bahwa suatu ketinggian, kemuliaan,

kehormatan, dan persatuan dengan Tuhan, tidak akan dapat dicapai kecuali

dengan jalan pengabdian sempurna kepada Nabi Muhammad saw.44 (Lihat

tabel I tentang kenabian menurut Ahmadiyah)

43Ghulam Ahmad, Tajalliyāt-I Ilāhi, (Rabwah: al-Syirkat al-Islāmiyah,1906), h. 20.
44Ghulam Ahmad, Izālah-I Auhām, (Rabwah: al-Syirkat al-Islāmiyah, 1891), h. 138.
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1) Dasar pemikiran

Adapun dasar pemikiran Ahmadiyah yang meyakini Ghulam

Ahmad sebagai nabi gair tasyri adalah sebagai berikut:

a) Beberapa ayat al-Qur’an menerangkan tentang adanya nabi dan rasul

yang tidak diceritakan di dalam al-Qur’an yang juga harus diyakini

kebenarannya, misalnya antara lain:

(1) QS. al-Nisā (2): 164.

 ٗ ُ ۡ َوُر َ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َِ ۡ َ ُ ٗ ُ ۡ ۡ َوُر َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۚ َ َ َ ٰ ُ ٱَو َ ُ ۡ َ ٗ ِ
 ٗ ُ َ ر ِ ِ ّ َ ِ ُ َ َو َرِ نَ ِ ُ ِس َ ِ َ ۡ ُِ ٱَ ِٱَ َ نَ ُ َ اُ ٱَو ً ِ َ ٗ ِ َ

Terjemahnya:

Dan ada beberapa rasul yang kami telah kisahkan mereka kepadamu
dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka
kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul (lain) yang tidak
kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah
berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk
membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha
perkasa, Maha Bijaksana.45

(2) QS. Ghafir (40): 78.

 ۡ َ َ ٗ ۡ َ أَرۡ َو ُ ُر َ ۡ َ ِ ّ ۡ ِ  َ ِ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ِ ۡ َ َو ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۗ َن َ َ َ َو
 ۡ َ ٍل أَن  ُ َ َ بِ ِ ِذۡ َِ ِ ٍ إِ َ ٓ ِۚ ٱِن ا َ ِذَا  َ ۡ ِ ٱُ َء أَ  َ ِ ُ  ِ َۡ َ ِ َ ُ  َ ِ َ ِ َو ۡ ۡ ٱّ َن ُ ُ ِ

45 Departemen Agama. RI., op. cit., h. 137.
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Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah kami telah mengutus beberapa orang
rasul sebelum kamu (Muhammad), di antara mereka ada yang
kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang
tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul
membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka
apabila Telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara)
dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang
kepada yang batil.46

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa terdapat banyak

nabi dan rasul yang tidak Allah ceritakan di dalam al-Qur’an yang

juga harus diyakini kebenarannya, sebab ceritanya bersumber dari

al-Qur’an.

(3) QS. al-Nisa (4): 136.

ََ َ ٱَ ِ ٓ ُ َ ْ َءا ْ ا ا ُ ِ ِ ِ ِ َءا ِ ُ ٰ ۡ ٱوَ ۦَوَر َ َل ِيٱِ ِ َ ٰ َ َ ِ ِ ُ ٰ ۡ ٱوَ ۦَر َ ِ ِ
َل ِيٓ ٱ َ ۡ ِأَ َ ۚ َُ ۡ َو َ ۡ ُ ِ َِ َ ِ َو ِ َ ِ ۦِ ِ ُ ُ ِ ۦَو ِ ُ َ ٱوَ ۦَوُر ِ ٱمِ ۡ ۡ ِ ۡ َ ََ ٰ َ َ ۢ َ

ا ً ِ َ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada
Allah dan rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab (al-Qur’an)
yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah
turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang ingkar kepada Allah,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan
hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah tersesat
sangat jauh.47

46 Ibid., h. 681.
47Departemen Agama. RI., op. cit., h. 131.
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Menurut Ahmadiyah, ayat ini menegaskan bahwa beriman kepada

nabi dan rasul tidak terbatas hanya kepada 25 orang nabi dan rasul saja,

tetapi menegaskan kewajiban mengimani kepada semua rasul dan nabi

yang Allah turunkan.48

Dengam demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat yang

menyatakan hanya wajib beriman kepada 25 nabi dan rasul saja bertolak

belakang dengan keterangan al-Qur’an.49

Oleh karena itu, jemaah Ahmadiyah tidak saja beriman kepada 25

nabi dan rasul yang sering diyakini oleh masyarakat umum, tetapi juga

meyakini terhadap kenabian Luqman, Uzair, Khidir, dan juga meyakini

Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi gair tasyri, sebagai imām mahdi dan

masih mau'ūd.50

b) Beberapa ayat al-Qur’an menerangkan tentang kedatangan nabi/rasul

antara lain:

(1) QS. al-Hajj (22): 75.

ٱ ُ ۡ َ ِ َ َ َۡ ٱِ َ ِ َ ِ ٗ ُ َ ُر ِ ۢ َ ٱإِنِسٱَو ُ ِ َ ٞ ِ َ

Terjemahnya :

48Lihat M. A. Suryaman, Bukan Sekedar Hitam Putih (Jakarta: Arista Brahmatyasa,
2005), h. 53.

49Ibid., h. 54.
50Ibid.
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Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia.
Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.51

Di dalam ayat ini jelas sekali pemilihan rasul akan tetap berlaku

karena perkataan (memilih) dengan sighat mud}āri (perbuatan yang

sedang dan akan berlaku tanpa terikat dengan ruang, massa dan waktu)

harus diartikan sedang atau akan, bukan telah memilih. Ayat ini turun

setelah nabi terpilih dan waktu itu tidak terjadi pemilihan rasul lagi.52

Bagi Ahmadiyah, tidak ada perbedaan definisi signifikan antara

nabi dan rasul.53 Menurut jemaah Ahmadiyah seorang nabi adalah seorang

laki-laki balig, berakal, berbudi pekerti luhur yang diturunkan kepadanya

wahyu. Jika wahyunya mengandung hukum-hukum atau undang-undang

baru yang belum ada pada syariat nabi sebelumnya, ia dinamakan nabi

pembawa syariat (nabi tasyri) dan jika wahyunya mengulang atau

menguatkan kitab sebelumnya, tidak menambah dan tidak menguranginya,

tidak membawa syariat, maka dinamakan nabi gair tasyri.54

(2) QS. Ali Imrān (3): 179.

نَ  رَ ُ ٱَ َ َ ۡ ۡ ٱِ ُ َ ِ ِ ٰ َ َ ٓ َ ۡ ُ ۡ أَ َ َ ِ ٰ َ َ ِ َ َۡ ٱَ ِ َ ِٱِ ِ َّ نَ َو ُ ٱَ
 ۡ ُ ِ ۡ ُ َ ِ َ ۡ ۡ ٱَ َ ِ ٰ َ ۡ َ ٱَِو َ ِ َِ ِ ِ ُ ٓ َۦر َ َ ۖ َف ُء َ ْ ا ُ ِ ُ ِ ِ ا ِ َوُر نۦۚ ِ

 ۡ ُ ْ ا ُ ِ ْ ا ُ َ ۡ َو ُ َ َ ۡ ٞ ٌ أَ ِ َ

51Departemen Agama.RI., op. cit, h. 474.
52Ahmad Nuruddin, Masalah Kenabian (t.t: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1992), h. 17.
53Selama ini umunya yang dipahami masyarakat adalah bahwa Rasul adalah seorang

nabi yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada masyarakat, sedangkan nabi adalah seorang
yang belum tentu rasul dan tidak diberi beban menyampaikan wahyu kepada masyarakatnya.

54Lihat Ahmad Nuruddin, op. cit., h. 4.
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Terjemahnya:

...Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib,
tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-
rasulNya, karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya.
Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat
pahala yang besar.55

Ungkapan ◌ْ يشـــامـــنرســـلهمـــنجبتـــيب " memilih siapa yang

dikehendakiNya di antara para rasulNya juga menggunakan şigāt

mud}a>ri. Menurut Ahmad Nuruddin, ayat ini mengandung makna bahwa

Allah akan memilih siapa yang Dia kehendaki dari rasul-rasulNya.56

(3) QS. al-A'rāf (7): 35.

 ٰ َ ٓ ِ َِءاَدمَ َ ۡ إ َ ۡ ُ َ ِ ٞ ُ ۡ ُر ُ ِ نَ ّ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٰ َ ِ ِ َءا َ ٰ ٱَ َ ۡ َ َوأَ َ َ َ ۡ ٌف َ
 ۡ َ َ ۡ ِ َ ۡ َو ُ ۡ نَ َ ُ َ

Terjemahnya:

Wahai anak-anak cucu Adam! Jika datang kepadamu rasul-rasul
dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayat-Ku
kepadamu, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan
perbaikan, maka tidaklah ada rasa takut pada mereka dan mereka
tidak bersedih hati.57

Ayat tersebut mengandung kabar gembira tentang kedatangan

nabi/rasul untuk memperbaiki umat manusia. Itulah sebabnya kata

”datang” menggunakan fiil mudha’ri ditambah dengan huruf nûn al-ta’kid

yang mengkhususkan kepada masa yang akan datang.58

55Departemen Agama.RI., op. cit., h. 94.
56Ahmad Nuruddin, op. cit., h. 14.
57Departemen Agama  RI., op. cit., h. 208.
58Ahmad Nuruddin, op. cit., h. 21.
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Mereka yang kurang memperhatikan susunan ayat-ayat tersebut

menganggap bahwa yang dimaksud dengan perkataan anak cucu Adam

adalah manusia terdahulu. Anggapan ini menurut Ahmadiyah kurang tepat,

sebab ayat ini umum, dan tidak hanya tertentu kepada cucu Adam yang

terdahulu saja, sebab orang yang akan datang sesudah al-Qur’an

diturunkan, tidak dikeluarkan dari golongan cucu Adam.59

c) Hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa sekiranya

Ibrahim putranya hidup, maka ia akan menjadi nabi.60

يفمرضعالهانلقاوسلمغليهاهللاصلياهللارسـولابنــيمابراهـماتملـاقالعبـاسابنعن
نبياقـاصـديلكانىشعاولواجلنة

Terjemahnya:

Dari Ibn Abbas, ia berkata: Ketika Ibrahim anak Rasulullah saw.
wafat, beliau berkata: “Sesungguhnya di surga ada pengasuhnya
dan sekiranya usianya panjang, tentu ia akan menjadi nabi yang
benar”.

Peristiwa wafatnya Ibrahim tersebut terjadi pada tahun sembilan

hijriyah, sedangkan ayat berkenaan dengan khātam al-nabiyyīn turun pada

tahun ke lima hijriyah. Jadi ucapan Nabi itu diungkapkan empat tahun

sesudah beliau menerima ayat berkaitan dengan khātam al-nabiyyīn.61

59Ibid. Menurut A<li al-Qāri, Ibrahim merupakan anak Nabi saw. dari hasil perkawinan
dengan Mariat  al-Qibtiyah. Lahir di Madinah dan meninggal dalam umur 16 bulan. Lihat ’Ali
Ibn Sult}ān Muhammad al-Qāri, Marqāt al-Mafātih, juz X (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 510.

60Ibn Majah, op. cit., h. 237.
61Ahmad Nuruddin, op. cit., h. 10.
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Sabda Nabi saw. ini menunjukkan bahwa istilah khātam al-nabiyyīn

tidak akan pernah menghalangi kenabian Ibrahim bin Muhammad saw.

jika umurnya panjang.

Menurut Ahmadiyah, jika ungkapan khātam al-nabiyyīn bermakna

tidak ada lagi nabi sesudah beliau dalam bentuk apapun, maka tentu Rasul

akan berkata: "Jika putra saya Ibrahim hidup sekalipun, dia tetap tidak

akan menjadi nabi, sebab saya adalah khātam al-nabiyyīn.”62 Dengan

demikian yang menjadi penghalang Ibrahim bin Muhammad tidak menjadi

nabi bukan karena khātam al-nabiyyīn itu, tetapi karena wafatnya.

Oleh karena itu, ungkapan Nabi saw. menimbulkan kesimpulan di

kalangan jemaah Ahmadiyah sebagai berikut:

1) Nabi bisa  saja datang sesudah beliau.

2) Anak Nabi saw. tidak menjadi nabi karena wafat di masa kecil.

3) Anak Nabi saw.bisa menjadi nabi jika usianya panjang.

4) Kemungkinan ada nabi lagi tidak hanya lama sesudah beliau

wafat, tetapi di masa yang sangat berdekatan dengan masa beliau

pun juga bisa terjadi.63

Dengan demikian, hadis Nabi saw. yang menyatakan Ibrahim (putra

Muhammad) akan menjadi nabi tidak bertentangan dengan bunyi ayat

khātam al-nabiyyīn.

