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Abstrak

*HUDNDQ�UDGLNDOLVPH�,VODP��WHUXWDPD�GL�NDZDVDQ�7LPXU�7HQJDK�\DQJ�
PD\RULWDV�EHUSHQGXGXN�PXVOLP��PHQ\HEDENDQ�WHUMDGLQ\D�LPDJH�QHJDWLI �
WHUKDGDS�,VODP�\DQJ�VHODPD�LQL�GLSURPRVLNDQ�VHEDJDL�DJDPD�FLQWD�GDPDL�
GDQ�WROHUDQ��)HQRPHQD�\DQJ�EXUXN�WHUVHEXW�MHODV�EXNDQ�PHQFHUPLQNDQ�
DMDUDQ� ,VODP� \DQJ� VHEHQDUQ\D��NDUHQD� KDNLNDW� DMDUDQ� ,VODP�DGDODK�
PHPEDZD�UDKPDW�EDJL�VHOXUXK�DODP�VHPHVWD��7XOLVDQ�LQL�PHUXSDNDQ�
KDVLO� SHQHOLWLDQ� OLWHUHU� SHQXOLV� \DQJ� WHUNDLW� GHQJDQ� HSLVWHPRORJL�NDXP�
UDGLNDOLVPH�PXVOLP�GDUL�EHUEDJDL�DOLUDQ�\DQJ�PHPLOLNL�NHVDPDDQ�VXGXW�
SDQGDQJ� GDODP� PHPDKDPL� DMDUDQ� ,VODP�� 0RGHO� HSLVWHPRORJL� NDXP�
UDGLNDOLV�PXVOLP�GDODP�PHPDKDPL�DMDUDQ�,VODP�WHUVHEXW�WHUQ\DWD�VDQJDW�
PHPHQJDUXKL�SHULODNX��NHEDUDJDPDDQQ\D�GDODP��NHKLGXSDQ�VRVLDO�\DQJ�
EHUXMXQJ�SDGD�VLNDS�HNVNOXVLI��UDGLNDO��GDQ�RIHQVLI��EDLN�NHSDGD�VHVDPD�
PXVOLP�\DQJ�EHUEHGD�SDQGDQJDQ�PDXSXQ�NHSDGD�QRQPXVOLP��3HQHOLWLDQ�
LQL�EHUWXMXDQ�XQWXN�PHQJXDN�NHXQLNDQ�HSLVWHPRORJL�NDXP�UDGLNDOLVPH�
PXVOLP�GL�GDODP�PHPDKDPL�DO�4XU·DQ�GDQ�KDGLV��VHKLQJJD�PHQJXEDK�
ZDMDK�,VODP�\DQJ�KDNLNL��UDK}PDWDQ�OL�DO�¶D>ODPL>Q��PHQMDGL�ZDMDK�\DQJ�
VHUDP��VDQJDU��GDQ�PHQDNXWNDQ��3HQGHNDWDQ�KHUPHQHXWLND�GLJXQDNDQ�
SHQXOLV�GDODP�PHQJDQDOLVLV�GDWD�GDWD�GRNXPHQWHU�\DQJ�GLNXPSXONDQ�
XQWXN�GDSDW�PHQJXQJNDS� ODWDU� EHODNDQJ�KLVWRULV�� VRVLRORJLV�� DWDXSXQ�
ÀORVRÀV�HSLVWHPRORJL�NDXP�UDGLNDOLVPH�PXVOLP��7HPXDQ�SHQHOLWLDQ�LQL�
DGDODK� EDKZD� NDXP� UDGLNDOLVPH� PXVOLP� KDQ\D� EHUSHJDQJ� SDGD� DO�
4XU·DQ�GDQ�KDGLV�\DQJ�GLSDKDPL�VHFDUD��OLWHUDO��KDUÀDK��GDQ�VNULSWXUDO��
VHKLQJJD�PHODKLUNDQ�SHPDKDPDQ��IDQDWLN��HNVNOXVLI��GDQ�KLWDP�SXWLK�
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Abstract

,6/$0,&� 5$',&$/,60� ,1� 7+(� 3(563(&7,9(� 2)�
(3,67(02/2*<��7KH�PRYHPHQW�RI �,VODPLF�UDGLFDOLVP��HVSHFLDOO\�
LQ�WKH�0LGGOH�(DVW�UHJLRQ�WKDW�WKH�PDMRULW\�RI �WKH�SRSXODWLRQ�LV�0XVOLP��
OHG�WR�D�QHJDWLYH�LPDJH�DJDLQVW�,VODP�WKDW�ZDV�SURPRWHG�DV�D�SHDFH�ORYLQJ�
DQG�WROHUDQW�UHOLJLRQ��7KH�EDG�SKHQRPHQRQ�LV�FHUWDLQO\�QRW�UHÁHFWLYH�RI �
WKH�DFWXDO�RI �,VODPLF�WHDFKLQJV��EHFDXVH�WKH�HVVHQFH�RI �,VODP�LV�EULQJLQJ�
WKH�JUDFH�IRU�WKH�ZKROH�XQLYHUVH��7KLV�SDSHU�LV�WKH�UHVXOW�RI �WKH�DXWKRU·V�
OLWHUDU\� UHVHDUFK� UHODWHG� WR� HSLVWHPRORJ\� RI � 0XVOLP� UDGLFDOLVP� IURP�
YDULRXV� VFKRROV� WKDW� KDYH� WKH� VDPH� SRLQW� RI � YLHZ� LQ� XQGHUVWDQGLQJ�
WKH� WHDFKLQJV�RI � ,VODP��7KH�HSLVWHPRORJ\�PRGHO�RI � UDGLFDO�0XVOLP� LQ�
XQGHUVWDQGLQJ� WKH� ,VODPLF� WHDFKLQJV� DSSDUHQWO\� KDV� D� VWURQJ� LQÁXHQFH�
WR� WKH� UHOLJLRVLW\� EHKDYLRU� LQ� VRFLDO� OLIH� ZKLFK� FXOPLQDWH� LQ� H[FOXVLYH��
UDGLFDO��DQG�RIIHQVLYH�DWWLWXGH��ERWK�WR�IHOORZ�0XVOLPV�RI �GLIIHUHQW�YLHZV�
DV�ZHOO� DV� WR� QRQ�0XVOLPV��7KLV� VWXG\� DLPV� WR� UHYHDO� WKH� XQLTXHQHVV�
RI �WKH�HSLVWHPRORJ\�RI �0XVOLP�UDGLFDOLVP�FRPPXQLW\�LQ�XQGHUVWDQGLQJ�
WKH�4XU·DQ�DQG�+DGLWK��WKXV�FKDQJLQJ�WKH�IDFH�RI �HVVHQWLDO�,VODP��UDK }
PDWDQ� OL� DO�¶D>ODPL>Q�� LQWR� D� VSRRN\� DQG� VFDU\� IDFH�� 7KH� DXWKRU� XVHG�
KHUPHQHXWLFV� DSSURDFK� LQ� DQDO\]LQJ� WKH� GRFXPHQWDU\� GDWD� ZKLFK�
ZHUH� FROOHFWHG� IRU� UHYHDOLQJ� WKH� KLVWRULFDO�� VRFLRORJLFDO� RU� SKLORVRSKLFDO�
HSLVWHPRORJ\�EDFNJURXQG�RI �UDGLFDO�0XVOLP�FRPPXQLW\��7KH�ÀQGLQJV�RI �
WKLV�UHVHDUFK�LV�WKDW�WKH�UDGLFDO�0XVOLP�FRPPXQLW\�MXVW�KROG�RQ�4XU·DQ�
DQG�+DGLWK�WKDW�LV�XQGHUVWRRG�OLWHUDOO\��ZRUG�WR�ZRUG��DQG�VFULSWXUDOO\��
WKXV�JLYLQJ�ELUWK�WR�WKH�XQGHUVWDQGLQJ��IDQDWLFDO��H[FOXVLYH��DQG�EODFN�
DQG�ZKLWH�

