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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Peristiwa bersejarah dan dramatis terjadi dalam tempo kurang dari satu 

jam yaitu dua bilik paru-paru Amerika Serikat runtuh lantak oleh aksi 

megateroris pada hari Selasa, 11 September 2001 lalu. Aksi sengaja dengan 

bersenjatakan belati tersebut telah berhasil menabrakkan tiga pesawat 

domestik ke Gedung kembar World Trace Center (WTC) di New York, yang 

menjadi symbol kekuatan ekonomi AS dan Gedung Pertahanan Pentagon di 

Washington DC, symbol kedigdayaan militer AS. (www.islamliberal.com) 

  Menurut Robert Mueller, Direktur FBI waktu itu, tak kurang dari 41 

kasus diskriminasi menimpa warga Muslim Amerika. Sedang versi lain yang 

dihimpun oleh Council American-Islamic Relation (CAIR), menunjukkan data 

yang lebih tragis, lebih dari 300-an kasus pelecehan, diskriminasi dan tindak 

kekerasan dialami langsung oleh warga muslim di Amerika. 

(www.islamliberal.com) 

   Pasca kejadian meledaknya Gedung kembar World Trace Center selain 

berimbas pada perilaku diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan oleh 

masyarakat Non-Muslim Amerika terhadap Muslim Amerika, juga terdapat 

upaya balas dendam terhadap perilaku diskriminatif Warga Muslim Amerika, 

hal ini membawa kepada Stigma negatif tentang Islam sebagai terorisme, 

ekstrimisme, dan radikalisme. 

   Identifikasi Islam dengan terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme 

semakin mengglobal, setelah terjadi peristiwa teror di Legian Kuta Bali, 12 

Oktober 2002 lalu. Apalagi aksi ini terjadi di Negara muslim terbesar dunia 

dan ditujukan hanya pada wisatawan asing. (www.islamliberal.com) 

   Perilaku kekerasan tersebut secara otomatis melibatkan kelompok-

kelompok tertentu yang diduga kuat bertanggung jawab dibalik peristiwa 

teroris itu. Jamaah Islamiyyah (JI) dalam hal ini sebagai terdakwa dalam  

http://www.islamliberal.com/
http://www.islamliberal.com/
http://www.islamliberal.com/


berbagai kasus kekerasan diberbagai provinsi di Indonesia. Dengan 

ditangkapnya petinggi Jamaah Islamiyyah yaitu Abu Dujana, 38 Tahun, oleh 

Detasemen 88 pada tanggal 9 Juni 2007 di Desa Kebarongan, Kemrajan, 

Banyumas, Jawa Tengah dengan tuduhan : ahli merakit bom dan terlibat bom 

Bali II, 2002, bom J.W Mariiot, 2003 dan bom Kuningan, mengatur pelarian 

Noordin M. Top dan Dr. Azhari Husin dan ditangkapnya Zarkasih, 45 Tahun, 

pada tanggal 9 Juni 2007, di Yogyakarta, dengan tuduhan Amir Darurat 

Jamaah Islamiyyah sejak tahun 2004 menggantikan Abu Rusdan yang 

ditangkap polisi. Kasus penangkapan ini memberi indikasi keterlibatan 

Jamaah Islamiyyah dalam berbagai kasus teroris di Indonesia. (Jawa Pos, 15 

Juli 2007). 

    Selain perilaku kekerasan yang melibatkan warga non-muslim yang 

menjadi korban, terjadi pula perilaku kekerasan internal (sesama muslim) 

yang dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan fundamentalis agama 

yang membawa korban jiwa dan kerusakan material dan semuanya preseden 

historis tersendiri. Hal tersebut mempunyai latar belakang yang kompleks baik 

dari doktrin agama, sosio kultur maupun unsur kepentingan lain. 

    Gerakan represif fundamentalisme agama di Indonesia menggunakan 

metode frontal emosional srtuktural berkembang dengan pesat dan penuh 

semangat juang yang tinggi, hal ini disadari karena landasan pergerakan 

mereka mengusung dogma atau Ayat-ayat suci Al-Qur’an, diantara ayat-ayat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Artinya: 

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) 

ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti, maka 

tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dzalim. (Q.S 

Al-Baqarah :193) 



       Ayat tersebut merupakan suatu bentuk legitimasi hukum dan pencapaian 

tujuan yang menafikan semangat pluralitas Bangsa Indonesia. Gerakan dengan 

metode seperti ini menjadi ancaman bagi Umat Islam Indonesia yang penuh 

dengan keberagaman dan kebhinekaan kultural serta semangat toleransi. 

Selain itu Negara dan rakyat didalamnya menjadi salah satu pihak yang 

dirugikan karena dampak Ekonomi, Politik, dan Stabilitas Nasional terancam.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah faktor yang melandasi dan mempengaruhi perilaku kekerasan dan 

upaya legitimasi melalui ayat-ayat suci Al-qur’an? 

2. Apakah dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan dan uapaya 

legitimasi melalui ayat-ayat suci Al-qur’an bagi umat beragama dan 

masyarakat luas di Indonesia? 

3. Bagaimanakah solusi permasalahan yang tepat sehingga dapat diterima 

oleh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Al-Qur’an? 

C. Tujuan  Penulisan 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Mengetahui faktor yang melandasi dan mempengaruhi perilaku kekerasan 

dan upaya legitimasi melalui ayat-ayat suci Al-qur’an. 

2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan dan upaya 

legitimasi melalui ayat-ayat suci Al-qur’an bagi umat beragama dan 

masyarakat luas di Indonesia. 

3. Mendapatkan solusi permasalahan perilaku kekerasan dan upaya legitimasi 

melalui ayat-ayat suci Al-qur’an. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang perilaku kekerasan dan 

dampak yang ditimbulkannya. 