62Ibid.
63Ahmad Nuruddin, op. cit., h. 10.
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d) Makna khātam al-nabiyyīn menurut Ahmadiyah

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa jemaah

Ahmadiyah mempercayai dengan segenap jiwa raga bahwa Rasulullah

saw. adalah satu-satunya wujud suci yang menjadi jalan dan sumber

kelimpahan nikmat rohani yang berkelanjutan. Keyakinan seperti ini

didasarkan pada QS. al-Nisā (4): 69

َأ ِ َو ِ َل ٱوَ َ ٱُ َُ ُْو َ َ ِ َ َ ٱَ ِ ۡ َ َ ۡ ُ ٱَ َ َِ َ ِ ِّ ٱّ َ ٱوَ نَ ِۧ ِ ِ ّ ِ ٓ ٱوَ ّ ا َ ءِ َ
ۚ ٰ ٱوَ  َ ِ ِ َ ُ َ ََو َ أُْو ِ ٗ ِ َر

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul (Muhammad),
maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang
diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta
kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh.
Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.64

Oleh karena itu, sebagai penganut Islam,-demikian Saiful Uyun-,

adalah sangat mustahil jemaah Ahmadiyah tidak meyakini Rasulullah saw.

sebagai khātam al-nabiyyīn (nabi terakhir), nabi yang paling mulia dan

paling utama dan menafikan al-Qur’an dengan menjadikan Tażkirah

sebagai kitab suci.65

64 Departemen Agama RI., op. cit., h. 116. Bandingkan dengan terjemahan al-Qur’an
versi Ahmadiyah yang berbunyi: Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul ini maka
mereka akan termasuk di antara orang-orang yang kepada mereka Allah memberikan nikmat,
yakni; nabi-nabi, shiddiq-shiddiq, syahid-syahid dan orang-orang yang shaleh. Dan mereka itulah
sahabat sejati. Lihat Islamic International Publication Limited, al-Quran dengan Terjemahan dan
Tafsir Singkat (Bogor: Wisma Damai, 2002), h. 362

65Saiful Uyun, op. cit., h.. 2
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Bagaimana mungkin jemaah Ahmadiyah akan mengingkari

Rasulullah sebagai khātam al-nabiyyīn, jika al-Qur’an menyatakan Nabi

Muhammad sebagai khātam al-nabiyyīn sebagaimana terdapat dalam QS.

al-Ahzāb (33): 40.

نَ  َ ٌ َ ُ ٓ َ َ ٖ َ َ ِأ ّ ۡ ُ ِ َ ٰ ّرِ َ َل َِو ُ َ ِ ٱر َ َ ِّ ٱَو ِ نَ َنۗ ۧ َ ِ ُ ٱَو ّ ُ ِ ۡ ءٍ َ
 ٗ ِ َ

Terjemahnya:

Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu , tetapi
dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.66

Pernyataan Allah dalam al-Qur’an itu telah meneguhkan akidah

jemaah Ahmadiyah bahwa Nabi Muhammad saw. adalah khātam al-

nabiyyīn. Akan tetapi, dalam kenyatannya terdapat tuduhan bahwa

Ahmadiyah telah menolak Nabi Muhammad saw. sebagai khātam al-

nabiyyīn.

Ghulam Ahmad menyatakan keyakinannya tentang khātam al-

nabiyyīn ini. Dia berkata:

66Depag RI., Ibid., h. 599. Bandingkan dengan terjemahan al-Qur’an versi Ahmadiyah
yang berbunyi : Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara laki-lakimu, akan tetapi dia
adalah Rasul Allah dan materai sekalian nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.
Menurut versi ini, khatam dalam pengertian pokok/awalnya adalah materai, mencap, mensahkan.
Adapun pengertian kedua ialah: ia mencapai benda atau menutupi benda atau melindungi.
Khātam juga bermakna cincin, segel atau bisa juga bermakna hiasan. Dengan demikian khatam
al- anbiya bisa bermakna materai (mensahkan/membenarkan) para nabi, juga bermakna penutup
para nabi. Lihat Islamic Internationl Publication, op. cit., h. 1459.
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...inti dan saripati agama kami tersimpul dalam kalimah lā ilāha illā
Allāh, Muhammadun Rasûlullāh". I'tikad yang kami anut di dunia dan
dengan karunia serta taufik Allah, bersama kalimat itu kami akan berlalu
dari alam fana ini kelak. Sayyidinā wa Maulānā Muhammad Musţafā Şallā
Allāhu alaihi wassalam adalah khātam al-nabiyyīn. Di tangan beliau
agama telah menjadi genap dan nikmat Allah mencapai derajat yang
sempurna. Dengan perantaraan agama itu, manusia berjalan di atas jalan
yang lurus dan dapat mencapai hadirat Allah.67

Jemaah Ahmadiyah mengimani seluruh makna ayat khātam al-

nabiyyīn yang sesuai dengan al-Qur’an, sunnah, hadis dan ijma dari orang-

orang shaleh dahulu dan sesuai dengan ungkapan pemaknaan bahasa Arab.

Jemaah Ahmadiyah mengimani makna harfiyah dan juga

mengimani makna substansinya yang memiliki pengertian bahwa potensi

nubuwah itu telah berakhir dan sempurna ada pada diri Muhammad saw.

Kunci setiap keutamaan telah diserahkan kepada beliau. Syariat

beliau yakni al-Qur’an dan sunnah akan terus berlaku hingga akhir zaman

dan meliputi seluruh penjuru dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat

menghapus syariat ini meskipun setitik.68

Dengan demikian, Nabi Muhammad saw. adalah pembawa syariat

terakhir dan imam terakhir yang wajib diimani dan ditaati. Beliau adalah

penutup sekalian nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang dapat terlepas dari

lingkup ke-khātam-an beliau dari sisi manapun.

Tidak ada lagi nabi sebelum beliau yang secara jasmani masih

hidup di dalam era beliau, tidak pula setelah beliau berlalu. Demikian pula

perspektif hakiki, beliau merupakan penutup sekalian nabi. Tidak mungkin

67Ghulam Ahmad, (Izālah Auhām ) op. cit.,h. 169-170.
68A. M. Suryawan, ibid., h. 23.
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karunia dari nabi terdahulu masih berkelanjutan setelah kedatangan beliau,

sebab beliau merupakan penutup bagi segenap karunia nabi lainnya.69

Terjadinya kontroversi tentang khātam al-nabiyyīn dalam akidah

Ahmadiyah disebabkan penafsiran yang berbeda antara Ahmadiyah

dengan golongan non Ahmadiyah. Jika non Ahmadiyah menafsirkan

khātam al-nabiyyīn bermakna penutup para nabi, tidak ada lagi nabi

sesudah Nabi Muhammad saw., maka Ahmadiyah memiliki penafsiran

dengan berbagai pendekatan sebagai berikut :

(1) Aspek Bahasa

(a) Khātam berarti penutup

Jemaah Ahmadiyah sedikitpun tidak mengingkari bahwa Nabi

Muhammad saw. adalah khātam al-nabiyyīn (penutup para nabi, tidak ada

nabi sesudah beliau). Akan tetapi Ahmadiyah juga meyakini bahwa pintu

kenabian masih terbuka untuk nabi gair tasyri’ (nabi tidak membawa

syariat). 70

Hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari al-Qur’an dan hadis

sebagaimana telah dipaparkan di dalam penjelasan sebelumnya. Khātam

al-nabiyyīn dimaknai sebagai penutup nabi yang membawa syariat dan

penutup segenap potensi kenabian, keagungan, kesempurnaan dan

kemuliaan dari para nabi. Di samping itu, keutamaan beliau juga tidak saja

kenabian, melainkan segenap potensi rohanipun telah berakhir pada diri

Nabi Muhammad saw.

69Lihat ibid., 24.
70Nasir Ahmad, op. cit., h. 112.
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(b) Khātam dapat merujuk kepada makna kemuliaan

Menurut Ahmadiyah, pengertian khātam tidak saja bermakna

penutup, tetapi dapat bermakna yang menunjukkan derajat (rank)

kemuliaan, keunggulan, kesempurnaan atau derajat lainnya.71 Beberapa

contoh pemakaian istilah khātam ini dapat dilihat sebagai berikut:

(1) Ali r.a, Imam Syafi'i dan Ibn Arabi disebut Khātam al-Auliā. Dengan

demikian jika mereka disebut sebagai penutup para wali, mungkinkah

tidak ada lagi para wali sesudah beliau. Tentu tidak. Masih banyak

wali-wali Allah yang hidup setalah Ali, Imam Syafi'i dan Ibn Arabi.72

(2) Abū Tamām (805-845), Abū Ţayyib (303-354), Abū A'lā al Ma'ra

(363-449), Abū Ali Khāzin (1113-1180) adalah para penyair ulung

yang dijuluki sebagai khātam al-syu'arā.73

(3) Abū al-Fād}l al-Alūsi dan Imām al-Suyūt}i (w.911) dijuluki sebagai

khātam al-muhaqqiqīn74

Dari penggunaan istilah khātam di atas, dapat dipahami bahwa

ungkapan khātam seperti contoh-contoh di atas menunjukkan sebuah

derajat seseorang, misalnya penyair terbaik, faqih agung, ahli hadis

terkemuka, dan lain-lain. Sebab jika ungkapan itu dimaknai sebagai

penutup, berarti tidak ada lagi wali sesudah Ali, tidak ada lagi penyair

sesudah Abu Tamam, padahal dalam kenyataannya masih banyak wali dan

penyair yang hidup sesudah mereka.

71Ibid., h. 108.
72Ibid.
73Ibid.
74Ibid., h.109.
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Berdasarkan makna-makna tersebut, jika dikaitkan dengan

kenabian, maka khātam al-nabiyyīn merupakan wujud predikat yang

diberikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menggenapkan segala

potensi kenabian dan kerasulan. Tidak ada nabi yang lebih besar dan

agung yang mampu menyamai beliau. Beliau adalah Afd}al al-Anbiyā dan

Sayyid al-Mursalĭn dan beliau merupakan himpunan potensi segenap

nabi.75

(c) Khātam berarti stempel (cap) atau cincin

Di dalam bahasa arab, khātam juga berarti stempel. Makna ini juga

diyakini oleh jemaah Ahmadiyah, bahwa Nabi Muhammad saw. adalah

stempel para nabi. Ghulam Ahmad menyatakan:
…Allah swt. telah menjadikan Rasulullah saw. sebagai pemilik
khātam yakni kepada beliau diberikan stempel untuk
menyampaikan karunia dan berkat sempurna yang sama sekali tidak
diberikan kepada nabi lainnya. Itulah sebabnya beliau saw.
dinamakan khātam al-nabiyyīn dan al-quwwat al-qudsiyyah ini
tidak dimiliki oleh nabi lannya.76

Oleh karena itu, menurut Suryawan, ungkapan khātam yang

bermakna segel, stempel atau cincin (perhiasan) sama sekali tidak

merendahkan martabat Rasulullah saw., bahkan lebih menguatkan

kesempurnaan beliau bahwa segala sifat-sifat utama yang terdapat dalam

pribadi para nabi terdahulu maupun yang akan datang terkumpul dalam

diri Rasulullah saw. Hanya beliau yang pantas menyandang gelar khātam

75Lihat ibid., h. 112.
76Ghulam Ahmad, (Haqiqat al-Wahyi) , op. cit., h .97.
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al-anbiyā, insān kāmil dan rahmat li al-'ālamĭn sehingga menjadi teladan

bagi seluruh umat manusia untuk selama-lamanya.77

(2) Ungkapan lā nabiyya ba'dī ( يال نيب بعد )

Di dalam sebuah hadis, Nabi saw. bersabda: 78

َسيِ اَالَ انُُه َال َنِيبَ بْعــِديياَ عـِليَ اَماَ تٌرَضيَ اْنَ تُكْوَنِ مِينِ َمبْنِ◌زَلِة َهـاُرْونِ مْن ُموْ ◌َ 
Terjemahnya:

Wahai Ali, tidakkah engkau ingin memiliki kedudukan di sampingku
seperti kedudukan Nabi Harun di samping Nabi Musa, tetapi tidak
ada lagi nabi sesudahku.

Di dalam hadis lain Nabi bersabda:79

رَ ُمْوَسيِمنْ َكَهــاُرْونَ ِ◌مِين َتُكْونَ اَنْ َ◌تْرَضيَ◌اَماَعـِلييا نَِبًياَلْستَ اَنكَ َغيـْ

Terjemahnya:

Wahai Ali, tidakkah engkau ingin mempunyai kedudukan di
sampingku seperti kedudukan Harun di samping Musa, tetapi
bedanya engkau bukan nabi.

