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lebih baik.

Malsud dari Tafsir Inspirasis adalah buku tafsir yang ditulis oleh

(ZainalArifin) terhadap kitib suci Alquran dari sisi inspirasi. Inspirasi

bahasa lain dari hidayah, Petunjuk atau pedoman' Penulis berkeinginan

Alquran melalui Tafsir Inspirasi bukan saja sebagai kisah sejarah umat

pri, *ut" fulu, tapi lebih dari ia adalah pesan-peran t"tr'1'-t-'-ryTli
demi kesulsesan hidup individu manusiaiaat ini dan masa akan datang di

dan di akhirat.

Dengansqmangat 
fJHH;menyatakanbahwager ., ,P:i,'-1.-:

aatamUingt<ai*"r.rriirrrpirasidanmotivasi'Gerakaninitidakdilarangagamr
bahkan dianjurkan. D.;;;;;;angat terus belajar dan membenahi diri unt*l

Prinsip dari "Inspirasi" secara umum adalah bahwa penulis tidak mel

kalamullatr-yang dituJukan kepada Nabi Muhammad' hanyatett*j'. 
3,"-d-1

Nabi Muhamm"d, t"pi l.bih luis dari itu bahkan sebenarnya Aiquran itu

berbicara kepada ';saya" yang lagi membaca Alquran melalui pesan lembut

Nabi Muhammad. tnilah inlpir-asi, kecuali ayat yang memang beredaksi

untuk Nabi Muhammad dan Nabi-nabi lainnya'7

Inilah yang dimaksud dengan Tafsir tnspirasi setara. singkat' yang

l"hih menrialaminva silakan ruiuk Tafsir Inspirasi' Jika di a1a1 tentang

1 tentang multikultural' Multikultural I

i elaskan pandangan seseorang tentang
. l---1--- !

kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan

sZainal Arifin, Tafir lnspirasi, Medan: Duta Azhar' 2014' Bersumber dari tiga

syekh rvt. Mutawalii sy"'r"# dari pemikir al-Azhar Mesir yang moderat Sittfi
i'rlttj'.ii jr;. i..l.l"""rarifindka, Aidh al-Qarni

*.rupak"n-motivaior inspirator denga ':,!:!;:*'^ti
iirh#;a;,ht r*tt, "lrt t u, 200+'idan 'lilsl- Mrryossu' g"rua^a''-Riyadh' c' 4'

V*rf m, zu TT Ali, (terj. Ali Audah, Liiera Nusa, BoCol c' 
?l 

29P M::lT':$: f:q
;I;;i;. -G;;ki; ndan ini disajikan penulis dalam rafsir rnspirasi

seman gat kelndonesiaan
6T ihet oS an-Nisa G)t 82dan Muhamm ad (47):24' Kesempurnaan Alquran

diakui
tanpa
manusia, tentu akan mengira banyakterdapat har yan

T$sirlnspir^d h QE Renrrnsi Alouran. ia.pastimengatvJtu ttaylt

.tii<a masih di hati in
TCon ah: "qul"

bahwakatainiditujukankepada't'IabiMuhammad'danleEelrEnanl\errertaE'rulrq!
botc (tvrtrhnm-rdl r<"au'a pendapat ini benar dal tidak ada-yang salah' Penulis

'frirfr"-i""4' pada al-Falaq dan an-Nas, tapi mengekalkan g
Tofsir Insoirasi. h. 806-807J itu agar tidak terkesan bahwa

ahami secara lebih luas lagi, kata

membaca Alquran. Dalam menafsir

kalimat qul huwa Allah ahad., dapat ditafsirkan menjadi: "Katakanlah.Zainal

"Allah itu Satu." Atau: Camkanlatr, yakinlah Zainal bahwa "r\llah itu satu"'

?i8



DAKWAJ{HTIMANIS

penerimaanterhadap adanyakeragaman, danberbagaimacambudaya (multiln:lturat)
yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya,
kebiasaan, dan politik yang mereka anut.8