2. Mendapatkan langkah preventif dalam kasus yang sama dan semisalnya. 

3. Memberikan kesadaran tentang arti penting dari keberagaman dan 

kedamaian dalam kehidupan.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kekerasan 

   Kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran 

(penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau 

dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan 

hingga batas tertentu. Tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai 

kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan 

kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung 

kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan 

harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan 

terhadap orang. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk 

kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang 

tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak  seperti yang terjadi 

dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme 

      (http://www.geocities.com/jurnalintim/ed1Rngelow.htm) 

      Ali Harb (2007) dalam salah satu artikelnya yang berjudul Qira’ah fi 

al-Mashad al-’Alamy wa Judzuruhu yang diterjemahkan oleh Mujahidin 

Muhayan menjelaskan bahwa kekerasan adalah penyakit terbesar yang tidak 

mampu diobati dan dibatasi penyebarannya oleh umat manusia seiring dengan 

wacana-wacana toleransi agama, abad-abad, dan teori-teori kemajuan 

peradaban. Adanya kekerasan akan menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan 

dan peradaban, sehingga keterpurukan yang akan dihasilkan dari perilaku 

kekerasan tersebut. 

       Fenomena kekerasan sudah sangat lama terjadi. Kekerasan sering 

dijadikan alat ampuh untuk memenuhi keinginan beberapa individu atau 

kelompok terhadap masalah yang begitu kompleks. Dan ternyata kekerasan 

juga menghinggapi pada agama-agama.  Bagi pihak yang cenderung menolak 

modernitas dan lebih mengukuhkan pada penancapan fungsi peran formal   

http://www.geocities.com/jurnalintim/ed1Rngelow.htm


agama akan cenderung pada sikap “fundamentalisme”. Demikian pula   

sebaliknya. Jika pihak-pihak yang lebih menganggap modernitas sebagai satu-

satunya realitas yang tak dapat ditampik dengan jalan menggeser peran agama, 

maka kecenderungan sikap yang muncul adalah “sekularisme”; memisahkan 

agama dari kehidupan duniawi dan memisahkan agama dari politik dan 

negara. Dari ketegangan polarisasi kedua kubu di atas akan muncul sikap-

sikap kekerasan. Dan kekerasan yang sering banyak muncul adalah dari 

kelompok fundamentalisme agama. Karena mereka sering disisihkan, 

dipinggirkan, dan ditindas oleh kekuatan sekuler yang bertengger di atas 

singgasana kekuasaan, maka tiada cara yang ampuh untuk digelar Kecuali 

melawan dengan aksi kekerasan. 

 (http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=412) 

       Aksi kekerasan yang terjadi sering mengatasnamakan Jihad fi 

Sabilillah, namun fakta yang ada sangatlah berbeda. Kata jihad yang berasal 

dari lafadz Ja Ha Da, Yaj Ha duJahdan mempunyai arti bersungguh-sungguh. 

Sedangkan aksi kekerasan yang berpijak pada terminologi jihad merupakan 

bentuk penyempitan makna jihad. Aksi kekerasan seperti pemboman yang 

mengatasnamakan jihad, telah mendistorsi makna jihad dan melahirkan 

tindakan-tindakan yang tidak sesuai syariat –misalnya terbunuhnya wanita dan 

anak-anak.  

  Fenomena ini merupakan bukti kesalahan umat Islam dalam 

memahami konsep ajaran agama mereka, dan konsep “jihad” merupakan salah 

satu konsep Islam yang sering disalahpahami, tidak hanya oleh umat Islam 

yang menyamakan jihad dengan aksi teror, tapi juga oleh masyarakat Barat 

yang mengidentikkan jihad dengan Holly War (Perang Suci). Akibat 

kesalahpahaman ini, ketika mendengar istilah jihad, serta merta berasumsi 

pada kekerasan dan pertumpahan darah. (http://www.cmm.or.id/cmm-

ind_more.php?id=A4284_0_3_0_M) 

 

http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=412
http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A4284_0_3_0_M
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B.  Upaya Legitimasi 

      Legitimasi merupakan suatu pembenaran atau pengesahan suatu 

tindakan menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, 

legitimasi merupakan suatu pembuktian sah jati diri seseorang. Legitimasi 

dalam kaitannya dengan perilaku kekerasan adalah suatu usaha pembenaran 

perilaku kekerasan dengan menggunakan dalil atau dasar ayat-ayat suci Al-

qur’an. Dalam pengambilan dalil tersebut sangatlah tidak tepat jika berimbas 

dengan aksi kekerasan, karena Islam diajarkan dengan cara damai dan terbuka. 

(http://www.geocities.com/jurnalintim/ed1Rngelow.htm) 

   Kekerasan agama bisa juga bernilai positif, karena di dalam agama 

ada dukungan terhadap peperangan. Di Indonesia terdapat beberapa perang 

perlawanan terhadap kolonial memakai simbol-simbol agama, seperti Perang 

Pattimura (1817), Perang Paderi (1821-1835), Perang Diponegoro (1825-

1830), dan Perang Aceh (18xx-xxxx). Dalam hal ini peperangan terjadi karena 

masalah-masalah politik dan kekuasaan yang mendapat legitimasi agama, 

yakni melawan “orang kafir” atau melawan penindas. Pembunuhan massal 

orang-orang yang dianggap kaum Komunis menyusul G30S-PKI pada tahun 

1965-1966 mempertemukan alasan-alasan keagamaan dengan kepentingan 

politik. Sedangkan dalam konflik berdarah tragedi Maluku dan Poso mungkin 

dimensi agamanya lebih pasif dalam arti dieksploitasi atau dimanipulasi oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan diantara kedua kelompok tersebut. 

(http://www.geocities.com/jurnalintim/ed1Rngelow.htm) 

 

C. Al-qur’an sebagai Landasan Upaya Legitimasi Perilaku Kekerasan 

            Al-Qur'an (ُقْرآن) merupakan kitab suci agama Islam. Umat Islam 

mempercayai bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah 

yang diperuntukkan bagi manusia, yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Ditinjau dari segi 

kebahasaan (etimologi), Al-Qur’an berasal dari bahasa Arab yang berarti 

"bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Kata Al-Qur’an adalah 

http://www.geocities.com/jurnalintim/ed1Rngelow.htm
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artinya: 

“Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur’an (di dalam dadamu) dan 

(menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. 