.H\ZRUGV: Radicalism, Epistemology, Islam, Literal, and 
Fundamentalism.

3HQGDKXOXDQA. 

7HUMDGLQ\D� NRQÁLN� EHUVHQMDWD� DQWDU� XPDW� ,VODP� \DQJ�
berbeda paham atau aliran dan kekerasan yang dilakukan sebagian 
kelompok radikalisme muslim kepada pemeluk agama lain 
ternyata telah menimbulkan banyak kerusakan dan kehancuran, 
baik jiwa maupun harta benda, serta menghancurkan sendi-sendi 



Radikalisme Islam dalam Perspektif  Epistemologi

63 ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

kehidupan bangsa-bangsa di Timur Tengah khususnya dan umat 
manusia pada umumnya. Fenomena yang buruk di beberapa 
kawasan tersebut jelas bukan mencerminkan ajaran Islam yang 
sebenarnya, karena hakikat ajaran Islam adalah rah}PDWDQ� OL� DO�
¶D>ODPL>n. Akan tetapi, faktor politik, ekonomi, budaya, militer, 
baik regional maupun globallah yang menyebabkan terjadinya 
NRQÁLN�EHUGDUDK�GDQ�PHUXVDN�QLODL�QLODL�NHPDQXVLDDQ��NHDGLODQ��
dan keadaban tersebut.

Islam sebagai suatu agama sudah barang tentu memiliki 
ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, mengandung 
unsur-unsur ajaran yang kompleks, di mana pada bagian tertentu 
terdapat prinsip-prinsip ajaran yang bersifat eksklusif  (akidah) 
dan pada bagian-bagian lainnya (hubungan sosial) bersifat inklusif. 
Ekslusivisme yang dimaksud di sini adalah suatu pandangan dalam 
Islam yang meyakini keunggulan dari kebenaran ajaran Islam, 
sekaligus menegasikan ajaran agama lainnya, sehingga tentu saja 
ada kecenderungan tindakan dan keyakinan yang berbeda ketika 
tampil dalam masyarakat plural. Dalam rangka membangun 
kerukunan hidup dalam masyarakat yang pluralis, terutama 
dari aspek agama, maka kegiatan dialog lintas agama mengenai 
dimensi-dimensi eksklusivitas dan inklusivisitas amat diperlukan. 
Melalui dialog ini, umat dari masing-masing agama bisa saling 
mengenal dimensi-dimensi eksklusivitas agama selain dari agama 
yang dianutnya. Dengan duduk bersama ini diharapkan adanya 
perubahan pandangan dan sikap terbuka para penganut agama 
yang berbeda, yakni semakin saling menghargai perbedaan dan 
bersikap toleran terhadap dimensi-dimensi eksklusivitas dalam 
ajaran agama pihak lain, serta tidak menimbulkan sikap fanatisme-
negatif  yang mengarah pada tindakan radikal.

Diskursus radikalisme dalam Islam yang akhir-akhir ini 
PHQDULN�VHPXD�SLKDN�PHPLOLNL�NHWHUNDLWDQ�\DQJ�VSHVLÀN�GHQJDQ�
gerakan fundamentalisme di dunia Islam. Fundamentalisme 
dalam Islam merupakan gerakan yang menentang westernisasi 
dan ditampilkan sebagai gerakan alternatif  V\VWHP� RI � OLIH�
bagi masyarakat muslim. Ekstremitas kaum fundamentalis 
secara internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 
kecenderungan memahami nash secara literal, perhatian yang 
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berlebihan pada masalah furu>¶L\DK, minimnya wawasan tentang 
hakikat Islam, dan lemahnya wacana keilmuan sejarah dalam 
kehidupan sosial. Secara eksternal, fundamentalisme muncul di 
dunia Islam disebabkan oleh beberapa faktor pula, antara lain 
imperialisme, westernisasi, Kristenisasi, sistem pemerintahan, 
kesenjangan ekonomi, sekularisme, liberalisme, dan terutama 
VLNDS� � %DUDW� \DQJ� WLGDN� DGLO� GDODP� NRQÁLN� GL� 7LPXU� 7HQJDK��
terutama antara Palestina dan Israel.1

Ajaran Islam dapat dipahami dalam konteks hubungan 
manusia dengan Tuhannya (h}DEOXQ�PLQ�$OOD>h) ataupun hubungan 
antar sesama manusia (h}DEOXQ� PLQ� DQ�QD>V). Ajaran Islam yang 
bersifat eksklusif  terutama terdapat pada ajaran yang berbasis 
teologis (tauhid) dan ubudiyah, yakni berkaitan dengan h}
DEOXQ�PLQ�$OOD>h. Adapun ajaran dalam hubungan antar sesama 
manusia (mu’amalah), eksklusivitas hanya ditemukan secara 
terbatas pada beberapa hal saja. Islam menganjurkan umatnya 
untuk membangun kerja sama yang harmonis dan saling 
menguntungkan, dan sama sekali tidak berakibat pada semakin 
meluasnya kezaliman, kenistaan, dan kemaksiatan. Sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sistem sosio-religius 
yang pluralistis, maka umat Islam diharapkan lebih cerdas dalam 
memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Ajaran-ajaran 
yang bersifat inklusif  hendaknya ditumbuh-suburkan dalam 
berbagai sektor kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan 
cara-cara yang bijaksana, sehingga dapat membuahkan keamanan 
dan kenyamanan, serta kemakmuran hidup bersama.