Multikultural adalah pengakuan terhadap budaya lokal, dengan menghormati
budaya lain. Orang itu menjadi penengah sekaligus pembela komunitas yang
tertindas dan mendukung produk pemikiran atau keyakinan yang dilecehkan.
Dia berupaya menyiasati ketegangan-ketegangan yang terjadi antara budaya
atau subkultur yang satu dengan yang lain. Dia mengupayakan solusi terhadap
masalah-masalah kemalusiaan, yang selama ini belum berhasil diselesaikan.

Jadi, multikultural sebuah gerakan kemanusiaal yang mencoba menyiasati
problem-problem kemanusiaan yang susah untuk diselesaikan. Dia merupakan
'lembacaan baru" terhadap persoalan hidup, yang sering terjebak pada sikap
sekarian dan tuth claim. Dia mencari solusi dengan menghindari binary opposition,
yaitu cara pandangyang selalu menempatkan sesuatu secara hitam putih atau
salah benaS sekaligus juga tidak menempatkan dirinya sebagai rezim kebenaran.

Inilah arti dari multikultural, dan sebelumnya telah dikaji maksud dari
Tafsir Inspirasi. Sebelum membahas tema di atas sekali lagi penulis menjelaskan
sikap Islam dalam melihat multikultural.

IStAM MULTIKULTURAL: Semangat Al-Fatihah

Jika dikaji spirit Islamyangtertuang di dalam surah al-Fatihah yaitu surah
yzng dikenal sebagai ibu Alqural (umm al-Kitab) , maka dapat ditemukan empat
sifat Islam yang membuat Islam menjadi agama rnklusr/ (terbuka) bukan ekklusr/
iterrutup). Islam multikultural mengakui bahwa di dunia ini juga terdapat agama-
agama lain selain Islam yang keberadaannya juga perlu dihormati.

Empat sifat Islam itu adalah (1) mudah yang digambarkan dengan jalan
lurus (al-sirat al-Mustaqim), (2) penuh kenikmatan yang digambarkan dengan
alanorzngyangEngkauberiniknat (an:ilnta'aldihun), (3) bahagiayangdigambarkan
lengan tidak ada murka bagi mereka (ghair al-maghdub'alaihim); (4) selamat
sampai tujuan, yang digambarkan dengan tidak tersesat (walo adfudlallin).

Mudah, penuh nikrnat, mendatangkan kebahagiaan dan selamat sampai
:tjuan merupakar sifat Islam yang ingn dipatri oleh Allah di dalam pikiran dan
sanubari setiap Muslim. Untukitu ikrar itu diucapkan sebanyaktujuh belas kali
calam sehari dalam salat. Artinya, di dalam setiap kehidupan, jadikan Islam
rebagai agama yang terbuka, karena Islam adalah agama yang mudah, penuh
uikmat, membahagiakan dan sampai mengantar manusia sampai ke tujuan.

Empat sifat ini sesuai dengan keinginan manusia. Artinya, dalam hidup
mi maausia menginginkan kemudahan bukan kesukaran, manusia menginginkan
ihpnikrnatan bukan kesengsaraan, manusia menginginkan kebahagiaan bukan
hmurkaan, manusia ingin selamat sampai ke tujuan, bukan tersesat di tengah

. Diunduh tanggal 30Agustus 2014.
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jalan" Hidup ini adalah jalan menuju akhirat. Bagi muslim hidup di dunia ini adalah
jalan mencapai rida Allah dan masuk ke dalam surga adalah tujuan. Maka jalan

menuju akhirat ini perlu dilalui dengan kemudahan, kenikmatan, bahagia dan

sampai tujuan. Itu ditemukan di dalam Islarn.

Jika Islam memiliki empat sifat seperti ini dan sifat ini sangat sesuai dengan

keinginan manusia, tentu manusia tidak akan hendak berpindah ke lain agama.