(Karena itu), jika Kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti 

bacaannya”. (http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur'an) 

     Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam merupakan sumber Ajaran 

Islam juga disebut sumber pertama atau Asas Pertama Syara'. Al-Quran 

merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya 

yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al Quran dari 

waktu ke waktu telah berkembang tafsirn tentang isi-isi Al-Qur'an namun 

tidak ada yang saling bertentangan. Kedudukan Al-qur’an adalah tertinggi 

dalam pencairan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah serta hal 

apapun, dibandingkan dengan hadist, ijtihad, qiyas, dan lainnya. Sebagai 

sumber utama dalam pencarian hukum, hendaknya dalam pemahaman Al-

qur’an sendiri haruslah tidak sebatas harfiah semata, namun dengan melihat 

Asbabun nuzul serta histori yang terkandung dalam penurunan ayat tersebut. 

Tanpa memperhatikan Asbabun nuzul, sering terdapat pemahaman yang 

berbeda dan terkadang menimbulkan dampak yang negative bagi umat muslim 

sendiri, seperti adanya perilaku kekerasan dengan legitimasi pada ayat

 Al-qur’an. (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam). 

    Penggunaan ayat-ayat Al-qur’an sebagai upaya elgitimasi perilaku 

kekerasan dapat dibuktikan dari kurangnya pemahaman surat Al-Baqarah ayat 

190, yaitu: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur'an
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam


    

 Artinya: 

  Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-Baqarah: 

190). 

 Ayat tersebut secara sekilas merupakan ayat tentang perintah perang dan jika 

hanya dimaknai secara harfiah peperangan tidak akan mungkin dapat dicegah 

diantara kaum muslim dengan non muslim atau kaum muslim dengan muslim 

sendiri. Asbabun nuzul ayat tersebut perlu dipahami dan ditelaah sehingga 

tidak terjadi ketimpangan pemahaman. Ayat tersebut berkenaan dengan 

Perang Hudaibiyyah. Tatkala Rasul Muhammad SAW memasuki Masjidil 

Haram yang telah dihalang-halangi oleh kaum Musyrikin. Kemudian kaum 

Musyrikin mengajak damai dan ditetapkan bahwa Beliau boleh melakukan 

ibadah haji tahun depan. Setelah waktu tersebut dating, kaum Muslimin 

hendak menjalankan Thawaf Qodho’, namun mereka takut kaumm musyirikin 

akan menghalang-halangi lagi, sehingga Allah SWT menurunkan ayat tersebut 

sebagai pembelaan kaum muslimin yang teraniaya. (Ahmad Mustafa al-

maraghi, 1993: 153-154). 

      Dengan memperhatikan serta menelaah Asbabun nuzul tersebut, terlihat 

jelas bahwa dalam Islam terdapat perang sebagai pembelaan atas tindakan 

kaum kafir atau musyrik yang memulai dengan aksi kekerasan lebih dahulu. 

Namun tindakan kekerasan yang terjadi saat ini bukanlah sebagai upaya 

pembelaan diri, namun hanyalah keegoisan pihak atau golongan tertentu 

dengan mengatasnamakan dalil Al-qur’an. Hal tersebut bukanlah maksud dari 

Al-qur’an dan Islam, karena dalam Islam tidak mengajarkan adanya suatu 

kekerasan. 

    



BAB III 

METODE PENELITIAN 

Adapun skema penulisan karya tulis ini dapat ditunjukkan bagan sebagai berikut: 
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                                  Gambar 1. Skema Metode Penelitian 

 

 Teknik pengumpulan data diambil dari bebragai sumber yaitu artikel-

artikel di internet, buku literatur, jurnal, koran, dan beberapa makalah yang 

mendukung. Data yang dikumpulkan mengenai perilaku kekerasan dan upeye 

legitimasi dengan melalui Ayat-ayat suci Al-Qur’an. Teknik pengolahan data 

menggunakan analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena, 

mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu 

saling berkaitan dengan yang lainnya. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006: 60). 

  



BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

A.  Faktor-faktor yang melandasi dan mempengaruhi perilaku kekerasan  

 Perilaku kekerasan yang melibatkan muslim dengan non muslim atau 

antara muslim sendiri memiliki latar belakang serta histori yang berbeda-beda, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Tekstualitas Pemaknaan dan Pemahaman AL-Qur’an 

 Terdapat berbagai ayat –ayat suci Al-Qur’an yang memberikan 

perintah untuk melakukan jihad, baik melalui penolakan didalam hati 

terhadap suatu penolakan, pernyataan penolakan melalui hati, lisan, 

pemberian (sedekah) harta benda, sampai pada perlawanan dalam bentuk 

berperang. (A.W.Munawwir, 2002: 217) 

 Adapun ayat-ayat tersebut adalah: 

 
             

 Artinya: 

  Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-Baqarah: 

190). 

  Dalam ayat tersebut merupakan ayat pertama yang turun mengenai 

perintah perang. Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa perintah 

berperang atau memerangi hanya ditujukan kepada siapa yang menurut 

kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam suatu masa atau 

masyarakat, wanita, orang tua, atau anak laki-laki tidak melakukan perang, 

maka mereka tidak boleh diperangi, bahkan yang memulai perang 

kemudian menyerah (ditawan) pun tidak boleh diperangi. (M. Quraish 

Shihab, 2000: 392) 



Ayat ini menjadi inspirator, landasan, dan yang mempengaruhi adanya 

perilaku kekerasan. Ayat ini sebenarnya turun berkenaan dengan 

Perjanjian Hudaibiyah. Tatkala Beliau (Nabi Muhammad SAW) 

memasuki Masjidil Haram dan Kaum Musyirikin menghalang-halanginya. 