Fenomena aksi terorisme yang menggunakan kekerasan, 
seperti penembakan, pengeboman, dan bom bunuh diri yang telah 
dilakuakan kaum radikalisme muslim adalah dengan menjadikan 
jihad sebagai alasan pembenaran sekaligus sebagai landasan 
teologis. Pemahaman jihad dalam epistemologi kaum radikalisme 
tersebut tidak sesuai dengan makna jihad yang sebenarnya dalam 
ajaran Islam. Hal ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam 
memahami makna MLKD>G� À>� VDEL>OLOOD>h yang sesuai dengan kaidah 

1Yusuf  al-Qaradhawi, ,VODP�(NVWUHP��$QDOLVLV�GDQ�3HPEDKDVDQQ\D, terj. Alwi 

A.M. (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 32.
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SHQDÀVUDQ�DO�4XU·DQ�GDQ�KDGLV�\DQJ�EDNX��VHKLQJJD�PHQLPEXONDQ�
salah paham yang disalahgunakan kaum radikalisme muslim untuk 
melegalkan kekerasan dalam melakukan aksinya. Penyimpangan 
arti jihad tersebut juga membuat kaum Orientalis memandang 
Islam sebagai agama yang militan yang pemeluknya dipandang 
sebagai serdadu-serdadu fanatik yang menyebarkan agama serta 
syari’atnya dengan menggunakan kekuatan senjata.2

PembahasanB. 

Sekilas Tentang Epistemologi1. 

Epistemologi adalah salah satu cabang pokok bahasan 
GDODP� ZLOD\DK� ÀOVDIDW� \DQJ� PHPSHUELQFDQJNDQ� VHOXN� EHOXN�
pengetahuan.3 Persoalan sentral  epistemologi adalah mengenai 
apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya.4 
Epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan 
ciri-ciri umum dan hakikat dari pengetahuan manusia, bagaimana 
pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenarannya.5 Singkatnya, 
epistemologi adalah pengetahuan mengenai pengetahuan yang 
juga sering disebut teori pengetahuan (WKHRU\�RI �NQRZOHGJH).

Surajiyo6 secara lebih rinci menyatakan bahwa pokok 
bahasan epistemologi meliputi hakikat dan sumber pengetahuan, 
metode memperoleh pengetahuan, dan kriteria kesahihan 
pengetahuan. Perlu diingat juga bahwa dalam epistemologi 
terdapat beberapa perbedaan mengenai teori pengetahuan, 
karena setiap ilmu memiliki objek, metode, sistem, dan tingkat 
kebenaran yang berbeda-beda, baik dari sudut pandang maupun 

2Fahruroji Dahlan, “Jihad antara Fenomena Dakwah dan Kekerasan: 

Mereformulasi Jihad Sebagai Sarana Dakwah”, dalam -XUQDO�DO�+LNPDK, Vol. I, No. I, 

Desember 2008 M/Zulhijah 1429 H, hlm. 71.
3Suparman Syukur, (SLVWHPRORJL�,VODP�6NRODVWLN (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), hlm. 42.
4Suparlan Suhartono, )LOVDIDW� ,OPX�3HQJHWDKXDQ (Yogyakarta: al-Ruzz Media, 

2008), hlm. 117.
5J. Sudarminta, (SLVWLPRORJL�'DVDU��3HQJDQWDU�)LOVDIDW�3HQJHWDKXDQ (Yogyakarta: 

Kanisius, 2002), hlm. 18.
6Surajiyo, )LOVDIDW�,OPX�GDQ�3HUNHPEDQJDQQ\D�GL�,QGRQHVLD (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 26.
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metode.7 Dalam wacana pemikiran Islam, secara historis para 
ÀOVXI �PXVOLP�WHODK�PHPEDKDV�HSLVWHPRORJL�\DQJ�GLDZDOL�GHQJDQ�
membahas sumber-sumber pengetahuan yang berupa realitas. 
Realitas dalam epistemologi Islam tidak hanya terbatas pada 
UHDOLWDV�ÀVLN�� WHWDSL� MXJD�PHQJDNXL�DGDQ\D�UHDOLWDV�\DQJ�EHUVLIDW�
QRQÀVLN��EDLN�EHUXSD�UHDOLWDV�LPDMLQDO��PHQWDO��PDXSXQ�UHDOLWDV�
PHWDÀVLND�PXUQL�8 Mengenai alat pencapaian pengetahuan, para 
pemikir Islam secara umum sepakat ada tiga alat epistemologi 
yang dimiliki manusia untuk mencapai pengetahuan, yaitu indra, 
akal, dan hati. Berdasarkan tiga alat tersebut, maka terdapat tiga 
metode pencapaian pengetahuan, yaitu: (a) metode observasi 
sebagaimana yang dikenal dalam epistemologi Barat, atau 
juga disebut metode ED\D>QL> yang menggunakan indra sebagai 
pirantinya; (b) metode deduksi logis atau demonstratif  (EXUKD>QL>) 
dengan menggunakan akal; dan (c) metode intuitif  atau ¶LUID>QL> 
dengan menggunakan hati.9

Miska M. Amien10 dalam konteks ini menyatakan bahwa 
epistemologi Islam membahas masalah-masalah epistemologi 
pada umumnya dan juga secara khusus membicarakan wahyu dan 
ilham sebagai sumber pengetahuan dalam Islam. Wahyu hanya 
diberikan Allah kepada para nabi dan rasul melalui Malaikat 
Jibril dan berakhir pada Nabi Muhammad saw.11 Ilham adalah 
inspirasi atau pancaran Ilahi yang ditiupkan Ruh Suci ke dalam 
hati nabi atau wali. Inspirasi atau intuisi pada prinsipnya dapat 
diterima setiap orang.12 Oleh sebab itu, di satu sisi epistemologi 
Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber 
pengetahuan dan kebenaran, tetapi di sisi lain, epistemologi 
Islam berpusat pada manusia, dalam arti  manusia sebagai pelaku 
pencari pengetahuan (kebenaran). 

7Suparlan Suhartono, )LOVDIDW�,OPX�3HQJHWDKXDQ, hlm. 118.
8Mulyadi Kartanegara, 3DQRUDPD�)LOVDIDW�,VODP (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 58.
9,ELG., hlm. 63.
10Miska M. Amien, (SLVWHPRORJL�,VODP (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), 

hlm. 10-11. 
11Amatullah Amstrong, .KD]DQDK�,VWLODK�6XÀ��.XQFL�0HPDVXNL�'XQLD�7DVDZXI, 

terj. Nasrullah dan Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 312-313. 
12Jumantoro dan Syamsul Munir, .DPXV� ,OPX� 7DVDZXI (Wonosobo: Amza, 

2005), hlm. 86.
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5HODVL�5DGLNDOLVPH�)XQGDPHQWDOLVPH2. 