Dengan demikian, keberadaan agama-agama di dunia ini eksistensinya tetap

diakuilslam, danumatagarna-agamadiduniainiadalahmanusiayangkeberadaanrya
tetap dihormati. Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam

menyikapi agama dan umat yang berbeda agama.

Dalam'lhfsir L:spirasi: "lslam Adalah Jalan Lurus, karena Islam membahagial€n

dan penuh nikmat. Ia bagaikan jalanbebas hambatan. Menjadi Muslim adalah

menjadi manusia Bahagia, karena dia mengetahui tujuan hidup, dan memiliki
jalan yang nikmat untuk mencapai tujuan itu'"e

Contohlya, Nabi Muhammad bersabda: "saya diutus bukan untuk mencd4
tapi diutus untuk menebarkan kasih sayang". (Hadis Riwayat Muslim)1o

Pada suatu hari Nabi didatangi oleh kaum Yahudi dan mereka berkata:

"as-sa'mLL'alaikum" Racun bagimu wahai Abu al-Qasim (Muhammad)." Nabi

Menj awab : "Wa' alaikum" B a gimu l'uga. Aisyah b erkata : "' Alikum as - sa' m w a M-
zam" Bagimu racun dan cela. Nabi berkata: 'Wahai Aisyah, jangan berlaku keji."
Aisyah berkata: 'Tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan?" Nabi berkaa
uBukankah saya telah menjawab atas aPa yangtelah mereka ucapkan?" (Sahih

Bukhari)11

Sungguh Islam mengakui perbedaan kebudayaan dan agama, sebagai sarana

unn:k saling mengenal dan rnenyebar kasih sayang, bukan aJang untuk rnencelu

Jika ini adalah Islam yang mengakui rmrltikultuml, maka di dalarn tubuh umat

Islam ditemukan perb€daan dalam rnenyikapi rnuldkqltural. Ferbedaan itu dapat

dikelompokkan kepada ttga bagian: tur1p1ma,ITrqfterirria seeara mutlak; kedrm'

rnenolaksecara m'utlak; dan ketigc, benikap mo&mJ dengan menerirna yang bdt
dan rnembuang yang buruk dan bertentangan dengan semangat Alqulan. knuIs
Tafisr Inspirasi sekaligus penulis tr:lisan ini mengambfl posisi keUgaj yaitu moderat

Perbedaan ini tidak perlu disatukan, dan tidak perlu dicari titik kelemahan

dan kesalahan. Perbedaan ini adalah bagian dari multikultural yang perlu dihormatl
Berikut ini dikaji tentang Karektristik Dalnrah Multikultural.

eZainal Arifin, Tafsir InspirosL h. 7-2
loMuslirn, Shahih,Babal-Nohyu'Tnla'nqd-Dqvnobwaghoiriha,juz.T2,rto'4704,

h.494.
llBukhari, Shohih,bab ar-Nfqufi al-Amr l(.tllih,lttz 74,, no. 5555, h. /47.
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EMPAT GATATAN DAIll TUJUH KAREKTBISTIK DAKWAH

MUtTIKUtTUBAt

pengajaran latihan, serta pengalaman.

Dah,vah dalam Islam adalah dalaarah agama yang berbasis tauhid atau meng-

esakan Allah dilandasi oleh semangat beribadah dalam setiap dimensi kehidupan

rbuatan manusia terutama dah'vah, pendidikan,

oleh motivasi penyerahan total dirinya sebagai

Ini adalah hakikat dal$/ah dalam pandangan

dunia Islam yang perlu dijewantahkan dalam dunia dakr,vah dewasa ini.

Secara konsepnral dan fakta sejarah, tauhid Islam senantiasa sinergi dengan

kerukunan.l' Cendekiawan Muslim Indonesia sangat mudah menerima paham

multikr:ltural karena memiliki latar belakang sejarah yang rukun dengan sesilma,

dan gemar bergotong royonS.