Ungkapan Nabi "tidak ada nabi sesudahku" bukan berarti tidak ada

sama sekali nabi sesudah Nabi Muhammad saw. Ungkapan ini menurut

Ahmadiyah harus dipahami bahwa tidak akan ada lagi nabi seperti Nabi

77Suryawan, op. cit., h. 31
78Al-Turmuz}i , Sunan al-Turmuz}i, jilid V  (Indonesia: Maktabat Dahlan, t.th.) , h. 302.
79Ibid., h. 304
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Muhammad dalam segala hal, baik sebagai pembawa syariat, keutamaan,

kemuliaan, keagungan dan kesempurnaannya.80

Pemahaman Ahmadiyah seperti ini diperkuat dengan hadis Nabi

saw. yang berbunyi:81

بـَْعـَدهُ قـَْيَصـرَ َفَال قـَْيَصـرُ َهـَلكَ اذَ َواِ بـَْعَدهُ يِكـْسـرَ َفَال ِكْسَرياَهـَلكَ اذَ ◌ِ 

Terjemahnya:

Jika Kisra (raja Iran) wafat, maka tidak ada lagi kisra sesudahnya
dan apabila Kaisar (raja Roma) mati, maka tidak ada lagi kaisar di
belakangnya.

Jadi perkataan Nabi "tidak ada lagi nabi sesudahku" sama dengan

perkataan Nabi "tidak ada lagi kisra di belakangnya". Yang dimaksud Nabi

ialah tidak akan ada lagi kisra seperti kisra sebelumnya (Raja Iran

tersebut). Bukankah pengganti Kisra itu juga kisra?

3. Pendakwaan Ghulam Ahmad menerima wahyu

Tidak seperti keyakinan masyarakat muslim umumnya yang

menganggap bahwa wahyu sudah berakhir setelah berakhir dan

sempurnanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Bagi jemaah

Ahmadiyah wahyu bisa saja terus berlanjut dan diberikan kepada seorang

hamba yang dikehendakiNya, seperti yang dialami oleh Ghulam Ahmad.

Perbedaan pendapat semacam ini boleh jadi akibat perbedaan

persepsi dan pemahaman terhadap definisi wahyu itu sendiri. Oleh karena

80Ahmad Nuruddin, op. cit., h. 25.
81Bukhāri, op. cit., jilid IV  h. 91, hadis nomor 2889, 2887, 2803 dalam bāb al-manāqib.
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itu, diperlukan pembahasan terlebih dahulu definisi wahyu menurut

beberapa pendapat Ahmadiyah.

Jika selama ini masyarakat umum menganggap bahwa wahyu

adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi melalui perantaraan

Jibril, maka Ahmadiyah mendefinisikan wahyu sebagai firman Ilahi yang

diturunkan kepada para nabi dan wali-wali.82

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bagi Ahmadiyah, wahyu

bukan saja diturunkan kepada para nabi, tetapi juga dapat diberikan kepada

hamba-hambaNya yang shaleh (wali Allah).

Wahyu pertama turun berkaitan dengan pengangkatan Ghulam

Ahmad sebagai mujaddid setelah kurang lebih enam bulan menjalankan

asketis. Tugasnya adalah menghidupkan kembali agama dan menegakkan

syariat Islam yang saat itu dalam keadaan menyedihkan. Pada masa itu

juga turun wahyu yang menyuruhnya membentuk organisasi dan

menerima baiat dari pengikutnya.83 Bunyi wahyu itu adalah sebagai

berikut:

Jika kamu putuskan dalam hatimu, maka bertawakallah kepada Allah
dan buatlah bahtera di bawah pengawasan wahyu kami. Orang-orang
yang melakukan baiat kepada engkau, mereka sebenarnya melakukan
baiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Bumi
telah diporakporandakan oleh suatu badai kesesatan. Pada saat badai
ini, dibuatlah perahu ini, sehingga dia yang menumpang perahu ini
akan diselamatkan daripada tenggelam dan dia yang terus-menerus
ingkar akan mengundang kematian Bangkitlah, saat engkau yang telah

82Abdul Basit, Klarifikasi atas Telaah Buku Tazkirah (Kemang: Jemaah Ahmadiyah
Indonesia, 2003), h. 10.

83 Asep Burhanuddin, op. cit., h. 58.
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ditetapkan tiba sudah dan sekarang para pengikut Muhammad saw.
akan segera menaiki suatu menara yang sangat tinggi, serta kaki
mereka akan tertanam lebih teguh dibanding dengan sebelumnya.84

Wahyu-wahyu itu terus diterima oleh Ghulam Ahmad sampai

akhirnya dia mendakwakan dirinya sebagai nabi gair tasyri.

Jemaah Ahmadiyah meyakini bahwa Ghulam Ahmad menerima

wahyu dari Allah dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

a. Allah bersifat mutakallim

Menurut jemaah Ahmadiyah, Allah dengan sifat mutakallimNya

senantiasa berbicara kepada hamba-hambaNya. Sifat ini dapat ditunjukkan

melalui wahyu tertulis maupun tidak tertulis. Allah tidak mungkin berhenti

berbicara, sebab hal ini bertentangan dengan sifatNya. Bagaimana

mungkin seorang hamba dapat menghalangi sifat Allah (al-Mutakallim)

ini.85

Allah dapat berbicara kepada hambaNya melalui wahyu-wahyu

yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakiNya. Wahyu-wahyu itu

dapat berupa ilham maupun kasyaf seperti yang pernah diterima oleh

Ghulam Ahmad.86

Allah juga dapat berbicara melalui fenomena alam (ciptaanNya).

Bukankah terjadinya berbagai macam bencana (sunami, gempa bumi,

longsor, Lumpur, dan lain-lain) merupakan bentuk percakapan Allah

84Lihat Ghulam Ahmad, Fateh Islam, diterjemahkan oleh A. Suparman dengan judul
Kemenangan Islam (Jakarta: Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 1993), h. 32.

85Lihat Saiful Uyun, op. cit. h. 14.
86Abdul Basit, op. cit., h. 20.
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kepada hamba-hambaNya, agar mereka sadar siapa sesungguhnya yang

telah menciptakan semua bencana itu.

b. Allah berbicara kepada manusia, sebagaimana tercantum dalam QS.

al-Syūra (42): 51.

َ نَ َو َ ٍ َ َ ُ أَنِ َ ِ ّ َ ۡ إُِ ٱُ ٓ ِأَوۡ ًَو ٍب يَوَرا َ ۡ أَوۡ ِ ُ َ ِ ٗ ُ َ َر ِ ُ ِذۡ َ ِ ِ ـۦِـ َ
 ٓ َ َ ۚ ُ ُء ِۥإِ َ ٞ ِ َ

Terjemahnya:

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan
berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari
belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu
diwahyukan kepadanya dengan izinNya apa yang Dia kehendaki.
Sesungguhnya dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.87

Dari ayat di atas dipahami bahwa wahyu tidak saja diberikan

kepada para nabi, sebab menurut Ahmadiyah, di dalam ayat itu tidak

dikatakan wamā kāna linabiyyin yaitu hanya kepada nabi saja (ومـا كـان لنـيب)

Tuhan berbicara, tetapi وما كان لبشر yaitu siapapun dari hambaNya.88

Menurut jemaah Ahmadiyah, pengertian basyar (manusia) dapat

bermakna para nabi dan rasul, para wali, Orang mu'min dan orang kafir.89

87Departemen Agama RI., op. cit., h. 701.
88Abdul Basit, op. cit., h. 11.
89Ibid.
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Dalam kaitannya dengan wahyu ini, maka Allah dapat memberikan

wahyuNya kepada para nabi dan para wali melalui tiga cara yaitu;

1) wahyu langsung;

2) tabir-ru'yat, kasyf atau suara tanpa terlihat wujud;

3) malaikat atau rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan

amanat.90

Jemaah Ahmadiyah berkeyakinan bahwa wahyu yang diterima

Ghulam Ahmad merupakan firman Ilahi yang sedikitpun tidak ada andil

dia di dalamnya (bukan karena keinginan Ghulam Ahmad atau mengada-

ada), sebab jika dia mengada-ada atau berdusta atas nama Tuhan, maka

sesuai dengan janji Tuhan, orang seperti itu akan dihancurkan Tuhan

dengan sendirinya, karena telah menantang Tuhan.91

Memang dalam fenomena sejarah umat manusia dapat dibaca

bahwa sejak Nabi Adam sampai sekarang, siapa saja yang mengaku

menerima wahyu Allah padahal bukan dariNya dan menyampaikannya

kepada manusia untuk diikuti, pasti menemui kegagalan.92 Sementara

Ghulam Ahmad menurut jemaah Ahmadiyah, hingga sampai saat ini

ajarannya tetap diikuti oleh pengikut setianya di seluruh belahan dunia.93

90Ibid., h. 1.
91Ibid., h. 20.
92Mockhtar Effendi membahas sejumlah “nabi” yang mengaku pernah mendapat wahyu.

Akan tetapi para “nabi” ini dipandang palsu dan akhirnya mendapat tantangan masyarakat hingga
ajarannya pun tidak dapat hidup di dalam masyarakat. Lihat Mochtar Effendi, Ensiklopedi Agama
dan Filsafat (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 151-155.

93Abdul Basit, loc. cit.
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Seluruh wahyu yang diterima Ghulam Ahmad selama 30 tahun

terangkum dalam sebuah buku yang bernama Taz}kirah. Taz}kirah

merupakan kumpulan dari ru'yat, kasyaf, dan ilham yang turun dari Allah.

Buku ini tidak berkedudukan sebagai kitab suci, bukan pula berisi syariat

apapun, dan jangankan menasakh al-Qur’an, menandingi al-Qur’an pun

tidak mungkin, buku ini hanya mendukung penjelasan al-Qur’an.94

Pada awalnya, yaitu di masa Ghulam Ahmad, tidak ada buku yang

bernama Taz}kirah. Kitab ini diterbitkan atas prakarsa Mirza Bashiruddin

Mahmud Ahmad.

Pada tahun 1935, dia menginstruksikan kepada Naz}arat Ta'lif wa

Tas}nif (sebuah biro penerbitan dan penerangan Jemaah Ahmadiyah)

untuk menghimpun kasyaf dan ilham-ilham yang diterima oleh Ghulam

Ahmad yang tersebar di beberapa tabloid, buku, jurnal, selebaran, majalah

dan surat kabar serta catatan pribadinya.95

Untuk itu, dibentuk sebuah panitia yang terdiri atas Maulana

Muhammad Islami, Syekh Abdul Qadir, dan Maulavi Abdul Rasyid.

Panitia ini menghimpun dan menyusun kumpulan ilham tersebut secara

sistematis dan kronoligis. Setelah pekerjaan selesai, maka buku itu dinamai

Taz}kirah yang berarti kenangan atau peringatan.96

Adapun isi Taz}kirah secara umum terdiri atas dua bagian:

94Lihat , Ibid.
95A. M. Suryawan, op. cit., h. 58.
96Ibid., h. 59.
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1) Taz}kirah (mimpi, kasyaf dan ilham) dalam bentuk lisan (verbal

revelation) yang diterima Ghulam Ahmad, di mana materi ini

telah diterbitkan dan disebarluaskan kepada umum selama

hidupnya;

2) Zameema Taz}kirah (wahyu, kasyaf) yang dikumpulkan dari

kesaksian para sahabat, keluarga, kerabat tetapi tidak

dipublikasikan selama hidupnya. Ghulam Ahmad hanya

memberi tahu kepada keluarga atau sahabatnya tentang wahyu

atau kasyaf yang diterimanya.97

Sistematika Taz}kirah yang telah diterbitkan tersebut pada intinya

digambarkan sebagai berikut:

1) Periode masa remaja sampai pada tahun 1870. Dalam periode

ini, wahyu yang diterimanya sebagian besar dalam bentuk

mimpi, sebagian dalam bentuk kasyaf dan sangat sedikit dalam

bentuk wahyu lisan.

2) Periode tahun 1870 sampai tahun 1908. Dalam periode ini, dia

banyak menerima wahyu baik dalam bentuk wahyu secara lisan,

kasyaf maupun mimpi.98

Wahyu, iham, dan kasyaf tersebut sebagian besar diterima oleh

Ghulam Ahmad dengan bahasa Arab dan Urdu, sebagian kecil lagi

menggunakan bahasa Persia dan sangat sedikit menggunakan bahasa Hindi

dan Punjabi.

97Ibid.
98Ibid.
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Ada beberapa wahyu yang dia terima hanya merupakan

pengulangan dari ayat-ayat al-Qur’an. Hal ini dimaksudkan sebagai

penekanan pada beberapa konotasi ayat-ayat tertentu dan penerapannya

pada situasi tertentu.