Radikalisme berasal dari kata UDGLFDO yang berarti “sama 
sekali” atau sampai ke akar akarnya. Dalam .DPXV�%HVDU�%DKDVD�
,QGRQHVLD, radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki 
perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan 
NHNHUDVDQ�VHEDJDL�EDWX�ORQFDWDQ�XQWXN�PHQMXVWLÀNDVL�NH\DNLQDQ�
mereka yang dianggap benar. Oleh sebab itu, radikalisme bisa 
dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki 
adanya perubahan dan revolusi besar-besaran sebagai jalan untuk 
PHQFDSDL� WDUDI � NHPDMXDQ� \DQJ� VLJQLÀNDQ�13 Dengan kata lain, 
radikalisme adalah suatu paham sosial-politik yang dalam usaha 
mencapai tujuannya menggunakan cara kekerasan sehingga 
radikalisme yang mengatasnamakan agama merupakan sikap 
keras yang diperagakan oleh sekelompok penganut suatu agama 
dengan dalih mengamalkan ajaran agama itu.

Radikalisme dalam Islam sebenarnya sudah ada akarnya 
sejak zaman sahabat, yaitu ketika muncul kaum Khawarij yang 
tumbuh sebagai golongan radikal, baik pandangan politik 
PDXSXQ�WHRORJLVQ\D��VHWHODK�PHPXQFDNQ\D�NRQÁLN�DQWDUD�SDUD�
pendukung Ali bin Abi Thalib r.a. dan pendukung Mu’awiyah 
r.a. Baik Ali maupun Mu’awiyah, menurut aliran Khawarij, telah 
PHODNXNDQ�GRVD�EHVDU�\DQJ�NRQVHNZHQVLQ\D�GDSDW�GLKXNXPL�NDÀU�
atau murtad, sehingga halal darahnya.14 Akhirnya sejarah mencatat 
bahwa Ali bin Abi Thalib ditikam oleh seorang Khawarij yang 
bernama Abdurrahman bin Muljam sampai wafat. Radikalisme 
Islam terus berkembang dengan pasang surutnya sampai dewasa 
ini di mana saja, termasuk di Indonesia, dan akan tetap muncul 
sampai kapan pun, karena memiliki akar historis dan teologis. 
Untuk  mencegah tumbuh kembangnya radikalisme, terlebih 
dahulu harus dipahami apa akar yang menjadi sebab tumbuhnya 
radikalisme, yaitu paham atau aliran fundamentalisme.

Secara epistemologis, fundamentalisme adalah paham yang 
cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal, di mana 

13Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 5DGLNDOLVPH� $JDPD� GDQ�

7DQWDQJDQ�.HEDQJVDDQ (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2014), hlm. 3.
14,ELG., hlm. 6.
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pelakunya adalah penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot 
dan reaksioner yang selalu ingin kembali ke ajaran agama yang asli 
seperti yang tersurat dalam kitab suci. Fundamentalisme Islam 
merupakan fenomena sosial di berbagai negara sebagai akibat 
dari derasnya arus modernisasi dan ketidakpuasan terhadap nilai-
nilai sosial yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam 
yang sesungguhnya. Aliran fundamentalisme merupakan gerakan 
protes politik yang diekspresikan dengan term keagamaan yang 
sering menggunakan tindakan radikal. Kaum fundamentalisme 
memiliki pandangan epistemologis bahwa Islam adalah 
satu-satunya jalan hidup yang harus ditegakkan tanpa harus 
mempertimbangkan akibatnya terhadap hak-hak kelompok atau 
agama lain. Pandangan kaum fundamentalisme tersebut terkesan 
dapat menciptakan tata sosial untuk merealisasikan kebenaran 
Tuhan, karena Islam menurut mereka tidak hanya sebagai agama 
unggulan yang terdiri atas keyakinan dan tata ibadah DQVLFK, tetapi 
juga sebagai pandangan hidup dan tata budaya yang mampu dan 
layak menata seluruh umat manusia.15

Istilah “fundamentalis” sering dikonotasikan dengan 
“teroris” yang terkesan negatif  dan menakutkan, karena banyak 
aksi-aksi kekerasan yang telah dilakukan, seperti pengeboman, 
penembakan, pembakaran, dan lain sebagainya. Jika disebut 
“teroris”, orang sering menunjuk kepada gerakan Ikhwanul 
Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di Yordania, Hamas di Palestina, 
Hizbullah di Libanon, Komando Jihad, Usroh, JI, MMI, dan FPI 
di Indonesia. Kekerasan dijadikan mereka sebagai alat ampuh 
untuk memenuhi keinginan beberapa individu atau kelompok 
fundamentalis terhadap masalah yang begitu kompleks. Tetapi 
secara umum, mereka memiliki orientasi untuk menjadikan 
Islam sebagai tatanan kenegaraan dan kebangsaan (negara Islam), 
karena Islam diyakini sebagai jalan keluar satu-satunya dalam 
mengatasi semua persoalan umat. Fenomena fundamentalisme 
memiliki dasar sosial-politik yang dijadikan pembenaran dari 
sikapnya yang radikal, keras, tak kenal kompromi, dan tak kenal 
toleran, antara lain sikap Barat yang tidak adil dalam berhubungan 

15David Sagiv, ,VODP�2WHQWLVLWDV�/LEHUDOLVPH (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 4.
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dengan dunia Islam serta sikap Amerika dan sekutunya dalam 
masalah Palestina, Irak, Iran, dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor internal yang memicu munculnya 
fundamentalisme dalam Islam, yaitu:

Kegagalan umat Islam menghadapi arus modernisasi a. 
yang menyudutkan Islam; 
Rasa kesetiakawanan terhadap nasib yang menimpa b. 
saudaranya di Palestina, Kashmir, Afganistan, dan Irak;
Dalam konteks khas Indonesia, karena kegagalan negara c. 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya 
keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata 

bagi seluruh rakyat. 

Secara eksternal, fundamentalisme muncul di dunia Islam 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain imperialisme, 
westernisasi, Kristenisasi, sistem pemerintahan, kesenjangan 
ekonomi, sekularisme, liberalisme, dan terutama sikap  Barat 
\DQJ�WLGDN�DGLO�GDODP�NRQÁLN�GL�7LPXU�7HQJDK��WHUXWDPD�DQWDUD�
Palestina dan Israel. Adapun ciri-ciri kaum fundamentalisme 
antara lain sebagai berikut.