Kedua, Lruth claimatauklaim kebenaran. Islam mengakui dan meyakini
r bahwa ia adalah satu-satunya agama yang benar dan mempersalsikan keyakinan

tersebut di hadapan Allah, juga di hadapan manusia lainnya adalah keniscayaan

yang harus dilakukan. Sungguh agama di sisi Alloh adalah lslam.la

melainkan m ProPorsinYa'
Proses saling menegakkan
ginsip ajaran alambingkai-

bfogkai yang dianjurkan oleh agama itu sendiri.

l2Sebagai contoh lihat dakwah tauhid para Rasul yang rukun di dalam surat Hud,

!{abi Nuh, Nabi Hud, Saleh IbrahirrU Luth, Nabi Syuaib, Musa. Zainal Arifin, op.cit,h.247'
250. Rukun dalam arti semangat ingin membahagiakan umat dan saudara di dalam
tonnan. Karena iman itu aman, kekafiran = kehancuran.

13QS al-Kafirun [95]: 6.
laAli Imran [3]: 19.
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semua kebudayaan Pada dasarnYa me

beda. Ini sesuai dengan semangat aI-

sumber Islam dan sumber dalam melihat multikultural menegaskan kesejajaran

itu tidak mutlak, karena tetap saja Islam lebih mulia daripada budaya yang lain,

yang beftakrva iebih baik dari pada yang tidak bertalsra'

Keemp danYangelastis' Dalam

Alqurandithakikatdanesensidari
Islam itu se rukun Iman dan rukun

Islam. Ia adalah rukun atau tiang atau batang dari agama, kemudian datang

penjelasan dari 
- dari agama'

Ini juga dimasu rukun Islam

yang kedua itu alah cabang

V-i jrgu a.rmasuk prinsip. Sementara itu, lapisan k-etiga yang di.kenal dengan

i",ififr rL.i"g, di sinilah seing terjadi perbedaan pendapatyang dikenal dengan

Irtfrt khilaiiahfurutyah (pirbedaaR ranting masalah) '

Islam sebagai agama Png daPat

dengan semangat tujuh karakteristik

morgenal kejumudan dan dogmat''st

* 
'";':1$l"nflik23' 

dan (7) Rekonsiliasi

Dari tujuh karakteristik multikultural, penulis akan mengkaji tiga saia

dalam melihat sejauh mana Tafsir Inspirasi telah berperan dalam melakukan

pendekauni

lslihat QS al-Maidah [5]: 48.
l6lihat QS al-Hujurat 149):5-12.
l{,ihat QS al-Hujurat l49l$.
lsihat QS al-Baqarah l2)z 256-
leUhat QS al-Mujadilah [58]:11'
2olihat QS al-Baqarah [2]:170.
2llihat QS al-Araf lVtLTO-
zUhat QS al-Maidah [5]:2-
23lihat QS asy-SYura 142):44-
zl.ihat QS al-Fatihah [1]:1.
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1. Belajar Hidup dalam perbedaan

6r*,7?i;, Alr fs n
@4+ *Xitl"'€$iii

&"i IadOneSia. Mereka srdu ruLa mr aqalan saUdara kita
*"oi u.irrail"il, wudhu dengan caralmam syaf i

ImamMaliki juga benar dansah.

ryr-S1 a]-Washliyah atau NU melihat pen
adalah benar. Saya dari warga Muhamn
dari a-l-Washliyah dan wU aa*h benar.