Namun kemudian mereka mengajak berdamai dengan Beliau kemudian 

ditetapkan bahwa Beliau boleh melakukan haji tahun depan. Pada saat itu 

Kota Makkah dibebaskan untuk Kaum Muslimin selama tiga hari untuk 

melakukan thawaf dan berbuat sesuka hati. Keterangan ini seperti yang 

diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas. (M. Quraish shihab, 

2000: 153-154).  

  Ayat yang menerangkan tentang tujuan-tujuan berperang supaya 

jangan sampai terjadi fitnah lagi dalam agama adalah sebagai berikut: 

 
Artinya: 

   Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 

(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka 

berhenti, maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-

orang yang dzalim. (Q.S Al-Baqarah :193). 

 Dari penjelasan ayat diatas terdapat kriteria-kriteria tertentu kapan dan 

alasan seorang Muslim melakukan peperangan dan tentunya apabila ayat 

ini dipahami secara harfiah maka peperangan merupakan sebuah 

keniscayaan bagi Umat Islam untuk menjalankan agama. 

  Perilaku kekerasan (dapat berupa peperangan, dan lain-lain), yang 

menggunakan suatu legitimasi Al-Qur’an sebagai landasan dan juga tujuan 

dapat dipahami melalui indikator dalam ayat diatas. Yaitu ayat diatas 

menyebutkan kata jihad sebagai lisensi dari perilaku kekerasan. 

  Jihad secara akar kata dalam Bahasa Arab terbentuk dari lafadz: Ja 

Ha Da, Yaj Ha Du, Jahdan, yang memiliki arti bersungguh-sungguh. 

Namun seirirng dengan perkembangan kepetingan antara masing-masing 



kelompok dalam Islam, kata Jihad megalami distorsi. Kata Jihad yang ada 

dalam Al-Qur’an lebih kepada pelabelan berperang. Seorang ulama 

pujangga India dan negarawan yang sangat dihormati oleh Nehru, 

Mawiana Abu Al-Kalam Azad, melihat pula distorsi yang berkembang 

disekitar pengertian jihad. Dalam tulisannya yang membahas tentang 

persalan khilafah Beliau menulis: 

  Mengenai pengertian jihad terjadi kesalahpahaman yang serius. 
Banyak orang    mengartikan jihad itu adalah berperang (kekerasan). 
Orang-orang yang memusuhi Islam juga terlibat dalam kesalahan 
ini. Padahal dengan pengertian ini membatasi arti dari hukum yang 
sangat luas lagi suci dan luhur. Dalam Al-Qur’an dan Assunnah 
jihad artinya usaha keras untuk mengatasi kepentingan pribadi guna 
kepentngan kebenaran, usaha ni dilakukan dengan lisan, dengan 
harta dengan membelanjakan waktu, umur dan sebagainya dengan 
memikul macam-macam kesukaran dan juga dengan menghadapi 
pasukan menumpahkan darah. Untk menghadai pasukan musuh 
memerlukan waktu tertentu, tetapi untuk mnghadapi  diri pribadi 
bagi seseorang adalah usaha seuur hidup..(M. Dawam Raharjo, 
2002: 515) 

   
  Kata jihad dalam Al-Qur’an memiliki makna konotasi yang tidak 

terpaku kepada makna jihad itu tersendiri, hal ini karena Al-Qur’an adalah 

Bahasa Tuhan yang berbeda dengan Bahasa Manusia atau berbeda dengan 

hakikat bahasa dalam teks lainnya. Al-Qur’an mempunyai hakikat yang 

khusus, karena hakikat sifat Al-Qur’an itu sendiri, yaitu sarana komunikasi 

antara Allah dengan makhluk terutama manusia. (Sahiron Syamsuddin, 

2003: 70). 

  Dari penjelasan mengenai pemaknaan Al-Qur’an dan hakikat 

bahasa, Al-Qur’an sebagai kitab suci yang mengandung prinsip-prinsip 

kehidupan yang damai seharusnya dimaknai sebagai sebuah sandaran 

hokum untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan seimbang. 

Sehingga kata Jihad yang telah direduksi mengalami distorsi, pada zaman 

sekarang memiliki interpretasi perjuangan tanpa senjata, perjuangan moral, 

spiritual yang kesemuanya itu adalah jihad fi sabilillah atau perjuangan di 

jalan Allah yaitu suatu jalan kebenaran. 

 



2. Arogansi Keagamaan dan Mimpi Indah Masa Lalu. 

 Perilaku kekerasan tidak hanya dilandasi oleh Interpretasi ekstrem 

terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an tetapi juga dari penganut keagamaan 

fundamentalis berperan sangat kuat terhadap lahirnya perilaku kekerasan 

ini. Hal ini dikarenakan adanya arogansi keagamaan yang bermuara pada 

kebencian terhadap umat non-muslim sehingga melahirka upaya balas 

dendam. Argansi keagamaan yang bermuara pada kebencian ini 

berpangkal dari sejarah masa lalu, yaitu ketika Charles Darwin 

menerbitkan buku dengan judul On The Origin of Species, terbit tahun 

1859 yang berisi teori evolusi. Teori evolui adalah teori yang mengatakan 

bahwa makhluk hidup berevolusi dari makhuk hidup lainnya secara 

kebetulan. (http://www.geocities.com/jurnalintim/ed1Rngelow.htm) 

 Teori ini secara garis besar mengungkap bahwa manusia dapat 

bertahan hidup dengan melakukan tindak kekerasan terhadap makhluk 

lain. Teori ini menjadi inspirator bagi musuh Islam untuk menunjukkan 

kekuatan mereka dengan melakukan perilaku kekerasan terhadap orang-

orang yang tidak segolongan atau orang yang tidak tidak berasal dari suku, 

ras, agama mereka. Sehingga implikasi dari ha ini adalah meletusnya 

Perang Dunia II pada tahun 1939, pembantaian Muslim Bosnia sampai 

pada kerusuhan Poso di Indonesia yang membawa korban sebagian besar 

warga Muslim. Dari peristiwa ini kemudian lahir sebuah tindakan balas 

dendam oleh warga muslim dengan berlandaskan pada ayat-ayat suci Al-

Qur’an yang berbicara mengenai diperbolehkannya melakukan peperangan 

tanpa memperhatikan alasan-alasan lain.  