Fundamentalisme adalah paham yang cenderung a. 
untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal, di mana 
pelakunya adalah penganut gerakan keagamaan yang 
bersifat kolot dan reaksioner yang selalu ingin kembali 
ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam 
kitab suci;
Fundamentalisme Islam merupakan fenomena sosial b. 
di barbagai negara sebagai akibat dari derasnya arus 
modernisasi dan ketidakpuasan terhadap nilai-nilai sosial 
yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang 
benar;
Melembagakan kepemimpinan agama yang tunggal, c. 
monolitik, dan otoritatif, sehingga seorang pemimpin 
memiliki hak penuh untuk menentukan hitam putihnya 
agama;
Terjadinya klaim kebenaran yang berakibat timbulnya d. 
SUHMXGLFH terhadap kelompok lain. 
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Di samping itu, gerakan fundamentalisme dalam Islam juga 
memiliki karakteristik sebagai berikut. 3HUWDPD, mereka digerakkan 
oleh kebencian yang sangat besar kepada Barat. .HGXD, mereka 
bersikeras untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam masa 
lalu. .HWLJD, mereka bertujuan mengaplikasikan syari’at Islam dalam 
tatanan negara. .HHPSDW, mereka mempropagandakan bahwa 
Islam itu adalah agama dan negara. .HOLPD, mereka menjadikan 
masa lalu sebagai penuntun masa depan secara revolusioner.16

Berangkat dari pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa 
gerakan fundamentalisme muncul disebabkan beberapa hal, yaitu: 
3HUWDPD, karena tekanan rezim politik yang berkuasa, di mana 
kelompok Islam tertentu tidak diberi kebebasan berpendapat. 
.HGXD, kegagalan-kegegalan ideologi sekuler dalam menegakkan 
keadilan, moral, dan kesejahteraan rakyat, sehingga melahirkan 
radikalisme agama yang diyakini sebagai satu-satunya alternatif  
ideologis bagi umat Islam. .HWLJD, ketidakmampuan kelompok 
tersebut dalam menghadapi modernitas dan perubahan sosial. 

Namun, tidak semua gerakan fundamentalisme mesti radikal 
GDODP�DUWL�WHURULV�\DQJ�VHULQJ�PHODNXNDQ�NHNHUDVDQ�ÀVLN��NDUHQD�
menurut Jalaluddin Rakhmat, sebenarnya ada empat model 
fundamentalisme Islam, yaitu:

Fundamentalisme sebagai gerakan a. WDMGL >G, seperti yang 
dipelopori oleh Ibnu Taimiyah;
Fundamentalisme yang timbul sebagai reaksi terhadap b. 
modernisme Islam sebagai antitesa terhadap Wahabiyah 
GDQ� 6DODÀ\DK� \DQJ� GLDQJJDS� WHODK� PHQJDODPL� GLVWRUVL�
historis;
Fundamentalisme sebagai gerakan yang menentang c. 
westernisasi di dalam Islam;
Fundamentalisme sebgai suatu keyakinan bahwa Islam d. 
menjadi ideologi alternatif.17

Model fundamentalisme yang pertama dan kedua 
kecenderungannya adalah murni perjuangan pemurnian 

16Adian Husein, 5DMDP�GDODP�$UXV�%XGD\D�6\DKZDW (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2001), hlm. 166.
17Muhammad Azhar, )LTK�3HUDGDEDQ (Yogyakarta: Ittaga Press, 2001), hlm. 

122-123.
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ajaran Islam dari berbagai tradisi lokal yang menyebabkan 
terkontaminasinya Islam dengan budaya masyarakat, sehingga 
wajah Islam tidak seperti yang pernah dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad saw. Adapun fundamentalisme model ketiga 
dan keempat sering mengambil sikap keras dan anarkis dalam 
mencapai obsesinya yang dikenal dengan radikalisme. Secara 
umum, semua bentuk kekerasan adalah negatif, tetapi dalam 
kondisi darurat, kekerasan justeru diperlukan, karena jalan lain 
sudah tidak ditemukan. Dalam konteks dakwah Islamiyah, metode 
terbaik adalah pendekatan persuasif  dengan konsep “ukhuwah”, 
akan tetapi jika pihak lain bertindak sewenang-wenang, maka 
´NHNHUDVDQµ� GLSHUOXNDQ�� 'L� VLQLODK� PDNQD� ´MLKDGµ� ÀVLN� \DQJ�
sebenarnya, bukan sekadar instrumen untuk memenuhi keinginan 
beberapa individu atau kelompok fundamentalis tertentu dalam 
mencapai ambisi kekuasaan

(SLVWHPRORJL�.DXP�5DGLNDO3. 

6XPEHU�3HQJHWDKXDQ�.DXP�5DGLNDOa. 

Karen Armstrong, seorang pakar pengkaji agama 
terkemuka di Eropa dan Amerika, membuat statemen menarik 
terkait dengan masalah keberagamaan umat manusia, yaitu 
bahwa ujian satu-satunya bagi keabsahan ide religius, pernyataan 
doktrinal, pengalaman spiritual, atau praktik peribadatan adalah 
bahwa ia harus menggiring ke arah tindakan belas kasih. Jika 
pemahaman Anda tentang yang Ilahi membuat Anda lebih 
ramah, lebih empatik, dan mendorong Anda untuk menunjukkan 
simpati dalam tindakan nyata, itulah teologi yang baik. Akan 
tetapi, jika pemahaman Anda tentang Tuhan membuat Anda 
tidak ramah, pemarah, kejam, atau merasa benar sendiri atau jika 
itu menggiring Anda membunuh atas nama Tuhan, itu adalah 
teologi yang buruk.18

Kaum radikal Islam dengan berbagai variannya, di dalam 
memperjuangkan syari’at Islam, penegakan khilafah Islamiyah, 
dan berbagai agenda lainnya bermuara pada satu titik, yaitu 

18Zaprulkhan, 0HUHQGD� :DMDK� ,VODP� +XPDQLV (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 

2014), hlm. 89.
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kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Al-Qur’an dan as-
Sunnah adalah satu-satunya sumber ajaran, sumber ilmu, dan 
sumber hukum, serta satu-satunya solusi untuk memecahkan 
problematika umat. Islam adalah jalan lurus (V}LUD>t}� DO�PXVWDTL>m) 
yang telah digariskan Allah di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah 
yang berisi seperangkat hukum positif  sebagai jalan yang benar 
dalam berkeyakinan, beribadah, dan bertindak dalam kehidupan 
sosial. Satu-satunya jalan hidup manusia di muka bumi adalah 
merealisasikan ajaran Allah dengan melaksanakan hukum Tuhan 
secara utuh dan taat.