Dakwah befungsi png mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan

Ll"ii:,;a. J,)33 G1'odi (A
3+*?i

24d
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menerimanilainilaiyangadadalamkebhinnekaanmazhab,budayabahkatr
bangsa serta mengemUanlkan kemampuan untuk berkomunikasi' berbagi dan

bekirja sama dengan Yang lain'

D alot ah Multikulrur al mene 8u

Dakvah Multikultr:ral berdasarkan

kekayaan Ptlihan dan solusi'

Dak^/atlMlIdl$1tx"1 dengan

2. Membangurr Tiga AsPek Mutual

a. 5*ling PereaYa/Mutuottrttst

@ t ;-;''f8 fr 1 fi s"F:*i'6^; 1 HiG "'?) t n
Sesunggulmyamulorininitubersaudara'karenaitudamaikqnlahantarake@n
saudaramuyurrgu.rr.t'ih-d"";;;M"t'Y'Yd:al::!y::-::::Xm,'#tr:,*T;';i#;iil##iiiili.*''r*f aksanonvapirsaudaraanMustir*

mentpakan idaman u*oi ltlo^ y'ng terbesar-'ze

b. Saling Pengertian/Mutu ollJndetstanding

{4*;&v;1}&oi -*# G !-r-f, o
, _..

Ol .,*9" 4:{\ \:1a'ti'ljri \:rH1''tt,;*
?i';,i.s

z4(;;'&

@ .)iiJl i qn'js 4| u"'" *,

'?TZainalArifin, 
rbid

28eS al-Hujurat [49]: 10.

'zeZainalArifin, ibid

';1i'otJi f*: e

2M



DAKWAH HLDIANIS

I



"syqlathin" dengan jin-jin, iniberdasarkan padaAlquran Surah Saba' (34): 12-13.y

SedangkanTerjemahan Depag 1993,terjemalran Kemenag 2004,3s tafsir Muyasssa4

Aid al-Qarni36 mengartikat " syayathin"dengan setan-setan.

Alquran Surah 27:82itu berblnyi : "Kami tundukkan pula kepada Sulaiman

segolongan setan-setan yang menyelam ke fulam laut untuknya dan mereka

mengerjakan pekerjaan selain itu; dan Kami yang memelihara mereka itu."

kesimpulan
daPatmen-
sekali pur.
t dicari sisi-

sisi positifnya dengan mengarahkan mereka menjadi makhluk yang berguna.

Dalam ayat ini Nabi Sr:taiman mendelegasikan setan-setan ultuk menyelam ke

dalam laut untuk mengerjakan tugas tertentu-

saat mendelegasikan pekerjaan, Nabi sulaiman memberi tanggung jawab

penuhdankeper
agar pekerjaan
merasa terhina
melakukannya. Inilah pendelegasian sempurna, inilah kerja sama yang bailc

Yaitu: sifat saling percaya tanpa sombong, iri dan dengki.

dengan'Jika

Allah menolong.@

Penyayang.

Berdasarkan pada tiga ayat di atas (yang berisikan tentang seman$at selint
percaya, saling pengertian dan saling menghargai) dan kisah Nabi Sulaiman*

bakwah tVtuttlt<utturd me[hat manusia bahkan seluruh makhluk memiliki sisi

positif, untuk dimengerti, diberi kePercayaan dan dihargai, hingga dapat di

dan bekerja sama menuju jalan yang benar. Dakrarah Muitikulturalyangpe
berhasil yang dapat dicatat dunia adalah masuknya Islam ke Indonesia tal
pertumpahan darah dan tetap menghormati budaya lokal. Dala,rrah Islam

Indonesia tetap menjalin kepercayaan, penghargaan dan saling mengerti hi
tumbuh kerja sama,yang bailq sama ada mereka yang telah masuk Islam

mereka bertahan dengan agama yang mereka anut.

Dengal demikian, Dakwah muitikultural menghadapkan objek

terhadap konsep Alquran yang penuh kasih sayang dan menghargai pe

DAKWAI{ HLMANIS

3aSya'rawi, Tafsir Sya'rawi, Terj. ZainalArifin, j. 9, 2011, h' 271-272
3sKemenag RI , Terlemhwt Molao al-QJi':on al-Karim, Kemenag RI, Jakarta,

h. 4s8
36Aidh al - Q arn i, at-Tafsir al-Mtty ass ar, h. 3 84.
3TZainal Arifin , Tafsir Inspirasi, h. 375

vt6
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x;V o).i*;'u_iit q:6.