 Semangat balas dendam ini kemudian mengalami metamorfsis 

menjadi sebuah kebanggaan dan bahkan sampai pada titik arogansi 

keagamaan. Dalam kasus ini upaya agama sebagai pencerahan dan 

kedamaian mengalami pergeseran makna. Arogansi keagamaan ini 

disamping terbentuk dari kebudayaan dan antropologi suatu daerah juga 

mengambil dasar pijakan dari teks-teks. Seperti upaya menegakkan amar 

ma’ruf nahi mukar. Pelaksanaan amar ma’ruf ahi munkar ini dimaknai 

http://www.geocities.com/jurnalintim/ed1Rngelow.htm


hanya terbatas secara kasat mata, sehingga disamping menyebabkan 

kerusakan dari segi fisik juga berdampak pada psikologis pelakunya yaitu 

arogansi keberagaman. Pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar sendiri 

muncul sebagai etika, bukan hanya etika pribadi namun etika komunal dan 

sosial (Ahmad Baso, 2003: 9). Selain itu, perilaku kekerasan juga 

terbentuk dari imajinasi personal yang berakar dari kejayaan masa lalu. 

Artinya imajinasi-imajinasi tersebut tumbuh ketika para pelaku kekerasan 

mendapatkan pengetahuan t ntang kejayaan, kemakmuran dan kebesaran-

kebesaran Umat Islam sehingga menginginkan kejayaan tersebut terwujud 

dalam kehidupan sekarang dengan berbagai metode yang dipakai. 

 Kejayaan masa lalu ini pula yang mengilhami dari setiap tindakan 

yang dilakukan. Dengan didasari dari historisitas keemasan ini pelaku 

kekerasan berpendapat bahwa suatu keharusan untuk mengembalikan 

kejayaan tersebut. Ketika pelaku kekerasan ini melakukan tindakan 

demikian maka mereka tidak memiliki perasaan bersalah sedikitpun 

karena apa yang dilakukannya adalah hanya untuk mempertahankan 

agama Allah.  

3.   Eksistensi Kelompok 

 Pelaku kekerasan bersikap menafikan unsur kesamaan agama. 

Artinya kelompok-kelompk dalam Islam tidak memperdulikan semangat 

persaudaraan sesama Muslim yang menuntut untuk saling memahami, 

toleransi, dan semangat keberagaman daerah yang menjadi wadah bagi 

keberadaan sebuah agama. Hal ini karena adanya sebuah tujuan berbeda 

dari masing-masing kelompok yang juga mempunyai metode tertentu 

untuk mencapai tujuan tertentu.  Al-Qur’an menawarkan konsep etika 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat, namun etika sosial yang bersumber 

dari Al-Qur’an berubah menjadi fanatisme golongan, sehingga masing-

masing kelompok mencari sebuah sarana untuk menjaga popularitas dan 

eksistensi.  

 Upaya untuk selalu menjaga eksitensisme ini memunculkan 

metode defensife. Artiya ketika suatu kelompok ingin tetap eksis dalam 



sebuah peradaban, mereka mempertahankan diri dengan melakukan 

berbagai tindakan agar kelompok-kelompok lain mengakui 

keberadaannya. Akan tetapi usaha defesif ini terkadang dengan 

menggunakan suatu intimidasi, pemaksaan dogma dan juga aksi terorisme 

simbolik atau nyata.  

4.  Otoriter Egoisme    

 Otoriter merupakan suatu pengakuan yang tidak memberikan 

toleransi kepada semua yang berbeda. Apabila ideology diterapkan dalam 

hal ini, maka keperkasaan ideoloi tunggal menjadi sebuah impian dengan 

melakukan penghapusan terhadap segala sesuatu yang berbeda, baik dalam 

teologi, paradigma maupun metode yang digunakan. 

 Otoriter egoisme ini memnculkan sebuah semangat kesombongan 

dan kediktatoran sehingga menyebabkan kehancuran atau malapetaka bagi 

kelompk lain. Perilaku kekerasan yang terjadi selama ini juga bermula dari 

hal tersebut. Pelaku tidak bisa menguasai kelompok lain yang memiliki 

idealisme yang berbeda sehingga mereka melakukan praktek perilaku 

kekerasan. Praktek perilaku kekerasan ini dilegitimasi dengan sandaran 

kitab suci sebagai bentuk kemasan agar mendapatka legalisasi dan 

dukungan dari masyarakat. (Ali Harb, 2007: 106). 

5.   Ketidakberdayaan terhadap Realitas 

   Ketidakberdayaan terhadap realitas merupakan kekalahan terhadap 

realitas. Sehingga realitas yang ada tidak sesuai dengan apa yang dicita-

citakan, bahkan bertolak belakang dengan apa yang menjadi prisip dan 

idealis kelompok. Perisiwa ini menimbulkan upaya praktek perilaku 

kekerasan karena kekecewaan yang ada dan tidak adanya kemampuan 

untuk menyesuaikan realitas. 

   Kekecewaan ini berlanjut dengan cara-cara negatif untuk tidak 

mengikuti realita yang ada. Mereka mengguakan provokasi dan 

propaganda dengan menyertakan simbol-simbol keagamaan yang 

melahirkan perilaku kekerasan. Provokasi dan propaganda ini digunakan 

karena berlatar belakang keberagaman yang ada. Sehingga terdapat 



kemudahan untuk terjadinya sebuah pertikaian atau perilaku kekerasan. 

Tindakan represif  ini  melahirkan perilaku kekerasan karena tidak 

dimungkinkan untuk menerima atau mempunyai sifat toleransi yang ada. 

    

B. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan bagi umat beragama 

dan masyarakat luas di Indonesia. 

   Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh penganut keagamaan 

fundamentalis memberikan dampak yang sangat terasa tidak hanya bagi warga 

Muslim Indonesia tetapi warga Muslim dunia pun terkena imbasnya. Akibat 

gerakan tersebut memberikan kesan buruk bagi umat Islam yang identik 

dengan teroris, ekstrimisme, dan radikalisme.  

  Dampak yang sangat terasa dalam negara Indonesia sendiri adalah pada 

sektor Perekonomian, Politik, serta Stabilitas nasional. Dalam sektor 

Perekonomian dampak yang terasa adalah banyaknya investor asing yang 

berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya 

ketidakpercayaan dengan keamanan negara Indonesia. Pariwisata di Indonesia 

juga mengalami penurunan yang diakibatkan adanya terorisme bom sehingga 

warga asing enggan untuk berkunjung. Padahal pariwisata merupakan 

investasi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. 

(http://www.kongresbud.budpar.go.id) 

  Gerakan kekerasan dengan legitimasi ayat-ayat suci Al-qur’an tersebut 

juga memberikan dampak yang terasa dalam sektor stabilitas nasional. 

Dampak tersebut antara lain terdapatnya citra buruk bagi keamanan Indonesia 

karena tidak bisa menjaga keamanan dari dalam negeri sendiri. Adanya bom 

Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 cukup sebagai bukti kalau pertahanan dan 

stabilitas nasional yang kurang kuat. Hal tersebut juga berpengaruh pada 

sektor politik Indonesia yang semakin terpuruk dan banyaknya pihak-pihak 

yang memanfaatkan moment tersebut untuk mengunggulkan kelebihan 

individu dan menarik simpati serta empati dari warga. 

(http://www.kongresbud.budpar.go.id). 

http://www.kongresbud.budpar.go.id/
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  Dampak yang timbul dari aksi kekerasan dirasakan oleh semua warga 

Indonesia. Padahal yang melakukan hanyalah segolongan kelompok yang 

kurang memahami indahnya perbedaan dan keegoisan pribadi. Jika kekerasan 

tersebut terus terjadi maka tak heran bila keadaan Indonesia akn semakin 

terpuruk dan terkucilkan oleh dunia Internasional, dan yang akan lebih terasa 

adalah terkucilnya warga muslim karena identik dengan teroris, ekstrimisme, 

dan radikalisme. 

 

C. Solusi perilaku kekerasan yang sesuai dengan ayat-ayat suci Al-qur’an.  

  Adapun setelah melihat berbagai latar belakang serta histori terjadinya 

perilaku kekerasan antar muslim atau muslim dengan non muslim serta 

dampak negatif yang dirasakan, maka penulis berupaya menyampaiakan suatu 

solusi, antara lain sebagai berikut: 

1. Pemaknaan  Al-Qur’an Sebagai Etika Sosial. 

          Pemaknaan Al-Qur’an sebagai kitab suci secara tekstual telah 

menimbulkan kemungkinan timbulnya perilaku kekerasan. Karena itu 

mengingat hakikat bahasa dalam Al-Qur’an yang mengacu pada multi 

dimensi maka untuk memahami ayat-ayat Al-Qur’an tidak mungkin hanya 

berdasarkan kaidah linguistik belaka. Pemaknaan Al-Qur’an perlu 

diarahkan pada pembacaan yang lebih humanistik, pluralistik, dan 

progresif. Pemahaman teks Al-Qur’an yang kaku, rigid, hitam-putih, dan 

tektualistik, akan mengarahkan sang pembaca menjadi berpikiran sempit 

dalam mengamalkan Al-Qur’an sehingga yang terjadi adalah 

kecenderungan atas tindakan kekerasan, klaim-klaim kebenaran, dan sikap 

anti-pluralisme. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu pemaknaan dan 

pemahaman ayat 190 pada surat Al-Baqarah, yaitu: 

 

 



Artinya: 

  Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-Baqarah: 

190). 

Ayat tersebut secara sekilas menunjukkan tentang perintah perang atau 

memerangi setiap orang yang mengganggu kehidupan kita. Jika ayat 

tersebut hanya dimaknai dan difahami secara harfiah atau tekstual saja 

maka perilaku kekerasan atau bahakan peperangan tidak akan dapat 

dicegah baik diantara kaum muslim dengan non muslim atau antara kaum 

muslim sendiri. Dalam memaknai serta memahami ayat tersebut harus 

memperhatikan Asbabun nuzulnya dan untuk siapakah ayat tersebut 

diturunkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

pengaplikasiannya. Asbabun nuzul ayat tersebut berkenaan dengan Perang 

Hudaibiyyah. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW memasuki Masjidil 

Haram, Beliau dihalang-halangi oleh kaum Musyrikin dan terjadi 

peperangan. Kaum musyirikin kalah dan mengajak damai dengan adanya 

perjanjian dengan ditetapkannnya pembolehan ibadah haji bagi Rasulullah 

dan kaum muslimin pada tahun depan tanpa adanya gangguan lagi dari 

kaum Musyrikin. Setelah waktu tersebut dating (1 tahun), kaum Muslimin 

melakukan kegiatan ibadah Thawaf Qodho’. Disebut dengan Thawaf 

Qodho’ karena untuk mengganti Thawaf tahun sebelumnya yang terhalang 

oleh ulah kaum Musyikin. Namun kaum Muslimin takut bila kaum 

musyirikin akan menghalang-halangi lagi, sehingga Allah SWT 

menurunkan ayat tersebut sebagai pembelaan kaum muslimin yang 

teraniaya untuk memerangi siapapun yang mengganggu kegiatan Thawaf 

tersebut. Walaupun begitu Allah SWT memerintahkan untuk tidak 

melewati batas dengan memulai peperangan dan memerangi wanita dan 

anak-anak. (Ahmad Mustafa al-maraghi, 1993: 153-154).  