Menurut kaum radikal, orang Islam yang mengikuti jalan 
hidup selain yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah 
DGDODK�NDÀU��PXQDÀN��GDQ�IDVLN��+DO�LQL�NDUHQD�KDQ\D�DMDUDQ�\DQJ�
terkandung di dalam al-Qur’an dan as-Sunnahlah yang dapat 
menciptakan tata sosial yang mencerminkan kebenaran Ilahi.19 
Akibat dari pola pikir tersebut, mereka menyuguhkan panorama 
keberagamaan absolutisme, kaku, puritan, dan intoleran terhadap 
berbagai perbedaan pendapat keagamaan, pemahaman terhadap 
teks al-Qur’an dan hadis secara literal, serta mengibarkan panji-
panji kebencian, permusuhan, dan kekerasan, bukan hanya 
kepada kalangan nonmuslim, tetapi juga kepada internal muslim 
yang tidak sepaham. Segala hal yang diamalkan oleh kaum radikal 
DNDQ�GLMXVWLÀNDVL��GLOHJLWLPDVL�GDQ�GLGDXODW�VHEDJDL�KXNXP�7XKDQ�
yang bersifat mutlak, absolut, dan tidak bisa ditawar lagi.20

E������0HWRGH�0HPSHUROHK�3HQJHWDKXDQ

Kehadiran radikalisme Islam yang awalnya sebagai 
fenomena politik ternyata mengarah pada perilaku kekerasan 
sistemik, kekerasan aktual, dan kekerasan simbolik. Hal ini 
tetaplah mengancam umat manusia, karena karakteristik gerakan 
mereka yang tidak mau berdialog dengan pihak lain. Mereka 
memaksakan pendapatnya kepada pihak lain dengan segala cara 
untuk bisa menerima gagasannya dan jika ada yang menolak, maka 
PHUHND�WLGDN�VHJDQ�VHJDQ�PHPYRQLV�NDÀU�VHUWD�ZDMLE�GLSHUDQJL�

19Khalid Abou el-Fadl, &LWD�GDQ�)DNWD�7ROHUDQVL�,VODP (Bandung: Mizan, 2002), 

hlm.  21.
20Zaprulkhan, 0HUHQGD�:DMDK�,VODP�+XPDQLV, hlm. 90.
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sampai titik darah penghabisan.21 Dari perspektif  epitemologi, 
kaum radikal-fundamental dalam memahami ajaran  al-Qur’an 
dan as-Sunnah, menurut Yusuf  al-Qaradhawi, memiliki metode 
sebagai berikut.

Kecenderungan zahiri dalam memahami nash-nash 1. 
�VHFDUD�KDUÀDK��
Sibuk mempertentangkan hal-hal sampingan seraya 2. 
melupakan probelm-problem pokok;
Berlebih-lebihan dalam mengharamkan segala sesuatu;3. 
Pemahaman keliru dalam beberapa pengertian;4. 
Kedangkalan pikiran dalam memahami Islam dan 5. 
ketidakjelasan pandangan tentang pokok syari’atnya.22

Implikasi dari model penafsiran dan pola pikir epistemologi 
di atas, maka mereka mencukupkan diri dengan interpretasi 
keagamaan yang didasarkan pada pemahaman literal dan 
tekstual, sehingga pemahaman mereka terhadap substansi 
ajaran Islam menjadi lemah. Sebab, mereka tidak mempelajari 
EHUEDJDL�SHQDIVLUDQ�\DQJ�DGD��NDLGDK�NDLGDK�XVKXO�ÀTK��DWDXSXQ�
pendekatan pemahaman teks yang lazim digunakan para ulama.23 
Menurut Malik Fadjar, pola keberagamaan kaum radikal juga 
mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut.

Memahami agama lebih mengutamakan teks secara 1. 
OLWHUDO� GDQ� VNULSWXUDO� GHQJDQ� PHQDÀNDQ� VHJDOD� EHQWXN�
penafsiran kontekstual, karena dikhawatirkan akan 
mereduksi absolutisme dan universalitas kebenaran 
agama;
Agar pemahaman tersebut diakui otoritasnya, maka 2. 
mereka    melembagakan kepemimpinan agama yang 
tunggal, monolitik, dan otoritatif, sehingga seorang 
pemimpin memiliki hak penuh untuk menentukan 
hitam-putihnya agama;

21Zuly Qodir, 5DGLNDOLVPH�$JDPD� GL� ,QGRQHVLD (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), hlm. 41.
22Yusuf  al-Qaradhawi, DO�+{ala>O�ZD�DO�+{ara>P�À>�DO�,VOD>m (Da>r al-Baid}a>’: Da>r al-

Ma‘rifah, 1985), hlm. 67.
23Ahmad Rodli, 6WLJPD�,VODP�5DGLNDO (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 

75.



)DWKXO�0XÀG

74 ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

Konsekwensinya adalah terjadinya klaim kebenaran yang 3. 
berakibat timbulnya SUHMXGLFH terhadap kelompok lain.24

Menarik sekali dalam memabahas kelompok ini adalah hasil 
SHQHOLWLDQ�6DDG�(GGLQ�,EUDKLP�PHQJHQDL�SURÀOQ\D��\DLWX�EDKZD�
rata-rata mereka adalah  muda, berasal dari kelas menengah, 
mempunyai motivasi prestasi yang tinggi, bergerak ke atas 
(mobilitas vertikal), berpendidikan sains atau teknik, dan berasal 
dari keluarga yang kohesif. Kebanyakan mereka tidak bersifat 
marginal, anomis, atau abnormal, bahkan mereka dianggap 
sebagai model anak muda Mesiar.25 Fenomena komunitas kaum 
fundamental-radikal tersebut memang menarik, tetapi lebih 
menarik lagi jika mencermati karakteristik keberagamaan mereka 
sebagaimana dikemukakan Yusuf  al-Qaradhawi sebagai berikut.

Fanatik kepada suatu pendapat dan tidak mengakui 1. 
pendapat-pendapat lain;
Mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan 2. 
oleh Allah atas mereka, yakni mewajibkan hal-hal yang 
sebenarnya sunnah dan mangharamkan hal-hal yang 
sebenarnya makruh;
Memperberat suatu ajaran Islam yang tidak pada 3. 
tempatnya, seperti mempersoalkan duduk di atas 
kursi ketika menghadiri majelis taklim, bukan duduk 
di atas tikar atau sajadah sebagaimana di masjid, tidak 
menghadap kiblat sebagaimana adab seorang muslim, 
mengenakan celana bukan jubah putih, makan di atas 
meja bukan di atas lantai, dan lain sebaginya;
Sikap kasar dan keras dalam berkomunikasi dan 4. 
berdakwah, yang hal ini bertentangan secara petunjuk 
Allah swt. dan praktik Rasulullah saw. yang justru 
berperangai halus dan lemah lembut;
Buruk sangka terhadap manusia atau orang lain serta 5. 
memandang mereka dengan kaca mata hitam, dengan 
menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka dan 
membesar-besarkan keburukannya;