Menurut Ahmadiyah, adanya pengulangan ayat suci al-Qur’an sama

sekali bukanlah pembajakan terhadap al-Qur’an, sebab hal ini bukanlah

atas kehendak Ghulam Ahmad, tetapi memang kehendak Allah sebagai

pemberi wahyu.99

Hal ini berlaku juga pada al-Qur’an. Bukankah sebagian isi al-

Qur’an juga ada kesamaannya dengan isi Taurat dan Injil.100 Demikian

juga banyak kisah yang ada di dalam Taurat terdapat juga di dalam al-

Qur’an. Apakah kita mau mengatakan bahwa Muhammad saw. telah

membajak perkataan Nabi sebelumnya? Tentu tidak.101

Adanya wahyu yang diterima Ghulam Ahmad menunjukkan sifat

mutakallim Tuhan yang senantiasa berbicara kepada hamba-hambaNya

yang Dia kehendaki dalam berbagai macam cara. Allah bukanlah Tuhan

yang fasif yang tidak mau lagi berbicara kepada hamba-hambaNya. Allah

adalah Tuhan yang maha hidup, berbicara, perkasa dan maha kekal.

Kepada siapa Tuhan akan berbicara, merupakan hak prerogatif Allah.

C. Sumber dan Pendekatan Teologi Ahmadiyah

99Abdul Basit, op. cit., h. 21.
100Misalnya QS. al-Şâf (61): 5 dan 7.
101A. M. Suryawan, op. cit., h. 62.
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Untuk memahami alur pikir Ahmadiyah, tampaknya tidak cukup

jika hanya menelaah prinsip-prinsip dasar akidah Ahmadiyah dan dasar

pemikiran teologisnya, tetapi perlu juga dipahami metode pemikirannya

hingga sampai kepada sebuah kesimpulan tertentu yang menjadi bagian

akidah Ahmadiyah.

Di dalam menetapkan sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan

teologi ataupun persoalan keagamaan lainnya, Jemaah Ahmadiyah

menggunakan tiga pendekatan (sumber) yaitu, pendekatan teks (al-Qur’an

sunnah dan hadis), pendekatan akal (logika), pendekatan Inderawi dan

intuisi. Di samping itu, Ahmadiyah juga menggunakan metode pemikiran

kalam, filsafat dan mistis.102

1. Pendekatan Teks (al-Qur’an, sunnah dan hadis).

a. Al-Qur’an

Bagi Ahmadiyah, al-Qur’an merupakan sumber yang pertama dan

paling utama dalam menetapkan sebuah keputusan hukum ataupun

persoalan keagamaan lainnya. Al-Qur’an merupakan kitab suci yang wajib

dijunjung setingi-tingginya oleh seluruh jemaah Ahmadiyah. Hal ini

ditegaskan oleh pendiri Ahmadiyah dalam tulisannya:

Pendirianku adalah tiga hal yang Allah berikan kepadaku sebagai
petunjuk. Pertama, adalah al-Qur’an yang di dalamnya diutarakan
ketauhidan, kebesaran dan keagungan ilahi. Oleh karena itu, berhati-
hatilah dan janganlah melangkah kaki biarpun hanya selangkah tetapi
bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk al-Qur’an. Aku
berkata-kata dengan sungguh-sungguh, barang siapa yang mengabaikan
suatu perintah sekecil apapun di antara tujuh ratus perintah al-Qur’an,

102Asep Burhanuddin, Jihad Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS,  2005), h. 162-168.
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maka ia menutup pintu keselamatan bagi dirinya dengan tangannya
sendiri.103

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jemaah Ahmadiyah

senantiasa akan mendahulukan al-Qur’an dari pada sumber yang lainnya

dalam menentukan sebuah persoalan.

Al-Qur’an menjadi sumber materi akidah dan sumber argumen

tekstual bagi kebenaran materi akidah tersebut, juga menjadi sumber

inspirasi dalam mengolah argumen rasional, karena salah satu inti kitab

suci ini merupakan argumen-argumen yang membantah keyakinan orang-

orang kafir.104

Berkaitan dengan wafatnya Nabi Isa a.s. misalnya, menurut orang

Kristen dan sebagian orang Islam bahwa Nabi Isa a.s tidak wafat tetapi

diangkat oleh Allah. Bagi Ahmadiyah, hal ini tentu bertentangan dengan

ayat yang dinyatakan dalam al-Qur’an bahwa setiap makhluk yang

bernyawa pasti mengalami kematian,105 begitu juga para nabi dan rasul.106

Dengan demikian, menurut Ahmadiyah Nabi Isa meski seorang

nabi dan rasul, tentu juga sudah wafat seperti para nabi yang lain.

Kepercayaan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit dengan jasad kasarnya

dianggap bertentangan dengan al-Qur’an.

Demikian pula kontroversi tentang istilah khātam al-nabiyyīn

dikaitkan dengan pendakwaan Ghulam Ahmad sebagai nabi gair tasyri,

103Ghulam Ahmad, Safīnah} Nûh (Lahore: Sanraiz Pamaraz, t.th.)., h. 29-30
104Asep Burhanuddin, op. cit., h. 139.
105Lihat QS.  Ali Imran (3): 185.
106Lihat misalnya QS. Ali Imran (3): 144.
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juga dirujuk kepada al-Qur’an sebagaimana telah diterangkan di dalam

bab-bab sebelumnya.

Jemaah Ahmadiyah sangat kuat memegang al-Qur’an sebagai

sumber rujukan ini, sampai-sampai mereka menolak adanya nāsikh di

dalam al-Qur’an. Mereka tidak sependapat jika ada ayat al-Qur’an yang

dinasakh oleh ayat-ayat lainnya. Menurut Ahmadiyah nāsikh dan mansūkh

adalah sesuatu yang sangat mustahil.107

Sebagai contoh berkaitan dengan ini adalah bahwa Ghulam Ahmad

menolak pendapat beberapa ulama yang beranggapan bahwa ayat-ayat al-

Qur’an yang memerintahkan berperang untuk membela diri,108 telah

dihapus oleh ayat-ayat yang turun kemudian yang secara tekstual

memerintahkan untuk membunuh setiap orang musyrik yang dijumpai di

manapun.109

Untuk membantah beberapa ulama yang menerima teori nāsikh-

mansūkh dalam ayat al-Qur’an tersebut, Ghulam Ahmad menyatakan

bahwa identitas golongan musyrik yang diperintahkan untuk dibunuh

tersebut telah dijelaskan dalam hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan

sesudahnya. Dalam ayat tersebut, orang yang harus dibunuh adalah

golongan musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kaum muslim

lalu mereka memutuskan perjanjian itu secara sepihak, kemudian

menyerang kaum muslimin, sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan

107Saiful Uyun, op. cit., h. 12.
108Lihat QS. al-Baqarah (2): 190.
109Lihat QS.  al-Taubat (9): 5.
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justifikasi untuk membunuh setiap orang musyrik yang dijumpai di

manapun.110

b. Al-Sunnah

Di dalam masyarakat, terdapat kecenderungan untuk menyamakan

antara sunnah dan hadis. Keduanya memang terdapat jalinan yang erat

namun sesungguhnya tidaklah identik. Sunnah mengandung pengertian

yang lebih luas dan prinsipil daripada hadis, sebab yang disebut sebagai

sumber hukum yang kedua sesudah al-Qur’an adalah sunnah bukan hadis,

seperti hadis Nabi Muhammad saw. 111

َتَ◌رَْكُتِ فْيُكْم اَْمرَْيِن َلْن َتِضٌلْوا َماِ اْن َمتَُسْكُتْم بِهِ◌ِ◌ِ◌ـَما ِكَتاُب الِله َوُسَ◌نُة َرُسـْولِه
Terjemahnya:

Aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara yang jika kamu

berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat; Kitab

Allah (al-Qur’an) dan sunnah RasulNya.

Hanya saja menurut Nurcholis Madjid, saat ini sunnah tidak dapat

dibedakan dari hadis, demikian pula sebaliknya. Jika seseorang menyebut

sunnah, maka dengan sendirinya akan terbayang padanya sejumlah kitab

koleksi hadis Nabi.112

110 Lihat Asep Burhanuddin, op. cit., h. 140-141.
111 Imam Malik, al-Muwaţţa dalam bāb al-qadr hadis nomor 1662 (Beirut: Dār al-Fikr,

1989), h. 602.
112 Nurcholis Madjid, Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis: Implikasinya dalam

Pengembangan Syariah, dalam Budhy Munawar Rahman (Ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam
dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 209.



187

Lebih jauh Nurcholis menyatakan bahwa sunnah lebih luas dari

hadis termasuk yang sahih. Dengan demikian, sunnah tidak terbatas hanya

pada hadis. Jika disebutkan oleh Nabi bahwa sunnah merupakan pedoman

kedua setelah kitab suci al-Qur’an dalam memahami agama, maka

sesungguhnya Nabi menyatakan sesuatu yang amat logis, yaitu dalam

memahami agama dan melaksanakannya, orang Islam tentu pertama-tama

harus melihat apa yang ada di dalam al-Qur’an, kemudian baru mencari

contoh bagaimana Nabi sendiri memahami dan melaksanakannya.

Pemahaman Nabi terhadap pesan wahyu itu dan teladan Nabi

melaksanakannya membentuk tradisi atau sunnah kenabian (al-sunnat al-

nabawiyyah).113

Sunnah Nabi harus pula dipahami sebagai keseluruhan kepribadian

Nabi dan akhlaknya yang dinyatakan dalam al-Qur’an sebagai akhlak yang

agung dan sebagai al-uswat al-hasanah.114 Dengan demikian, Nabi- dalam

hal ini tingkah laku dan kepribadiannya sebagai seorang yang berakhlak

mulia- menjadi pedoman hidup kedua setelah al-Qur’an.

Berkaitan dengan keyakinan Ahmadiyah, ternyata Ahmadiyah juga

membedakan antara sunnah dan hadis. Mereka menempatkan sunnah

sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Dalam kaitan ini Ghulam

Ahmad menyatakan:
Sarana petunjuk kedua yang diberikan kepada kaum muslimin adalah
sunnah, yaitu amal perbuatan Nabi Muhammad yang diperagakannya
untuk menjelaskan hukum dan peraturan al-Qur’an suci yang
dituangkan dalam bentuk amalan. Misalnya, di dalam al-Qur’an

113Lihat ibid., h. 210.
114Lihat misalnya QS. al-Ahzāb (33): 32, QS. al-Qalam (68): 4.
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secara sepintas tidak diketahui bilangan rakaat untuk shalat lima
waktu, berapa banyak rakaat untuk shalat subuh dan berapa rakaat
bagi shalat-shalat lainnya. Sunnah telah membuat segala sesuatu
menjadi jelas. Janganlah keliru seolah-olah sunnah dan hadis adalah
sama, sebab hadis dikumpulkan seratus lima puluh tahun kemudian,
sedangkan sunnah telah ada bersama-sama dengan lahirnya al-
Qur’an.115

Apa yang diyakini Ahmadiyah terhadap sunnah ini tampak juga

tidak berbeda dengan perspektif sunnah menurut Fazlurrahman yang ia

istilahkan dengan "the living tradition" (sunnah yang hidup). Bagi

Fazlurrahman, setelah Nabi wafat, hadis hanya memiliki status semi-

informal yang ditafsirkan berdasarkan instrumen ijtihad yang pada

gilirannya mengkristal ke dalam bentuk sunnah kaum muslimin atau

sunnah yang hidup.116 Dalam kaitan ini Fazlurrahman hanya mengakui

sunnah yang hidup (living tradition) yang dapat dijadikan dasar hukum.

Berkaitan dengan sunnah, tentu banyak yang dijadikan dasar hukum

bagi Ahmadiyah terutama berkaitan dengan aspek fiqhiyah. Mereka

menyatakan:

Dalam masalah fikih, pendirian kalangan Sunni berbeda dengan
kalangan Syi'ah sampai kepada masalah penting seperti masalah
halal-haram, keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Dalam
masalah fikih, Ahmadiyah berpendirian harus mengutamakan al-
Qur’an terlebih dahulu di atas segalanya, karena ia adalah landasan,
sesudah itu sunnah Rasulullah saw., kemudian hadis. Sesudah itu
barulah para fuqaha meletakkan dasar ijtihad dan ijma yang bertitik
tolak dari ketiga sumber itu.117

115Ghulam Ahmad, (safinah), op. cit., h. 143.
116Lebih lanjut lihat Fazlurrahman, Islamic Methodology in History (New Delhi: Adam

Publishers & Distributors, 1994), h. 20-32.
117Saiful Uyun, op. cit., h. 15.
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Salah satu sunnah Nabi yang mereka aplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari ini adalah sikap mereka yang tidak mau menyerang balik atau

membalas orang yang menyerang mereka.118 Meski mereka diserang

secara fisik atau dituduh kafir, mereka tidak melakukan perlawanan,

paling-paling hanya akan melakukan klarifikasi terhadap tuduhan yang

dialamatkan kepada mereka. Hal ini menjadi doktrin kuat dalam akidah

Ahmadiyah mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. yang juga begitu

sabar menghadapi kaum penentangnya. Dalam kaitan ini Ghulam Ahmad

menyatakan:

Nabi kita saw. saja menanggung penderitaan dari tangan orang-orang
kafir di Mekkah Mu'az}}z}amah dan juga sesudah itu, khususnya
selama 13 tahun di Mekkah, beliau menjalani cobaan dan berbagai
macam keaniayaan, yang dengan membayangkannya saja (kita) akan
menangis. Akan tetapi, sampai saat itu beliau tidak mengangkat
pedang melawan para musuh, dan tidak pula menjawab dengan kasar
kata-kata keji mereka, sampai banyak sekali sahabat dan kawan-
kawan beliau tercinta telah dibunuh dengan sangat kejam. Kepada
beliau pun ditimpakan berbagai penderitaan jasmani dan beberapa
kali diberi racun, serta berbagai usulan telah diajukan untuk
membunuh beliau.119

Penyataan Ghulam Ahmad tersebut menjadi karakter dalam tubuh

jemaah Ahmadiyah dalam menyikapi persoalan yang menimpa mereka.