3. Tabayunatauklarifikasi

'{e *i U; oi i-n;s fr [ru

l rr,7



Muslim yang mengingkari prinsip agama yang terfiiang di dalam Alquran

dan hadis mutawatir dari Nabi Muhammad, seperti salat lima waktu tidakwajib,

tidak mengakui Alquran, maka ini kafir. Adapun mengingkari dma' tidak dapat

disebut kafir. Dalam menyikapikaflr yang berbeda akidah lslam sangat menjaga

kerukunan antar umat beragama. trrinsip Islam dalam Alquran surah al-Kafirun

[96]: 6 yang artinya: Bagimu agamctmubagiku agamalat Pada ayat lain:"Tidak
ada p aks aan dolam b er agamo."as

Bagi yang berbeda aliian, seperti aliran Salafi dengan Asyari, Muktazila]r

bahkan Sgrrr, Sit u semua masih salat menghadap ke Ka'bah dan haji ke Masjidil

Haram, menyebut dua kalimat syahadat maka tetap disebut muslim. Alasan

Imam Gazali:i'Kesalahan meninggalkan 1000 ka$r tetap hidup lebih baik daripada

kesalahan membunuh dan men-umpahkan darah muslim."+ Halini berdasarkan

sabda Nabi Muhammad: "Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat

maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, kecuali memang

dia layak untuk diterapkan.ras

Bagi yang mengingkari prinsip agama, maka mereka dapat disebut dengan

kafir. hi ;;ta dinganl<asusAtrmadiphyangmengaliu nabi setelah Nabi Muhammad-

Dalam hal ini Ahmadiyah disebut kafir. Mereka perlu dinasihati dan diajak untuk

kembali kepada priniip ajaran agama Islam. Jika masih tetap bertahan maka

menurut hadis f.labi di atas mau tidak mau harus dibunuh karena telah murtad'

Ketiga-tigasikap ini adalahsikap multikulturallslam dalammelihatperbedaan

agama berdaiarkan AlqUran dan hadis serta disampailtan oleh pakar Islarn,

Imam al-Gazali. Dakwah multikultural dalam Islam ketika melihat akidah Islam

adalah akidah yang mengajak semua manusia untuk meraih kebahagiaan di

bawah atap Islam. Se*rt git dakwah adalah semangat berbagi kebahagiaan

MengajakLukan Islam untuk meraih kebahagiaan Islam bukanlah kesalahan-

rapi fetaikan yang harus didukung. Jika, yang diajak tidak mau, maka pengajak

tidak dapat mi*"t rr. Bagaikan ibu yang tahu ketekunan dalam hidup itu perlq
lalu dia menasihati anaknya untuk tekun. Jika anak mau tekun dalam hidup, maka

itu baik baginya. Tapi jika dia menolak, maka yang rugi diri anak itu sendirl

PENUTUP

DAKWAHHUMAMS

Dengan demjkian, dapat disirnpulkan bahwa Islam sebagai agama rahmd
dan moderat perlu dipahami dalaarahnya dalam bingkai "apa yang dikatakan

oleh Allah dadm ehuran dan apa png dikatakan Nabi Muhammad dalam hadif.

dengan semangat multikultural. Rahmat dan moderat Islam yang bers

dari Alquran dan Hadis ini membuat Islam menjadi agama yang terbuka

dimasuici oleh suku, bangsa, agama dan budaya apapun. Keterbukaan d

dakwah Islam adalah satu sz11ana untuk berbagi kebahagiaan di dunia dan

€QS al-Baqarah l2): 256.
aGhazali, op. cit, h. 2OB
asBukhar! Shahih, j. 1, bah Ziy ad al-Imon w a Nuqshanihi, rro' 42' h' 7 7'
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