24Malik Fadjar, 0HUDPEDK�-DODQ�%DUX�GDODP�%HUDJDPD (Yogyakarta: Ittaqa Press, 

2000), hlm. ix.
253ULVPD, Nomor Extra, 1984, hlm. 85.
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7HUMHUXPXV� NH� GDODP� MXUDQJ� SHQJDÀUDQ� WHUKDGDS�6. 
kelompok lain.26 

Mengomentari model epistemologi kaum fundamental-
radikal di atas, cendekiawan muslim Indonesia terkemuka, 
Nurcholish Madjid, menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan 
mereka kurang menghargai terhadap warisan Islam klasik, 
sehingga mengalami kemiskinan intelektual dan alternatif-
alternatif  pemikirannya sangat terbatas yang berakibat miskin 
konsep-konsep intelektual dan tidak bakal mampu menopang 
tuntutan zaman yang semakin maju.27

Model epistemologi yang demikian jelas-jelas sangat 
EHUSRWHQVL� PHQLPEXONDQ� NRQÁLN� \DQJ� GHVWUXNWLI � GDODP�
kehidupan sosial, karena dalam beragama tidak cukup hanya 
terpaku pada satu aspek tekstual atau kultus kepada seorang 
pemimpin, tetapi harus melihat aspek-aspek lain secara 
komprehensif. Model epistemologi keberagamaan yang parsial 
seperti itu akan membawa akan sikap eksklusif  dalam interaksi 
VRVLDO�� \DQJ� WHQWXQ\D� VDQJDW� EHUSRWHQVL� NRQÁLN�� 3HUOX� GLLQJDW�
bahwa dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran 
kepada pemeluk agama lain adalah mutlak, sebagai bagian dari 
keberagamaan inklusif, meskipun anggapan bahwa semua agama 
sama (pluralisme) tidak dibenarkan.

Sikap inklusif terhadap pemikiran yang lain akan 
menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai dalam 
bentuk yang disebut pluralisme pemikiran dan pemahaman. 
Sudah saatnya pemuka-pemuka berbagai agama di dunia duduk 
bersama dalam suatu forum diskusi di mana mereka dapat 
saling berdialog untuk saling mendewasakan pemikiran serta 
pemahaman masing-masing. Lebih lanjut diharapkan setelah 
berdiskusi dapat mengalami proses konversi dari pemahaman 
agama yang sempit (eksklusif) menjadi terbuka (inklusif) dalam 
tataran pluralisme pemikiran serta pemahaman, sehingga pada 
akhirnya umat manusia dapat bahu-membahu untuk menciptakan 
kemaslahatan umum.

26Yusuf  al-Qaradhawi, DO�+{ala>O�ZD�DO�+{ara>m, hlm. 32-46.
27Muhammad Azhar, )LTK�3HUDGDEDQ, hlm. 122-123.
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�����F��9DOLGLWDV�.HEHQDUDQ

Dimensi epistemologi yang penting lainnya adalah masalah 
kriteria kebenaran pengetahuan yang menjadi tolok ukur suatu 
konsep suatu pengetahuan. Kaum fundamental-radikal dalam 
paradigma epistemologi memiliki ukuran-ukuran tertentu dalam 
menilai suatu pandangan keagamaan yang dipasung oleh teks 
secara literal, skriptural, dan eksklusif. Mereka menolak berbagai 
bentuk telaah kritis terhadap teks al-Qur’an dan hadis dengan 
berbagai macam interpretasinya, terutama penafsiran teks 
dengan model hermeneutika. Menurut mereka, teks al-Qur’an 
harus dipahami secara literal, sebagaimana adanya. Demikian 
pula mereka menolak interpretasi teks agama dengan perspektif  
historis dan sosiologis yang dianggap telah membawa manusia 
semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Dalam konteks ini, 
mereka berprinsip bahwa masyarakatlah yang harus menyesuaikan 
perkembangannya dengan teks kitab suci, bukan sebaliknya. Oleh 
sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kaum fundamental-radikal 
ini di dalam menilai kebenaran suatu konsep keberagamaan 
bersifat ahistoris dan asosiologis, dengan tujuan kembali pada 
bentuk masyarakat ideal seperti zaman salaf  yang dipandang 
sebagai pengejawantahan kitab suci secara sempurna.28

Doktrin syari’ah bagi mereka adalah baku dan sakral sebagai 
satu-satunya hukum tunggal sebagaimana diterapkan pada abad-
abad umat Islam, dan kemuudian syari’at berubah menjadi dasar 
ideologis semua aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, 
validitas kebenaran pengetahuan diukur dengan formalisasi 
pelembagaan fatwa syari’ah yang diideologisasi menjadi doktrin 
perubahan sosial dan hubungan dengan negara yang berakar 
dari hubungan dialek elite-umat yang membentuk klientalisme 
syari’ah.29 Pandangan mengenai keharusan penerapan syari’ah di 
semua lapangan kehidupan yang dipegang teguh kaum radikalisme 
adalah syari’at yang bersumber dari referensi doktrinal ulama 

28Martin E. Marty, dalam Hasan Basri, “Fundamentalisme Islam dalam 

Pandangan Sayyid Qutb”, dalam -XUQDO�(PSLULVPH, STAIN Kediri, Volume 9, Nomor 

2, Juli-Desember 2002, hlm. 52-53.
29Fazlur Rahman, ,VODP (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 33.
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salaf. Ini jelas tampak pada semua gerakan, baik yang tradisional, 
modernis, maupun neo-modernis.

Epistemologi kaum fundamentalisme-radikalisme Islam 
ini, jika ditilik dari paradigama epistemologi Islam yang digagas 
oleh Abid al-Jabiri, termasuk epistemologi ED\D>QL>. %D\D>QL> adalah 
model epistemologi yang menekankan otoritas teks (nash) 
VHFDUD�ODQJVXQJ�DWDX�WLGDN�ODQJVXQJ��GDQ�GLMXVWLÀNDVL�OHZDW�QDODU�
kebahasaan yang digali lewat inferensi (LVWLGOD>l) secara langsung 
ataupun tidak langsung. Secara langsung, artinya memahami teks 
sebagai pengetahuan yang sudah jadi, langsung diaplikasikan 
tanpa pemikiran. Secara tidak langsung, artinya memahami teks 
sebagai suatu pengetahuan mentah sehingga perlu ditafsirkan 
dengan penalaran. Meskipun demikian, peran akal atau rasio 
tidaklah bebas. Sebab, dalam tradisi ED\D>QL>, rasio atau akal tidak 
mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada 
teks.30 Epistemologi ED\D>QL> akan menghasilkan DO�¶LOP� DW�WDXTL>À>. 
Pokok bahasan DO�¶LOP�DW�WDXTL>À> adalah teks atau nash yang berisi 
wahyu Allah swt., yakni bahasan tentang agama, bukan tentang 
keberagamaan.31