Dengan melihat Asbabun nuzul ayat tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagai orang Islam tidak boleh mendahului peperangan dan perilaku 



kekerasan tanpa adanya sebab yang jelas dari orang kafir atau musyrik 

yang telah mendahului peperangan. Dan dapat dikatakan bahwa Islam 

lebih menekankan solusi permasalahan yang bersifat humanisme dan 

kekeluargaan tanpa adanya suatu tindak kriminalitas. Al-qur’an 

mengajarkan bahwa sebagai seorang muslim dilarang berbuat suatu  hal 

yang dapat memunculkan adanya permasalahan karena merusak kehidupan 

sosial antar manusia. 

  Dalam kasus pemaknaan tekstual Al-qur’an adalah kasus takfir 

(pengkafiran) dan fatwa hukum mati merupakan bentuk kepicikan dalam 

pemikiran keagamaan. Pembuatan film Fitna yang dirilis oleh seorang 

pendukung Yahudi yaiutu Wilders pada tangal 27 Maret 2008 pukul 19.00 

waktu setempat (Belanda) di situs video Liveleak dilarang di tanyangkan 

di Indonesia karena film tersebut dilatar belakangi oleh kebencian Wilders 

terhadap Islam. Ia merasa bahwa Islam telah mengurangi kebebasan di 

Belanda. Pembuatan film Fitna tersebut dilandaskan pada Al-Qur’an yang 

telah di tafsirkan secara tekstual dengan tujuan agar masyarakat 

(khususnya masyarakat muslim) yang melihat film tersebut akan terdoktrin 

sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang fanatisme dan tidak 

memiliki toleransi keagamaan. Oleh karena itu, pemaknaan Al-Qur’an 

harus dimaknai sebagai ajaran untuk publik dan mengakomodir dengan 

segala bentuk perbedaan. Abdurrahman wahid (Gus Dur) mengatakan 

Islam seharusnya tidak menampilkan bentuk eksklusif.(Ahmad Baso, 

2006: 296)    

 Indikator dari sebuah implementasi ajaran Al-Qur’an adalah 

masyarakat luas dengan kerukunan, toleransi dan kemajemukan yang ada. 

Jadi pelaksanaan Al-Qur’an tidak hanya bersifat privatisasi namun 

berdasarkan pada kemaslahatan umat manusia, kemudian hubungan 

vertikal dikonversikan kedalam hubungan keseimbangan segitiga antara 

individu-masyarakat-Allah. 

 

 



2. Pencerahan Teologis   

Teologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang 

berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu 

yang berhubungan dengan Tuhan. H. L. Mencken seorang Ilmuan teolog 

berpendapat bahwa pengertian Teologi adalah upaya untuk menjelaskan 

hal-hal yang tidak diketahui dalam pengertian-pengertian dari pihak-pihak 

atau orang-orang yang tidak pantas untuk mengetahuinya. Hal ini berbeda 

dengan pendapat Anselmus seorang Ilmuan teolog yang mengatakan 

bahwa Teologi adalah suatu bentuk dari iman yang mencari pengertian 

(fides quaerens intellectum). (http://id.wikipedia.org/wiki/Teologi).  

 Di dalam setiap tradisi keagamaan, menurut guru besar teologi dari 

Vancouver Canada, selalu terkandung benih-benih ideologi dan atau 

teologi yang bersifat isolasionis (tiap-tiap agama hidup dan berkembang 

dalam batasannya sendiri-sendiri), konfrontasionis (dalam agama satu 

dengan yang lain merupakan saingan yang harus dicurigai), dan bahkan  

kebencian (antara agama yang satu dengan lainnya merupakan musuh 

yang harus ditaklukkan). Batas-batas ketiganya sangatlah tipis dan kabur, 

apalagi ketika dikaitkan dengan logika kekuasaan yang secara inheren ada 

dalam setiap agama. (http://sinarharapan.co.id/berita/0606/26/opi01.html) 

  Al-qur’an merupakan sumber hukum agama Islam mengandung 

bahasa yang multi dimensi sehingga membutuhkan pemahaman dan 

penalaran serta menghubungkan dengan aspek yang lain. Pemaknaan Al-

Qur’an secara tekstual akan membawa para penganut agama kepada 

kebakuan agama. Maksudnya nilai-nilai yang seharusnya dapat tergali dan 

kemudian di manufestasikan ke dalam masyarakat dalam bentuk 

keserasian menjadi terbelenggu dalam kungkungan pemahaman Al-qur’an 

secara tekstual belaka. Hal ini dapat dicontohkan dalam firman Allah SWT 

http://sinarharapan.co.id/berita/0606/26/opi01.html


dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179, yaitu: . 

 

 
Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan 

cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai 

orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. 

Dalam ayat tersebut menjelaskan hukum Qishos bagi para pelaku 

pembunuhan baik orang merdeka, hamba sahaya atau wanita. Jika dalam 

pemaknaan ayat tersebut hanya terbatas pada tekstualitas saja tanpa adanya 

pendalaman makna, maka hukum qishos akan selalu menjadi ukuran 

hukuman yang utama. Padahal dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa 

hukuman qishos dapat diganti dengan pembayaran diat sesuai dengan 

permintaan keluarga yang kehilangan, atau bahkan membebaskan 

pembunuh tersebut karena faktor sosial dan tingkat kemanusiaan yang 



tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Al-qur’an terkandung segi 

sosial dan kemanusiaan, bukan hanya tentang agama atau ketuhanan saja 

tetapi berhubungan dengan aspek yang lainnya. Tanpa adanaya 

pendalaman makna maka segi sosial dan segi yang lainnya dalam Al-

qur’an tidak akan tergali dan menjadikan pemahaman yang dangkal dan 

tekstual. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memaknai Al-

Qur’an dalam konteks transformasi sosial yang terletak dalam bentuk 

kesalehan sosial dan bukan hanya hubungan vertikal semata, melainkan 

lebih menekankan pada hubungan horizontal atau hubungan dengan 

makhluk Tuhan. 