Sesungguhnya karakter seperti itu memang diperkuat dengan adanya

sunnah Nabi saw. dalam menghadapi berbagai tantangan. Artinya,

pengorbanan jemaah Ahmadiyah dalam berbagai serangan dari

118Tahir Ahmad, Perjalanan Ke Mauritius dan India, dalam Khutbah Jum’at (Jakarta:
Jemaah Ahmadiyah Indonesia, 2007), h. 8.

119 Ghulam Ahmad  (al-Masih), op..cit., h. ix-x.
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penentangnya, bisa jadi belum sebanding dengan penderitaan yang

diterima oleh Rasulullah saw.

c. Hadis

Hadis merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur’an. Al-

Qur’an dan hadis menempati satu paket yang saling melengkapi, meski al-

Qur’an berkedudukan lebih kuat dan lebih tinggi daripada hadis.120

Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada diri Nabi

Muhammad saw. yang dikumpulkan secara formal ke dalam kitab-kitab

hadis.121 Menurut Ahmadiyah, hadis merupakan sumber hukum yang

ketiga setelah sunnah. Ghulam Ahmad menyatakan:

Sarana petunjuk ketiga adalah hadis, sebab banyak sekali hal-hal yang
berhubungan dengan sejarah Islam, budi pekerti dan fikih dengan jelas
dibentangkan di dalamnya. Faedah besar selain itu, hadis merupakan
khādim al-Qur’an dan sunnah. Walaupun sebagian besar dalam hadis
mengandung unsur keragu-raguan, tetapi jika itu tidak bertentangan
dengan al-Qur’an dan sunnah, ia menunjang keduanya, serta di
dalamnya terdapat perbendaharaan keislaman, maka hadis tersebut
layak dihargai. Jika tidak menghargai hadis, maka kita seakan-akan
memenggal sebagian anggota tubuh Islam.122

Berdasarkan pernyataan di atas, tampak Ghulam Ahmad

memberikan kritik terhadap hadis-hadis yang beredar di dalam masyarakat,

terutama hadis yang memiliki unsur keragu-raguan di dalamnya. Meski

120Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Jakarata: Renaisan,
2005), h. 20.

121Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi saw., yang bersangkut paut
dengan hukum atau yang pantas dijadikan hukum syara’. Lihat Ajjāj al-Khātib, al-Sunnah Qabl
al-Tadwīn, Cet. I (Cairo: Maktabat Wahbah, 1383 H/1963 M.), h. 16.

122Ghulam Ahmad  (safinah) op. cit., h. 70-71.
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demikian, dia menggarisbawahi bahwa hadis itu dapat saja dipakai jika

tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah.

Ahmadiyah tidak begitu mempersoalkan status kesahihan sanad

hadis, selama matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan

sunnah.

Oleh karena itu, Ahmadiyah tidak ragu-ragu menerima suatu hadis

yang mengandung nubuwwah (kabar peristiwa kenabian) jika hadis

tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an, atau hadis tersebut benar-

benar terjadi dalam kehidupan.

Menurut Ghulam Ahmad, jika ada hadis yang berlawanan dengan

al-Qur’an, maka langkah pertama adalah membandingkan keduanya,

jangan-jangan hanya kita yang keliru, tetapi jika memang bertentangan,

maka hadis ini harus dibuang. Akan tetapi jika ada hadis d}aīf (lemah),

namun memiliki persesuaian dengan al-Qur’an dan tidak bertentangan

dengan kandungan al-Qur’an, maka hadis itu harus diterima. Demikian

pula dengan hadis nubuwatan, meski oleh para ulama dianggap lemah,

tetapi di zaman sebelumnya nubuwatan yang terkandung di dalam hadis

itu menjadi kenyataan, maka anggaplah hadis itu benar.123

Lebih lanjut Ghulam Ahmad mengakui bahwa ratusan hadis yang di

dalamnya mengandung nubuwatan dianggap marjūh (kurang sempurna),

dan daīf (lemah) oleh para ulama hadis, tetapi menurutnya, apabila salah

123Ibid.
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satu hadis itu menjadi kenyataan, ia harus diterima.124 Ia menanyakan

kepada mereka yang menolak hadis semacam ini dengan ungkapannya:

Coba bayangkan jika ada hadis sejumlah ribuan buah yang dianggap
lemah oleh para ahli hadis, tetapi seribu nubuwatan yang terkandung
di dalam hadis itu terbukti kebenarannya, apakah kamu sekalian tetap
menolak seluruh hadis itu dan akan menyia-nyiakan seribu bukti
tentang kebenaran Islam.125

Dengan demikian, Ahmadiyah tidak mempedulikan kualitas

sanad126 hadis, selama kriteria kesahihan matan terpenuhi yaitu:

1) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.

3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, dan 4) jawāmi al-kalām.127

Atas dasar pemikiran dan keyakinan seperti ini, maka hadis yang

dijadikan sebagai dasar nubuwatan untuk menjustifikasi kenabian Ghulam

Ahmad atau dalil berkaitan dengan imām mahdi atau masīh mau'ūd

terdapat di antaranya hadis-hadis lemah. Meski demikian, menurut

Ahmadiyah, hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan dasar dan sumber

hukum pertama yaitu al-Qur’an.

2. Pendekatan Akal (Logika)

124Ibid., h. 72.
125Ibid.
126Ciri-ciri kesahihan sanad adalah; (1) sanadnya bersambung, (2) diriwayatkan oleh

perawi yang adil, s|iqat, d}abit}; (3) sampai kepada Rasulullah, (4) tidak sâz dan illat. Lihat
Subhi al-Şâlih, Ulûm al-H{âdiś wa Musţalahuhu (Beirut: Dâr al-Ilmi, 1978), h. 145. Lihat juga
Suhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 111.

127Lihat Shalâh al-dīn al-Adabi, Manhaj Naqd al-Matn (Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadīdah,
1983), h. 238. lihat juga Nûr al-Dīn Itr, al-Madkhal ilâ Ulûm al-H{adīś (Madīnah: al-Maktabat
al-Islamiyah, 1972), h. 15.



193

Meski menempati urutan ke empat setelah al-Qur’an, sunnah, dan

hadis, akal (logika) bagi Ahmadiyah sangat penting, sebab akan dapat

membantu menentukan sebuah kesimpulan dalam menelaah berbagai dalil

yang terdapat di dalam sumber.

Akal (logika) diberikan oleh Allah sebagai instrumen penting dalam

menentukan interpretasi sebuah teks. Apakah teks tersebut dapat menjadi

sebuah rujukan (hujjah) atau tidak, sangat dipengaruhi oleh akal (logika).

Akan tetapi, akal yang digunakan oleh Ahmadiyah bukan

sembarang akal, tetapi akal sehat yang disertai dengan analogi yang baik.

Akal harus tunduk kepada teks, tetapi akal juga dapat dijadikan alat untuk

memahami sebuah teks, selama proses penelaahannya tetap

memperhatikan teks al-Qur’an.

Proses penalaran melalui logika ini dapat dilihat misalnya dalam

beberapa aspek berkaitan dengan teologi, misalnya interpretasi Ahmadiyah

terhadap ayat-ayat nubuwah.

Dengan menggunakan argumentasi linguistik, Ahmadiyah

menganggap bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian ternyata

memungkinkan munculnya nabi (gair tasyri) sesudah wafatnya Nabi

Muhammad saw. Ayat-ayat itu ternyata juga didukung dengan beberapa

hadis Nabi saw. yang mengindikasikan terbukanya nubuwah setelah

kenabian Muhammad saw.

Demikian pula berkaitan dengan wafatnya Nabi Isa. Bagi

Ahmadiyah, meski di dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa Isa a.s.

diserupakan dengan orang lain lalu diangkat oleh Allah, tetapi ayat ini
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harus dipahami secara metaforis. Pemakaian ta'wīl diperlukan dalam

memahami ayat ini. 128

Menurut Ahmadiyah, nabi Isa a.s sudah wafat, dan jika ada orang

yang percaya bahwa beliau masih hidup dengan tubuh kasarnya dan nanti

akan kembali lagi sebahgai imām mahdi, maka kepercayaan ini adalah

keliru, karena bertentangan dengan al-Qur’an yang menyatakan setiap

manusia (makhluk) pasti akan mati.

Contoh lain, bagaimana Ahmadiyah menggunakan intervensi akal

(logika) dalam menalar sebuah teks dengan pendekatan linguistik ini

tergambar dalam interpretasi mereka terhadap QS. al-Nisā (4): 69.

 ِ ِ ُ َ َٱَ وَ ٱَو ُْو َ َل  ُ َ َ  َ ۡ ٱِ َ  َ ِ َ ۡ ٱَ َ َ  ُ َ ِ ّ ِّ ٱِ َ وَ ٱَن وَ ِۧ ِ ِ ّ ِ ٓ ٱّ ا َ ءِ َ
ۚ ٰ ٱوَ  َ ِ َِ َ أُْو ُ َ ٗ َو ِ َ َر ِ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul (Muhammad),
maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang
diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pecinta
kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh
dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.129

128Sebagian orang ada yang menyamakan antara tafsīr dan ta'wīl, padahal keduanya
berbeda. Tafsir menerangkan makna lafaz yang tidak menerima selain dari satu arti sedangkan
ta'wīl menetapkan makna yang dikehendaki oleh suatu lafaz} yang dapat menerima banyak
makna lantaran ada dalil-dalil yang menghendaki. Dengan bahasa lain, ta'wīl adalah
memalingkan lafaza dari makna zahir kepada makna yang muhtamal. Lihat Hasbi Ash-Shiddiqi,
Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an/Tafsir (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), h. 181.

129Departemen Agama RI., op. cit., h. 116.
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Bagi Ahmadiyah, frase  ۡ َ َ ـ َ di dalam ayat tersebut tidak diartikan

sebagai "bersama", tetapi harus diartikan sebagai "termasuk". Jadi

terjemahan ayat tersebut adalah "Barang siapa yang menaati Allah dan

Rasul(Nya), mereka itu termasuk orang-orang yang dianugerahi nikmat

oleh Allah, yaitu; para nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid,

dan orang-orang saleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”.130

Menurut Ahmadiyah, jika kata  ۡ َ َ ـ َ diartikan sebagai "bersama-

sama", bukan diartikan "termasuk", maka mereka akan bersama dengan

nabi, tetapi bukan termasuk kalangan nabi. Mereka akan bersama-sama

orang Şiddīq, tetapi tidak termasuk dalam kalangan Şiddīq. Mereka akan

bersama para syuhadā, tetapi tidak termasuk syuhadā. Mereka akan

bersama-sama orang saleh, tetapi tidak termasuk orang saleh.131

Jika arti ayat tersebut demikian, maka menurut Ahmadiyah umat

Islam tidak hanya luput dari kenabian, tetapi juga luput dari derajat Şiddīq,

syahid dan saleh, padahal Nabi Muhammad saw. memberikan gelar kepada

Abu Bakar sebagai al- Şiddīq. 132

Pendekatan (logika) linguistik ini juga diterapkan dalam

menjelaskan pendakwaan Ghulam Ahmad sebagai Imām mahdi, al-masīh

al-mau'ūd dan nabi gair tasyri.

3. Pendekatan Inderawi dan Instuisi

130Lihat Islamic Publication Ltd.,, op. cit.., 362.
131Nasir Ahmad, op. cit., h. 101.
132Ibid. Lihat juga A. M. Suryaman, op. cit., h. 34.
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Ghulam Ahmad mengakui bahwa inderawi dan intuisi merupakan

dua intrumen yang dapat dipergunakan untuk menemukan kebenaran.133

Inderawi merupakan alat yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk

mencapai kebenaran hingga sampai tingkat keyakinan. Akan tetapi, tentu

keyakinan yang diraih tidak setinggi keyakinan bersumber dari al-Qur’an.