Kelemahan epistemologi dengan tradisi berpikir tekstual 
(ED\D>QL>) adalah ketika dia harus berhadapan dengan teks keagamaan 
yang membicarakan komunitas, kultur, bangsa, atau masyarakat 
yang beragama lain menimbulkan  permasalahan tersendiri. Ada 
kecenderungan ketika berhadapan dengan agama lain cenderung 
defensif, apologis, dan pesimistis. Upaya untuk menghindari hal 
itu semua, dan termasuk untuk pengembangan pola pikir ED\D>QL> 
ini, jika pengayom pola pikir ini mampu memahami, berdialog, 
dan mengambil manfaat sisi fundamental yang dimiliki oleh 
pola pikir lain, yaitu ¶LUID>QL> dan pola pikir EXUKD>QL>. Begitu pula 
sebaliknya, sebab ketiga pola pikir ini merupakan pola pikir yang 
serumpun. %D\D>QL> sangat berkaitan erat dengan realitas, maka 
persoalan pokok (WRRO� RI � DQDO\VLV) yang ada di dalamnya adalah 

30Abid al-Jabiri, %XQ\DK�DO�¶$TO�DO�¶$UDEL> (Beirut: Marka>z as\-S|DTDÀ> al- ‘Arabi>, 
1999), hlm. 17.

31Muslim A. Kadir, ,OPX� ,VODP�7HUDSDQ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

hlm. 26. 
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berkisar masalah persoalan ODI]}�PD¶QD> dan XV}u>O�IXUX>¶. Oleh sebab 
itu, untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, epistemologi 
ED\D>QL> menempuh dua jalan. 3HUWDPD, berpegang pada redaksi 
(ODI]}) teks, dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti 
Nahwu dan Sharaf  sebagai alat analisis. .HGXD, berpegang pada 
makna teks dengan menggunakan logika, penalaran, atau rasio 
sebagai analisis.32

Sementara, epistemologi ¶LUID>QL> digunakan untuk 
membedakan antara pengetahuan yang diperoleh dengan indra 
dan akal dengan pengetahuan yang diperoleh melalaui NDV\I 
(ketersingkapan). Epistemologi ¶LUID>QL> secara umum menggunakan 
metode penghayatan batin dengan beberapa istilah yang khas 
EDJL� NDXP� VXÀ. Adapun epistemologi� EXUKD>QL> atau pendekatan 
rasional argumentatif adalah pendekatan yang didasarkan pada 
kekuatan rasio yang dilakukan melalui dalil-dalil logika. Teks dan 
konteks dalam pendekatan ini, “sebagai dua sumber kajian”, 
berada dalam satu wilayah yang saling berkaitan. Teks tidak 
berdiri sendiri, ia selalu terkait dengan konteks yang mengelilingi 
dan mengadakannya sekaligus konteks dari mana teks itu dibaca 
dan ditafsirkan, sehingga pemahaman EXUKD>QL> akan lebih kuat.

Menurut Amin Abdullah, tolok ukur validitas keilmuannya 
pun sangat berbeda dari nalar ED\D>QL> dan nalar ¶LUID>QL>. Jika nalar 
ED\D>QL> tergantung pada kedekatan dan keserupaan teks atau 
nash dan realitas, dan nalar ¶LUID>QL> lebih pada kematangan VRFLDO�
VNLOO� (empati, simpati, YHUVWHKHQ), maka dalam nalar EXUKD>QL> yang 
ditekankan adalah korespondensi (DO�PXWDEDTDK� EDLQD� DO�¶DTO� ZD�
QL]}a>m at}�W}a>EL¶DK), yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang 
diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam. Selain 
korespondensi juga ditekankan aspek koherensi (keruntutan 
dan keteraturan berpikir logis) dan upaya yang terus-menerus 
dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-
temuan, rumus-rumus, dan teori-teori yang telah dibangun dan 
disusun oleh jerih payah akal manusia (pragmatik). Kalau saja 
tiga pendekatan keilmuan agama Islam, yaitu ED\D>QL>,� ¶LUID>QL>, dan 
EXUKD>QL> saling terkait, terjaring, dan terpatri dalam satu kesatuan 

32Abid al-Jabiri, %XQ\DK�DO�¶$TO�DO�¶$UDEL>, hlm. 530.
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yang utuh, maka corak dan model keberagamaan Islam, menurut 
hemat penulis, jauh lebih komprehensif, dan bukannya bercorak 
dikotomis-atomistis seperti yang dijumpai sekarang ini.33

SimpulanC. 

Berangkat dari pembahasan di atas, dapat penulis rangkum 
intisari atau kesimpulan sebagai berikut.

Ekstremitas kaum fundamentalisme secara internal 1. 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 
kecenderungan memahami nash secara literal, perhatian 
yang berlebihan pada masalah furu>¶L\DK, minimnya 
wawasan tentang hakikat Islam, dan lemahnya wacana 
keilmuan sejarah dalam kehidupan sosial. 
Kaum radikalisme Islam dengan berbagai variannya, 2. 
di dalam memperjuangkan syari’at Islam, penegakan 
khilafah Islamiyah, dan berbagai agenda lainnya, 
semuanya bermuara pada satu titik, yaitu kembali 
kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Al-Qur’an dan as-
Sunnah adalah satu-satunya sumber ajaran, sumber ilmu, 
dan sumber hukum, serta satu-satunya solusi untuk 
memecahkan problematika umat.
Metode yang digunakan dalam memahami agama 3. 
lebih mengutamakan teks secara literal dan skriptural 
GHQJDQ�PHQDÀNDQ�VHJDOD�EHQWXN�SHQDIVLUDQ�NRQWHNVWXDO��
karena dikhawatirkan akan mereduksi absolutisme dan 
universalitas kebenaran agama.
Menurut mereka, validitas kebenaran terletak pada 4. 
teks suci yang dipahami secara literal, sebagaimana 
adanya. Oleh sebab itu, mereka menolak interpretasi 
teks agama dengan perspektif  historis dan sosiologis 
yang dianggap telah membawa manusia semakin 
jauh dari doktrin literal kitab suci. Dalam konteks ini, 
mereka berprinsip bahwa masyarakatlah yang harus 
menyesuaikan perkembangannya dengan teks kitab suci, 
bukan sebaliknya. 

33Amin Abdullah, ,VODPLF�6WXGLHV�GL�3HUJXUXDQ�7LQJJL (Yogyakarta: LKiS, 2006), 

hlm. 386.
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