 Oleh karena itu, pembebasan secara teologis yang mengarah 

kepada prioitas kesinambungan kehidupan antara manusia menjadi 

orientasi. Hubungan manusia dengan manusia lain bukan hanya terletak 

pada sesama golongan namun manusia semuanya, tanpa membedakan 

suku, ras, agama dan yang lainnya. Meskipun demikian aspek-aspek 

Ketuhanan tetap akan terjaga tanpa adanya kekhawatiran pengkaburan 

makna dalam memahami Al-qur’an.  

3. Upaya penggalangan aksi penolakan kekerasan dan upaya legitimasi 

melaui ayat-ayat suci Al-qur’an 

  Upaya penggalangan aksi penolakan kekerasan melalui legitimasi 

ayat-ayat suci Al-qur’an harus mendapat dukungan dari segala pihak baik 

dari pihak agama, keamanan, serta politik atau ekonomi di Indonesia. 

Perilaku kekerasan merupakan suatu pelecehan terhadap agama serta 

pelecehan terhadap kemanusiaan, sehingga perlu adanya kerjasama dari 

semua pihak untuk menanggulangi serta mengatasi hal tersebut. Tanpa 

adanya kebersamaan dan kerjasama yang kokoh maka perdamaian sulit 

dicapai, dan yang akan timbul hanyalah permusuhan serta aksi 

penghancuran dan berimbas pada buruknya citra Islam di mata 

Internasional. (http://islamlib.com/id). 

   Berdasaran uraian tersebut dapat diambil makna bahwa kekerasan 

bukanlah merupakan sebuah tawaran yang bijak untuk menyikapi 

http://islamlib.com/id


polarisasi dunia akibat tamparan hebat modernitas. Islam memiliki banyak 

kerangka pemikiran untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Hanya 

saja, pemaknaan Al-qur’an secara harfiahlah serta upaya legitimasi 

kelompok tertentu yang menyebabkan terjadinya perilaku tersebut. 

  Upaya penggalangan penolakan kekerasan melalui legitimasi ayat-

ayat suci Al-qur’an dapat dilakukan dengan berbagai langkah berikut: 

 1.  Pendekatan melalui negara yang harus bersikap netral dan adil dalam 

 kehidupan  keagamaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

 timbulnya kasus-kasus penyesatan dan kriminalisaasi terhadap 

 kelompok keagamaan, kepercayaan, dan  keyakinan apa pun. 

 2.  Menuntut negara untuk secara aktif memfasilitasi dan membuka ruang 

 dialog secara damai, setara dan terbuka serta menuntut negara untuk 

 memberikan perlindungan kepada pimpinan dan anggota 

 komunitas yang dituding  sesat dan sebagainya. 

 3. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat terutama bagi 

masyarakat muslim untuk bersikap inklusif dan tidak panik dalam 

menghadapi munculnya berbagai aliran  keagamaan, keyakinan dan 

kepercayaan serta menghentikan tindakan-tindakan yang mengarah 

pada kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. 

 4. Menghimbau kepada semua pemuka agama untuk menghentikan 

 klaim sesat dan menyesatkan kepada kelompok lain. Fatwa penyesatan 

 justru menjadi pendorong, pemicu, dan pembenaran tindak kekerasan 

 oleh kelompok masyarakat tertentu. 

  Berdasarkan beberapa upaya tersebut menunjukkan bahwa langkah 

penanggulangan kekerasan melalui ayat-ayat suci Al-qur’an harus terjalin 

kerjasama antara masyarakat muslim, umat beragama, serta peran aktif 

negara. Tanpa ketiga hal tersebut maka kekerasan tidak akan pernah 

terselesaikan. 

   Islam hadir untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan 

perdamaian. Tugas kita semua untuk memberikan citra positif bagi Islam 

yang memang berwajah humanis dan anti-kekerasan ini. Ajaran dan 



norma-norma Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk menjadikan 

perdamaian (salam), toleransi (tasamuh), keadilan (‘adalah), 

keseimbangan (tawazun), kebebasan (hurriyah), moderasi (tawasuth), 

konsultasi (syura), dan persamaan (musawah) sebagai dasar 

kehidupannya. Lebih dari itu, ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk 

berbuat baik (amal shaleh) kepada siapa pun, baik di kalangan Islam itu 

sendiri maupun non-Islam, dengan melakukan hal ini, konsep Islam 

sebagai agama rahmat akan membumi dan tindakan kaum fundamentalis 

yang mengatasnamakan Al-qur’an tidaklah sesuai dengan ajaran dan 

norma agama Islam yang sebenarnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

1. Faktor yang melandasi serta mempengaruhi terjadinya perilaku kekerasan  

 dan upaya legitimasi melalui ayat-ayat suci Al-qur’an adalah pemaknaan 

 Al-qur’an secara tekstual, arogansi keagamaan, mimpi indah masa 

 lalu,otoriter egoismeserta ketidakberdayaan teradap realitas. 

2. Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku kekerasan dan upaya legitimasi 

 melalui ayat-ayat suci Al-qur’an adalah terpuruknya sektor perekonomian, 

 politik serta stabilitas nasional. 

3. Pemaknaan Al-qur’an sebagai etika sosial, pencerahan teologis, serta 

 upaya  penggalangan aksi penolakan terhadap perilaku kekerasan dan  

 merupakan solusi alternatif dalam mengatasi perilaku kekerasan dan upaya 

 legitimasi melalui ayat-ayat suci Al-qur’an. 

 

B. Saran  

1. Pemaknaan terhadap setiap ayat-ayat Alqur’an hendaknya dengan melihat 

 berbagai metode yang telah dirumuskan oleh para ahli bahasa, sehingga 

 produk kebijakan hukum yang dirumuskan tidak menimbulkan 

 ketimpangan dan kekerasan dari umat. 

2. Al-qur’an adalah sebagai dasar pijakan hukum yang menuntun umat 

 kepada sebuah kehidupan yang lebih teratur dan beradab. Oleh karena itu, 

 dalam pemaknaan Al-qur’an hendaknya mampu disesuaikan dengan 

 realitas yang ada.   
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