Kebenaran inderawi juga masih bersifat relatif karena itu biasanya disebut

'ain al-yaqīn (yakin karena melihat dengan indera mata). Meski demikian,

bagi Ahmadiyah pendekatan inderawi ini juga perlu dilakukan dalam

menggali sebuah kebenaran.

Di samping itu, intuisi juga berperan penting dalam doktrin akidah

Ahmadiyah. Istilah kasyaf, wahyu, ilham merupakan term yang menjadi

bagian penting dari teologi Ahmadiyah.

Sumber-sumber intuisi dalam diri Ghulam Ahmad telah

mendominasi seluruh pemikirannya sejak dirinya pertama kali menerima

kasyaf, ilham dan wahyu, baik sejak pendakwaan dirinya sebagai mujaddid

abad XIV tahun 1880 M., pendakwaan dirinya sebagai al-masīh al-mau'ūd

dan imām mahdi tahun 1891 M., sampai dia mengaku sebagai nabi gair

tasyri tahun 1901 M.134

Intuisi bagi Ahmadiyah dapat digunakan selama tidak bertentangan

dengan al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama. Jika ada suatu

133Asep Burhanuddin, op. cit., h. 156.
134Ibid., h. 158.
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kasyaf, ilham maupun wahyu yang tidak memiliki kesesuaian dengan al-

Qur’an, maka semua itu tidak mungkin dari Allah.135

Ghulam Ahmad sangat selektif menerima hal-hal yang berkaitan

dengan intuisi ini. Dia memerintahkan kepada jemaahnya (Ahmadiyah)

agar berhati-hati menerima kebenaran yang berasal dari intuisi. Kebenaran

intuitif itu dapat dijadikan dasar jika benar-benar tidak bertentangan

dengan al-Qur’an.136

Adapun berkaitan dengan metode pemikiran (pendekatan keilmuan)

yang digunakan untuk menegaskan akidah Ahmadiyah, Ghulam Ahmad

memakai metode kalam, filolsofis dan mistis.

1. Metode (Pendekatan Keilmuan) Kalam

Ilmu kalam disebut juga ilmu teologi yaitu sebuah ilmu yang

membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin

menyelami seluk beluk agamanya secara mendalam, perlu mempelajari

ilmu kalam (teologi) yang terdapat di dalam suatu agama yang

dianutnya.137

Sebagai sebuah metode, kalam dipahami sebagai teologi defensif

(bersifat pembelaan atau mempertahankan diri) atau seni berpolemik yang

secara eskplisit menganggap objektif sebagai pembelaan terhadap doktrin

Islam dari para penentang, apakah ia berasal dari kaum agnostic atau

teolog agama lain.138 Dengan demikian, metode (pendekatan keilmuan)

135Ibid., h. 159.
136Ibid.
137Harun Nasution (Teologi), op. cit., h. ix.
138Lihat Asep Burhanuddin, op. cit., h. 162.
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kalam lebih menekankan dimensi lahirian tekstual, eksoterik, konkret dan

final.

Untuk memahami pemikiran Ahmadiyah, terutama pendirinya,

tidak bisa lepas dari metode (pendekatan keilmuan) kalam ini, karena

tema-tema yang diusung sarat dengan persoalan teologis (kalam). Karena

wacana yang dikembangkan adalah teologi, maka mau tidak mau

Ahmadiyah menggunakan ilmu kalam sebagai metode mempertahankan

akidahnya atau menyanggah balik bagi penentangnya.

Berangkat dari tujuan kalam yang ingin memelihara akidah, maka

Ahmadiyah berpijak pada landasan teks al-Qur’an dan hadis. Dengan

asumsi dasar seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa Ghulam Ahmad

sedikit banyak berada dalam posisi ini yaitu ingin mempertahankan secara

teologis konsepsi yang telah diformulasikannya.139

Sejak berdirinya Ahmadiyah, metode kalam ini tentu saja

digunakan Ghulam Ahmad untuk membela akidah Islam dari serangan

pemuka-pemuka agama Kristen dan Arya. tetapi selanjutnya metode ini

juga yang dipakai Ghulam Ahmad dan jemaah Ahmadiyah untuk

mempertahankan diri dari serangan para penentang (ulama dan

masyarakat) dari dalam Islam.140

Sebagai salah satu contoh ketika Ahmadiyah dianggap kafir dan

telah keluar dari Islam, mereka melakukan pembelaan-pembelaan dengan

pendekatan kalam ini.

139Ibid., h. 164.
140Ibid.
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Pertama, Ahmadiyah meminta kepada penantangnya untuk

mendefinisikan makna kafir dan mukmin dengan definisi yang jelas yang

tidak menimbulkan pertentangan di kalangan ulama dalam sepanjang

zaman.

Kedua, Ahmadiyah meminta contoh konkret apakah ada di zaman

Nabi saw. dan al-Khulafā al-Rāsyidūn, orang yang bersyahadat dan

melaksanakan empat rukun Islam lainnya (shalat, zakat, puasa dan haji)

tetap dinyatakan sebagai non-muslim? Apakah wajar Ahmadiyah dianggap

kafir hanya karena perbedaan pemahaman berkaitan dengan istilah khātam

al-anbiyā, sementara jemaah Ahmadiyah memegang teguh rukun Islam

dan rukun iman.141

Menurut Ahmadiyah, definisi muslim satu-satunya yang dapat

diterima dan patut diterapkan hanyalah definisi yang secara jelas terbukti

berasal dari Rasulullah saw. dan yang secara jelas pula diriwayatkan dari

Rasulullah saw. dan terbukti diterapkan pada zaman Rasulullah dan al-

Khulafā al- Rasyidūn.

Dengan demikian, jika definisi kafir (bukan mukmin) itu hanya

dibikin oleh sekelompok orang atau golongan tertentu, maka akan banyak

orang yang menerima cap "kafir" itu jika akidahnya dianggap bertentangan

dengan keyakinan yang dianut oleh orang atau kelompok tersebut.

Hakim Munir di Pakistan meminta kepada dua orang ulama Punjab

tentang definisi kafir dan mukmin, keduanya tidak menemukan

141Lihat Nasir Ahmad (Mahzarnamah), op. cit., h.13-14.
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kesepakatan tentang definisi manapun. Mengenai hal ini hakim Munir

berkata:

Dengan memperhatikan berbagai definisi yang telah diajukan oleh para
ulama, tidaklah perlu kami memberikan komentar apapun kecuali
bahwa tidak ada dua ulama pun yang sepakat atas masalah dasar ini.
Jika kami juga seperti seorang ulama memberikan satu definisi dari
pihak kami, dan definisi itu berbeda dari definisi lainnya, maka kami
dengan sendirinya akan menjadi keluar dari Islam. Dan jika kami
memakai definisi yang diajukan oleh salah seorang ulama di antara
ulama-ulama itu, kami akan tetap sebagai muslim pada pandangan
ulama tersebut, tetapi akan menjadi kafir berdasarkan definis
lainnya.142

Bagi Ahmadiyah, definisi mukmin muslim atau kafir hanya

merujuk kepada petunjuk al-Qur’an dan hadis, bukan merujuk kepada

definisi orang atau kelompok. Dengan demikian, pendirian Ahmadiyah

adalah mengambil definisi yang mengandung hukum dan bersifat pokok

tentang muslim sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an,143 dan disabdakan

oleh Rasulullah dalam beberapa sabdanya seperti terdapat dalam kitab

hadis:

a. S}ah}īh} Muslim dalam kitab iman, menerangkan tentang

kedatangan Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam, iman,

ihsan dan waktu datangnya hari kiamat.144

142Report of the Court of Inquiry Constituted Under Punjab Act II of 1954, h. 218
sebagaimana dikutip dalam Nasir Ahmad (Mahzarnamah), ibid.,. h. 16

143Lihat misalnya QS.  al-Nisa (4): 95.
144Al-Imam Muslim, Şâhih Muslim, (Bandung: Maktabat Dahlan, t.th.), h. 23.
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b. S}ah}}īh} Bukhari dalam kitab iman, bāb al-zakāt min al- Islām,

menerangkan kedatangan seorang laki-laki yang bertanya tentang

rukun Islam.145

c. S}ah}}īh} Bukhari dalam kitab shalat, bāb fad}ilat istiqbāl al-

qiblat, menerangkan tentang definisi muslim.146

Jadi, menurut Ahmadiyah yang berhak menentukan seseorang atau

suatu kaum sebagai Islam atau non muslim adalah Allah dan RasulNya,

negara, undang-undang,147 peraturan, atau fatwa ulama sama sekali tidak

memiliki hak untuk menentukan status seseorang atau suatu kaum sebagai

muslim atau non muslim.

2. Metode (Pendekatan Keilmuan) filosofis

Metode filosofis lebih menekankan dimensi esoteris, batiniah,

transcendental, abstrak dan open-minded. Jika starting point di dalam

kalam adalah wahyu, dan hanya berfungsi untuk mendukung apa yang

dikatakan wahyu, maka titik awal filsafat adalah akal yang bertujuan

utama untuk mencari hakikat kebenaran.148

145Al-Bukhari, Şâhih Bukhâri, jilid I, (Bandung: Maktabat Dahlan, t.th.), h. 29.
146Ibid., h. 167-168.
147Undang-Undang Negara Pakistan nomor 10 tahun 1984, 26 April 1984 yang

dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perlemen menyatakan bahwa kaum Ahmadiyah
diancaman  tiga tahun penjara dan denda jika tetap melaksanakan gerakannya, dilarang secara
langsung atau tidak langsung untuk menyebut diri sebagai muslim atau menyebut mesjid sebagai
tempat ibadahnya atau menggunakan azan untuk memanggil shalat. Kaum Ahmadiyah tidak
boleh menyebarluaskan ajarannya langsung atau tidak langsung dan dilarang memakai istilah-
istilah Islam seperti; amīr al-mu'minīn, khilafat al-mu'minīn, sahabī, rad}iya Allahu anhu, umm
al- mu'minīn dan lain-lain. Lihat A. M. Suryawan, op. cit., h. 109.

148Lihat Asep Burhanuddin, op. cit., h. 165.
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Bangunan filsafat dilandaskan atas pertualangan logika (rasio)

sehingga aktifitasnya bersifat exploratory, bukan explanatory. Di kalangan

filosof muslim, terdapat perbedaan konsep epistimologi yang secara umum

terdapat dua arus utama pemikiran epistimologi falsafah yang masing-

masing direpresentasikan oleh Ibn Sina dan al-Farabi.149

Epistimologi Ibn Sina lebih dekat kepada epistimologi kalam,

sedangkan epistimologi al-Farabi lebih dekat kepada sistem neoplatonik.

Karena itu, dalam perkembangan filsafat Islam selanjutnya, sintesis ide

platonik dan al-Qur’an dielaborasi untuk meredakan ketegangan

pendekatan filsafat versus konservatif untuk sampai kepada sebuah

formulasi kebenaran.150

Dengan demikian, pada intinya tujuan pendekatan filosofis adalah

mencari ide dan rumusan dasar objek yang dikaji. Pendalaman terhadap

sebuah persoalan dapat membentuk pola pikir yang kritis dan hasil

pembahasannya diharapkan dapat membentuk mentalitas, cara berpikir,

berkepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual sekaligus

toleran terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan lain serta terbebas

dari dogma-fanatisme.151

Dalam menjelaskan doktrin akidah Ahmadiyah dan membela

keyakinannya, Ahmadiyah juga memakai pendekatan filosofis. Misalnya

149Ibid., h. 106.
150Lihat ibid.
151M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat

Multikultural dan Multireligius (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat (Yogyakarta: IAIN
Yogyakarta, 2000), h. 14
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penjelasan Ahmadiyah tentang istilah khātam al-nabiyyīn dan wafatnya

Nabi Isa a.s serta munculnya Imam Mahdi. Bagi Ahmadiyah, istilah

khātam al-nabiyyīn harus ditelaah dari sudut filosofis. Apa, bagaimana dan

kenapa istilah khātam al-anbiya itu muncul? Apa hakekat khātam al-

nabiyyīn. Demikian pula berkaitan dengan wafatnya Nabi Isa dan

datangnya Imam Mahdi.

Menurut Ahmadiyah, secara logika mana mungkin manusia dapat

bertahan hidup sampai 2000 tahun. Isu hidupnya Nabi Isa ini juga menurut

Ahmadiyah bertentangan dengan al-Qur’an yang menyatakan setiap

makhluk pasti mengalami kematian. Demikian pula istilah al-mahdi, bagi

Ahmadiyah harus dilihat dari sudut sifat,152 bukan oknum, sebab jika

menunggu oknum (sebagaimana akidah Syi'ah), maka tidak akan pernah

ada sosok Imam Mahdi tersebut.

3. Metode (Pendekatan Keilmuan ) Mistisisme

Mistisisme adalah sebuah disiplin ilmu yang pernah berkembang

dalam khazanah pemikiran Islam. Tujuannya juga sama dengan filsafat

yaitu mencari kebenaran hakiki. Jika filsafat lebih menekankan pada rasio

sebagai starting point, maka mistisisme berfokus pada aspek rasa. Dalam

metode ini, pengetahuan adalah suatu bentuk "perasaan" individu sehingga

152Lihat Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (Yogyakarta: LKiS,
2006), h. 8. Hal senada juga dinyatakan oleh Hasbullah Bakri. Menurutnya istilah Imam Mahdi
lebih merujuk kepada sifat yaitu orang yang memiliki banyak ilmu, mendapat hidayah dan
memiliki pengaruh besar dalam merubah tatanan masyarakat dari yang tidak baik menjadi lebih
baik. Hasbullah Bakri sendiri mengaku sebagai Imam Mahdi. Lihat, Hasbullah Bakri, op. cit., h.
39-43.
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komunikasinya lebih ditekankan melalui bahasa narasi, metafora dan

perumpamaan, ketimbang menggunakan mekanisme linguistik formal.153

Pendekatan seperti ini juga pernah dilakukan Ghulam Ahmad dalam

mencari sebuah kebenaran. Kurang lebih enam bulan lamanya ia berada

dalam "kesendirian" untuk merenungkan makna hidup dan keadaan sosial

umat Islam di kala itu, sampai akhirnya ia mengaku mendapatkan wahyu

(tidak bersyariat), ilham dan kasyaf.

Di antara pengalaman mistis yang pernah dialami Ghulam Ahmad

adalah pengetahuannya lebih awal tentang keunggulannya dalam debat

dengan tokoh-tokoh agama dengan makalah yang telah dibuatnya.154

Demikian juga tentang kematian orang tuanya. Jauh hari sebelum terjadi

kematian itu, Ghulam Ahmad sudah mengetahuinya melalui wahyu yang

diterimanya.

D. Argumentasi Ahmadiyah tentang Berbagai Tuduhan Lainnya

Di sampang tiga hal pokok di atas, terdapat pula sejumlah tuduhan-

tuduhan terhadap Ahmadiyah yang lebih banyak disebabkan oleh emosi,

bukan berdasarkan pada argumentasi rasional. Di antara tuduhan-tuduhan

yang menyudutkan tersebut adalah:

1. Ahmadiyah menganggap orang non Ahmadi sebagai kafir

153Asep Burhanuddin, op. cit., h. 169.
154Jauh hari sebelum seminar diadakan di Lahore tanggal 26-29 Desember 1896, yang

dihadiri oleh tokoh-tokoh agama di India, Ghulam Ahmad  menyatakan  ia mendapatkan ilham
bahwa makalahnya akan mengungguli makalah-makalah tokoh agama lainnya. Makalah itu
berjudul Islam Ishul Ki Filasafi. Lihat Ghulam Ahmad, (Islam Ushul), op. cit. h. iii.
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Sering terdengar di masyarakat sebagian opini yang menyatakan

bahwa Ahmadiyah mengkafirkan orang-orang yang tidak mempercayai

Ghulah Ahmad sebagai nabi dan rasul.

Menurut jemaah Ahmadiyah, mereka tidak pernah mengkafirkan

orang-orang non Ahmadi, justeru orang-orang di luar Ahmadiyahlah yang

mencap mereka sebagai kafir. Berikut beberapa kutipan para ulama

tentang pengkafiran Ahmadiyah.

a. Maulvi Muhammad, Maulvi Abdullah dan Maulvi Abdul Azis

mengeluarkan fatwa pada tahun 1301/1885.

Dalam fatwa kami tahun 1301 H., kami telah menyatakan bahwa
Mirza adalah berada di luar Islam. Dia dan para pengikutnya
tidak menjadi bagian dunia Islam. Kami menganggap bahwa
orang ini dan siapa pun yang percaya pada keyakinan sesatnya
sebagai kebenaran adalah murtad menurut ajaran Islam"155

b. Maulvi Muhammad Latifullah mengeluarkan fatwa kafir tahun

1892.

"Ia adalah, tanpa diragukan lagi, berada di luar Islam, seorang

athies dan seorang kafir".156

c. Mas'oud Dahlewi

Mirza Qadiani adalah berada di luar Islam dan tidak diragukan
lagi adalah seorang athies. Ia adalah orang yang telah
dinubuahkan sebagai anti Dajjal dan para mengikutnya adalah
sesat-menyesatkan.157

155A. M. Suryaman, op. cit., h. 119.
156Ibid., h. 120.
157Ibid.
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d. Rābiţah al-Alam al-Islâmi telah memberikan rekomendasi dalam

muktamarnya tanggal 14-18 Rabiul Awwal 1394 H., bahwa

golongan Islam Ahmadiyah dianggap kafir dan keluar dari

Islam.158

e. Fatwa MUI 1980, menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam,

kemudian diperkuat lagi dengan fatwa tahun 2005, yang

menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan

menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah

murtad.159

Dengan demikian, yang pertama kali mengkafirkan orang lain

bukanlah Ahmadiyah, tetapi orang-orang non Ahmadi. Jemaah Ahmadiyah

tidak pernah mengkafirkan orang muslim yang tidak sepaham dengan

mereka.

Menurut Ahmadiyah seseorang dianggap kafir jika dia mengingkari

nabi dan rasul  yang membawa syariat serta hukum-hukum baru yang

diberikan Allah kepada nabi/rasul tersebut. Akan tetapi, jika ada orang

yang tidak mempercayai nabi/muhaddas} yang tidak membawa syariat,

semulia apapun kedudukan nabi/muhaddas} tersebut di sisi Allah, maka

statusnya tidak kafir.160

2. Ahmadiyah tidak mau shalat (bermakmum) di belakang orang non

Ahmadi

158Zainal Abidin. EP., Dari Ahmadiyah untuk Bangsa (Yogyakarta: Logung, 2007), h.
183.

159Armansyah, Jejak Nabi Palsu (Bandung: Hikmah, 2007), h. 233-235.
160Ghulam Ahmad, Ruhani Khazain,  (Rabwah: al-Syirkat al-Islamiyah, t.th),  h. 432.
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Terdapat pula tuduhan di dalam masyarakat bahwa jemaah

Ahmadiyah tidak mau shalat di belakang orang non Ahmadi. Karena itu,

jemaah Ahmadiyah memiliki mesjid sendiri.

Di dalam beberapa kasus, memang kondisi seperti ini biasa terjadi

di mana jemaah Ahmadiyah tidak mau shalat di belakang orang non

Ahmadi. Tetapi apakah persoalan ini merupakan sebuah prinsip akidah

Ahmadiyah, atau hanya sebatas paradigma emosi yang telah tertanam di

dalam perasaan mereka.

Sebenarnya hal ini bukanlah prinsip utama, tetapi terdapat sebuah

latar belakang sejarah yang mengakibatkan munculnya sikap

keberagamaan seperti itu.

Dahulu bahkan hingga sekarang di tanah kelahiran Ahmadiyah atau

di beberapa tempat di dunia ini, orang-orang Ahmadiyah dipandang oleh

ulama dan masyarakat sebagai kafir dan telah keluar dari Islam, bahkan

jenazah orang Ahmadiyah sekalipun di anggap kotor dan dilarang

disembahyangkan dan dikuburkan di pekuburan muslim.161

Tahun 1892, Maulvi Nadzir Hussen dari Delhi berfatwa untuk tidak

memberi salam dan bermakmum di belakang orang-orang Ahmadiyah.

Maulvi Rasyid Ahmad memberikan fatwa bahwa membiarkan orang

Ahmadiyah menjadi imam adalah pekerjaan haram.162 Sementara Maulve

Abdul Sami lebih keras lagi memberikan fatwa bahwa shalat bermakmum

161A. M. Suryawan, op. cit., h. 139.
162Ibid. h. 135
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di belakang seorang Mirzai adalah tidak sah, sebab tidak ada bedanya

dengan shalat di belakang orang-orang Hindu, Yahudi atau Kristen.163

Pada saat kondisi seperti itu, pemimpin jemaah Ahmadiyah

memerintahkan kepada pengikutnya untuk tidak shalat di belakang orang-

orang non Ahmadi yang telah mencap mereka kafir. Menurut Ahmadiyah,

bagaimana mungkin mereka bisa shalat dengan baik di belakang orang-

orang yang telah mengkafirkan dan menzalimi mereka. Ahmadiyah juga

memiliki pekuburan tersendiri, terpisah dari kuburan muslim lainnya. Hal

ini disebabkan jenazah Jemaah Ahmadiyah memang pernah dilarang untuk

dikuburkan bersama-sama jemaah muslim lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami, terdapat latar belakang historis

kenapa jemaah Ahmadiyah tidak mau shalat di belakang non Ahmadi.

Ekslusifitas mereka banyak disebabkan oleh kondisi yang serba tidak

menguntungkan.

Pada suatu hari peneliti datang ke markas Ahmadiyah di Jalan

Anuang Makassar. Peneliti diminta untuk mengisi acara khutbah dan

menjadi imam di mesjid mereka serta diminta ceramah tarwih. Akan

tetapi, karena peneliti sudah memiliki jadual tetap, permohonan itu tidak

dapat diwujudkan. Fakta ini menunjukkan bahwa kasus jemaah

Ahmadiyah tidak mau bermakmum kepada non Ahmadi, lebih bersifat

kasuistik bukan prinsip.

Bukankah problematika ini juga pernah terjadi juga di kalangan NU

dan Muhammadiyah? Di daerah-daerah tertentu, ada sekelompok jemaah

163Lihat ibid.
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”fanatis” NU  tidak mau shalat di mesjid Muhammadiyah, demikian pula

sebaliknya.

3. Jemaah Ahmadiyah memiliki tanah suci sendiri untuk berhaji

Terdapat tuduhan bahwa Ahmadiyah memiliki tanah suci di India

tepatnya di Rabwah dan Qadian di mana jemaahnya dapat naik haji ke

sana.

Menurut Ahmadiyah, tuduhan ini sama sekali tidak berdasar.

Ahmadiyah tidak menjadikan Qadian dan Rabwah sebagai tempat suci

untuk berhaji. Ahmadiyah tetap pergi haji ke Mekkah seperti kaum

muslimin lainnya. Namun selama ini, jemaah Ahmadiyah sering mendapat

halangan dari pemerintah Arab Saudi untuk pergi ke tanah suci.164

Ahmadiyah lahir di Qadian, namun setelah negara India terpecah

dua, maka markasnya pindah ke Rabwah. Di dua tempat inilah Ahmadiyah

mengendalikan misi dakwahnya, karena itu, dua tempat ini menjadi tempat

yang strategis dan historis.

Di tempat ini mereka mengadakan Jalsah Salanah (Kongres

Internasional) untuk merumuskan kebijakan-kebijakan program

Ahmadiyah.

Meski pernah dilarang pergi haji oleh Pemerintah Arab Saudi,

namun pada kenyataannya, jemaah Ahmadiyah banyak pergi haji ke Tanah

Suci, sebab dalam keyakinan mereka, Mekkah adalah tanah suci bagi

seluruh umat Islam.

164Ibid., h. 123.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai

berikut:

1. Ahmadiyah merupakan sebuah organisasi keagamaan di dalam Islam,

yang lahir sebagai sebuah reaksi dan respon terhadap fenomena

kemunduran dan ketertinggalan masyarakat Islam pada masa itu.

Ahmadiyah memiliki visi dan misi ingin menegakkan dan

menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan berpedoman

kepada al-Quran dan hadis. Perbedaan mendasar dengan organisasi

Islam lainnya adalah dalam bidang teologis. Hal ini terjadi akibat

perbedaan dalam menafsirkan dan memahami teks-teks yang berkaitan

dengan teologis.

2. Ahmadiyah meyakini Ghulam Ahmad sebagai nabi gair tasyri, gair

mustaqil, ummati dan tābi’. Status kenabiannya tidak sama dengan

kenabian Nabi Muhammad saw. Ia hanya bertugas melanjutkan,

memperjuangkan dan menegakkan syariat yang dibawa Nabi

Muhammad saw.

3. Ahmadiyah meyakini Nabi Muhammad saw. sebagai khātam al-

nabiyyīn. Hanya saja, jika umat Islam pada umumnya menganggap

Nabi Muhammad saw. sebagai penutup para nabi (khātam al-nabiyyīn),

maka Ahmadiyah menafsirkan istilah khātam al-nabiyyīn sebagai nabi
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yang paling agung dan sempurna karena beliaulah yang

menyempurnakan segenap potensi kenabian dan syariat sebelumnya.

Menurut Ahmadiyah, Nabi Muhammad saw. betul sebagai penutup

para nabi dari aspek syariat, tetapi pintu kenabian seperti nabi gair

tasyri, gair mustaqil, dan nabi ummati yang bertujuan untuk

mendukung dan melanjutkan syariat Nabi Muhammad saw. masih

terbuka.

4. Ahmadiyah berkayakinan bahwa wahyu masih diturunkan oleh Allah

kepada siapa saja yang Dia kehendaki, termasuk kepada Ghulam

Ahmad. Oleh karena itu, Ahmadiyah meyakini bahwa Ghulam Ahmad

menerima wahyu berupa ilham, ru’yat, dan kasyāf dari Allah yang

isinya sebatas pemberitahuan-pemberitahuan, bukan wahyu yang

mengandung syariat baru. Kitab suci Ahmadiyah adalah al-Quran,

bukan Taz}kirah yang berisi kumpulan ilham atau kasyāf yang diterima

oleh Ghulah Ahmad.

5. Ahmadiyah meyakini bahwa Ghulam Ahmad sebagai imam mahdi

yang pernah dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw. Dia adalah al-

Masīh al-Mau'ūd yang datang untuk membebaskan manusia dari

ketertindasan dan kemunduran.

6. Ahmadiyah memiliki metodologi pemikiran dalam meyakini setiap

paham yang mereka anut. Metodologi pemikiran tersebut terdiri atas:

a. Prinsip dasar akidah Ahmadiyah, yang mencakup enam prinsip

rukun iman yaitu; keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab

suci, para nabi, hari kiamat dan ketentuan (qad}a dan qadar) Allah.
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b. Dasar pemikiran teologis Ahmadiyah merujuk kepada al-Quran,

sunnah dan hadis. Dalam kaitan ini, Ahmadiyah lebih

mendahulukan sunnah daripada hadis, di sisi lain Ahmadiyah tidak

terlalu mempertimbangkan status kualitas hadis, selama hadis itu

bukan hadis palsu.

c. Sumber dan pendekatan teologis Ahmadiyah menggunakan

pendekatan teks, pendekatan akal/logika, pendekatan inderawi dan

intuisi serta menggunakan metode pemikiran kalam, filsafat dan

mistik.

7. Setelah menelaah berbagai referensi tentang Ahmadiyah, mengadakan

dialog dan wawancara kepada pengurus Ahmadiyah serta melakukan

analisis perbandingan dengan referensi lainnya yang ditulis oleh

penulis di luar Ahmadiyah, penulis berkesimpulan bahwa Ahmadiyah

tidak kafir dan tetap berada dalam Islam. Ahmadiyah ibarat sebuah

kamar/kotak di antara banyak kamar dari sebuah bangunan yang

bernama Islam.

11. Meski mendapat banyak tantangan, Ahmadiyah dapat tumbuh dan

berkembang hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh organisasi dan

kepemimpinan yang terorganisir dengan sistem khilafah, dukungan

finansial yang kuat dari para anggota setianya, dan militansi jemaah.

B. Saran-Saran

Di bagian akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan saran kepada

berbagai pihak untuk direnungkan dan ditindaklanjuti yaitu:
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1. Dengan penuh kerendahan hati dan segala hormat, penulis

memberikan saran kepada jemaah dan pimpinan Ahmadiyah untuk;

a. lebih banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh organisasi

keagamaan lainnya sebagai sarana komunikasi dan silaturrahmi;

b. mengadakan temu atau forum ilmiyah yang melibatkan para

akademisi, muballig, tokoh agama dan pemerintah dalam

membahas persoalan yang berkaitan dengan Ahmadiyah;

c. mempublikasikan jurnal atau buku-buku secara terbuka kepada

masyarakat;

d. memperbanyak kerjasama dengan perguruan tinggi, media cetak

maupun elektronik dalam rangka mempublikasikan ide, paham

maupun kegiatan Ahmadiyah kepada masyarakat;

e. menunjukkan jati diri sebagai komunitas yang terbuka, meski

“dipaksa” untuk bersikap ekslusif oleh lingkungan atau situasi.

Akan tetapi, jemaah Ahmadiyah hendaknya jangan larut dengan

kondisi ini.

2. Kepada anggota masyarakat hendaknya;

a. saling menjaga hubungan silaturrahmi yang baik dengan jemaah

Ahmadiyah dan tetap menganggap mereka sebagai saudara;

b. tidak mudah terpancing dengan isu dan provokasi pihak ketiga

yang ingin membuat suasana masyarakat tidak kondusif;

c. mampu memberikan ruang untuk berbeda paham atau pendapat

bahkan keyakinan tanpa harus memaksakan orang lain untuk

mengikuti paham atau pendapatnya;
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d. mengenal Ahmadiyah secara dekat dengan cara banyak

membaca dan mendalami buku-buku yang ditulis oleh orang-

orang Ahmadiyah;

e. jangan memaksakan kehendak yang mengakibatkan terjadinya

perpecahan di masyarakat. Khusus kepada kelompok

masyarakat yang anti terhadap Ahmadiyah, hendaknya jangan

sampai berdalih ingin berjihad dan menegakkan syariat Islam,

tetapi tindakan yang dilakukan justeru melanggar ajaran-ajaran

agama yaitu berlaku zalim terhadap orang lain.

3. Kepada aparat pemerintah hendaknya;

a. menjaga netralitas dalam memberikan hak hidup dan mengayomi

semua warga yang tinggal di daerah ini tanpa membedakan

suku, agama dan ras;

b. menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang sudah

kondusif ini dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan

masyarakat.

4. Dengan segala hormat, penulis berharap kepada para ulama dan

muballig untuk tidak dengan mudah memberikan fatwa kafir dan

menyatakan keluar dari Islam kepada orang-orang yang memiliki

pemikiran dan paham keagamaan yang tidak sama dengan

pemikiran dirinya. Hidup di era postmodernisme ini memerlukan

kearifan teologis yang membutuhkan ruang untuk saling

menghargai dalam perbedaan dan keragaman. Para ulama dan

muballig merupakan sosok yang sangat dihormati dan dipercaya
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oleh mayoritas masyarakat, sehingga apapun yang mereka

fatwakan, maka masyarakat turut mengikuti atau mengaminkan apa

yang dikatakan mereka.

5. Sebaiknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodir sejumlah

Organisasi Masyarakat Islam lainnya sebagai perwakilan dan duduk

bersama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menunjang

kemaslahatan umat.

C. Implikasi

1. Buku ini diharapkan memiliki implikasi terhadap kebijakan-

kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam

merumuskan konsep kerukunan hidup beragama dan berpaham di

dalam masyarakat.

2. Di samping itu, buku ini diharapkan berimplikasi kepada warga

Ahmadiyah agar lebih intensif melakukan kegiatan sosial dan

mempublikasikan kegiatannya di tengah masyarakat, sebab dari

hasil penelitian ini diketahui, ternyata mayoritas masyarakat.

3. Selain dari itu, diharapkan kepada masyarakat umum dan khususnya

kepada mereka yang sangat apriori terhadap Ahmadiyah, untuk lebih

banyak lagi menggali sumber-sumber asli yang ditulis oleh warga

Ahmadiyah, sehingga informasi yang diterima menjadi berimbang.
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Lampiran 1

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KE II

MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 05/Kep/Munas II/MUI/1980

TENTANG
F A T W A

Bismillahirrahmanirrahim
Musyawarah Nasional ke II, Majelis Ulama se Indonesia yang berlangsung

pada tanggal 11 s./d 17 Rajab 1400 H., bertepatan dengan tanggal 26 Mei s/d 1
Juni 1980 di Jakarta, setelah:
Menimbang : Bahwa sesuai dengan salah satu fungsi Majelis Ulama

Indonesia yaitu memberi fatwa dan nasihat mengenai
masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada
pemerintah dan umat Islam khususnya, perlu
mengeluarkan fatwa beberapa persoalan yang terjadi
dalam masyarakat.

Mengingat : 1. Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah
2. Kaidah-kaidah dalam Agama Islam

Mendengar : 1. Amanat Presiden Soeharto pada acara Musyawarah
Nasional ke II Majelis Ulama se Indonesia;

2. Pidato iftitah ketua umum Majelis Ulama Indonesa
pada Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se
Indonesia;

3. Pesan K. H. Syukri Ghozali tentang fatwa Majelis
Ulama Indonesia pada Musyarakar Nasional ke II
Majelis Ulama se Indonesia;

Memperhatikan : 1. Laporan komisi II Musyawarah Nasional ke II Majelis
Ulama se Indonsia tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama
Indonesia;

2. Usul dan saran-saran para peserta Musyawarah
Nasional ke II Majelis Ulama se Indonesia;

Dengan bertawakkal kepada Allah swt.

MEMUTUSKAN

Menetapkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia beberapa persoalan keagamaan
dan kemasyarakatan sebagai berikut:



Jema’ah Ahmadiyah

1) Sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dalam 9 buah buku tentang
Ahmadiyah, maka Mejelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa
Ahmadiyah adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan;

2) Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah, hendaknya Majelis Ulama
Indonesia selalu berhubungan dengan pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Rajab 1400 H.
1 Juni 1980 M.

Pimpinan Sidang

Ketua, Sekretaris

Prof. Dr. Hamka. Drs. H. Kafrawi, MA

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

TTD

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA
Menteri Agama

Disalin dari M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah, Pembajakan al-Qur’an (Jakarta:
LPPI, 2005), h. 98-99.



KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KE II

MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 11/ /Munas VII/MUI/15/2005

TENTANG

ALIRAN AHMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim
Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada

tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H./ 26-29 Juli 2005 M., setelah:
Menimbang : a. Bahwa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya

mengembangkan pahamnya di Inonesia, walaupun
sudah ada fatwa MUI dan telah dilarang keberadaannya;

b.Bahwa upaya pengembanan paham Ahmadiyah tersebut
telah menimbulkan keresahan masyarakat;

c.Bahwa sebagian masyarakat meminta penegasan
kembali fatwa MUI tentang paham Ahmadiyah
sehubungan dengan timbulnya berbagai pendapat dan
berbagai reaksi di kalangan masyarakat;

d.Bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan
menjaga kemurnian akidah Islam, MUI memandang
perlu menegaskan kembali fatwa tentang aliran
Ahmadiyah

Mengingat : 1. Firman Allah swt. QS al-Ahzab (33): 40.
2. Firman Allah swt QS. al-An’am (6): 153.
3. Hadis Nabi ”Tidak ada nabi sesudahku” (H.R.Bukhari)

Memperhatikan : 1. Keputusan Majma  al-Fiqh al-Islami Organasasi
Konferensi Islam (OKI) Nomor: 4 (4/2) dalam
Muktamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16
Rabiul Akhr 1406 H./22-28 Desember 1985 M., tentang
aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam
Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan
menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam,
karena mengingkari ajaran Islam yang qath’i dan
disepakati oleh seluruh Ulama Islam bahwa Muhammad
saw sebagai nabi dan rasul terakhir;

2. Keputusan Majma al-Fiqh Rabitah Alam Islami;
3. Keputusan Majma al-Buhus;



4. Keputusan Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980
tentang Ahmadiyah Qadiyan.

5. Pendapat sidang komisi C Bidang Fatwa pada Munas
VII MUI 2005 Nasional ke II Majelis Ulama se
Indonesia.

Dengan bertawakkal kepada Allah swt.

MEMUTUSKAN

Menetapkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah

1) Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980
yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan
menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar
dari Islam)

2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera
kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-Ruju ila al-Haq) yang sejalan
dengan al-Quran dan al-Hadis.

3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah
di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua
kegiatannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1400 H

29 Juni 1980 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA,

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua, Sekretaris

K. H. Ma’ruf Amin. Hasanuddin

Disalin dari Armansyah, Jejak-jejak Nabi Palsu (Bandung: Mizan, 2007), h. 234-
235.



Lampiran 2

KLASIFIKASI NABI MENURUT AHMADIYAH

NABI TASYRI

NABI

Pintu kenabian jenis ini
mutlak telah tertutup

dan tidak akan pernah
terbuka lagi

1. Nabi Adam
2. Nabi Nuh
3. Nabi Ibrahim
4. Nabi Muhammad, dll

NABI GHAIRU TASYRI
(Q.S. 6: 84-91)

NABI
MUSTAQIL

NABI GHAIRU
MUSTAQIL

NABI ZILLI
NABI BURUZI
NABI MAJAZI
NABI UMMATI
NABI TABI'

PINTU KENABIAN JENIS INI
MASIH TERBUKA DAN AKAN

TERUS TERBUKA SAMPAI BATAS
WAKTU YANG TIDAK
DIKETAHUI MANUSIA

Contoh :
Nabi Harun
(Q.S. 28: 34-36)
Nabi Daud
(Q.S. 38: 26)

Contoh:
Mirza Ghulam Ahmad
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