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MOTTO 

Semua pemahaman manusia tentang pengetahuan agama itu otentik 

tetapi terbatas, dan terbuka kemungkinan untuk salah, oleh karenanya 

kebenaran hanya selembar kertas dari ribuan buku. 

(Abdulkarim Soroush) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Persembahan terbaik untuk sebuah tanggung tawab masa depan  

Thanks for My Family 
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ABSTRAK 

Dalam beberapa selang tahun terakhir ini terjadi beberapa 

kesalahan terhadap pemahaman dan tafsiran yang mendasar pada agama, 

Sehingga memunculkan beberapa stigma untuk melahirkan gerakan baru 

dan meninggalkan tradisi lama yang sudah tidak relevan dalam konteks 

zaman. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam 

keagamaan.  

Abdulkarim Soroush adalah salah satu tokoh revivalitas Iran, yang 

memberikan gagasan tentang teori perluasan dan penyempitan pemahaman 

agama. Soroush mencoba memberikan pandangan cara untuk memahami 

agama dan ilmu pengetahuan agama, dengan sudut pandang bahwa dalam 

memahami konteks harus menyesuaikan zaman sehingga menjadi relevan. 

 Dalam setiap pembaharuan atau revolusi pemikiran memang 

selalu ada yang harus diperhatikan lebih bukan hanya pada aspek 

kajiannya saja melainkan juga harus berdasarkan sumber dan pemikiran 

manusia yang selalu mengalami perubahan. 

Soroush menggunakan pendekatan disiplin ilmu-ilmu modern 

(filsafat, sosiologi, politik, ekonomi, etika, dll) dengan disertai ijtihad 

pribadi dalam mempraktikan teorinya itu. Dengan ilmu-ilmu modern ini, 

kata Soroush, agama akan mampu menjawab tantangan dan persoalan-

persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Dengan melakukan 

interpretasi terhadap nash-nash agama menjadi jelas bahwa agama 

merupakan doktrin yang memberikan pemahaman atau penjelasan tentang 

Tuhan dan perintah-perintahNya.  

Munculnya beberapa gerakan baru dalam keagamaan ini di 

akibatkan karena pemahaman manusia masih sangat minim dalam 

memandang disiplin ilmu agama, hal ini terjadi dalam konteks keagamaan 

di Indonesia yang cukup kompleks dan beragam. Pemahaman tentang 

beragama seringkali disalah artikan karna kebanyakan studi keagamaan 

yang dipelajari hanya sebatas teks saja, studi agama menjadi acuan dan 

tumpuan dalam menanamkan benih munculnya ilmu pengetahuan agama. 

Penelitian ini akan mencari sejauh mana relevannya pemikiran 

Soroush terhadap studi agama-agama di Indonesia, sehingga dapat 

menjadi salah satu referensi terhadap keagamaan di Indonesia yang lebih 

baik.Penelitian ini menggunakan kajian tokoh, yaitu tokoh revolusioner 

asal Iran, Abdulkarim Soroush. Penelitian literatur ini mengumpulkan 

data-data primer dari karya tokoh yang peneliti kaji, dan memberikan 

tambahan sumbangsih pemikiran dari beberapa sumber pendukung yang 

hampir sama dalam subjek tersebut. Penelitian ini mengandalkan bahan 

dan sumber materi dari studi kepustakaan (Library Research). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah  

Agama kini  menghadapi  berbagai masalah sosial, di tengah-tengah 

zaman yang dikuasai oleh kaum Rasionalis yang lebih mengutamakan hak 

dibandingkan kewajibannya. Agama harus mempunyai eksistensi yang kuat 

agar nilai agama tidak terseret oleh modernitas. 

Permasalahan agama harus menemukan solusi dan formulasi agar 

khasanah keagamaan mampu menghadapi kondisi saat ini, dengan berbagai 

ilmu pengetahuan yang kini sudah berkembang pesat, dan kemajuan 

teknologi menjadikan manusia lupa akan pentingnya sebuah agama, 

beberapa hal ini membuat manusia akan menuhankan akal di bandingkan 

Agama. Ini menyebabkan munculnya paham dan gerakan keagamaan dalam 

masyarakat yang merupakan suatu fenomena kebangkitan agama di abad ini, 

dengan keragaman corak dan ciri masing-masing gerakan akan 

menimbulkan dinamika dan romantika kehidupan beragama.
1
 

Perubahan rotasi pemikiran dalam kalangan masyarakatpun akan 

muncul dengan sendirinya, dan akan muncul gerakan keagamaan yang 

fundamental. Dalam hal ini, umat Islam seharusnya memahami tentang ilmu 

pengetahuan agama disertai dengan nalar berfikir yang memberikan peluang 

terhadap penafsiran sumber agama yaitu Al-Qur‟an. Karena bisa saja terjadi 

dalam gerakan ini menjauhkan umat Islam dari sumber agamanya sendiri, 

                                                           
1
 M Yusuf (Ed), Profil Paham dan Gerakan Keagamaan (Jakarta: CV. Prasasti 2009), 

hlm.vii 
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yang pada akhirnya menjadi stigma bagi seluruh umat Islam. Beberapa hal 

yang diidentifikasi sebagai kelemahan gerakan ini adalah, pertama dalam 

penafsiran teks keagamaan, kelompok ini cenderung memakai pendekatan 

yang literalis-interpretatif. Mereka pada umumnya menolak pemahaman 

kontekstual, karena pemahaman tersebut akan mereduksi sifat perenial 

agama. Kedua, memberikan ruang yang cukup sempit bagi terciptanya 

pluralitas dan relativitas. Ketiga, mempunyai otoritas yang mutlak terhadap 

tafsir agama. Mereka pada umumnya mempunyai klaim kebenaran akan 

penafsirannya terhadap doktrin keagamaan. Tidak heran misalnya jika dalam 

berbagai kasus, mereka sering memberikan label kafir atau murtad bagi 

siapa saja yang dianggapnya telah keluar dari koridor syari`at. Keempat, 

gerakan ini sangat erat bersinggungan dengan fanatisme kesukuan, 

intoleransi dan eksklusifisme. Mereka juga tidak segan-segan mengambil 

posisi konfrontatif dengan lawan yang dianggap akan merusak stabilitas 

agama.
2
 

Beberapa pertanyaan seringkali muncul, terkait bagaimana 

substansi  agama dan pengetahuan agama berperan penting dalam mengawal 

kehidupan manusia, dan pemahaman tentang kedua unsur tersebut masih 

sangat tekstualis di kalangan masyarakat. 

Hal semacam ini sering terjadi dalam konteks Islam di Indonesia 

yang kaya akan budaya dan agama. Selalu melakukan manufer gerakan 

yang fundamentalis dengan berbasiskan kepada pemahaman agama yang 

                                                           
2
 Abdurahman Kasdi, Fundamentalis Islam Timur Tengah (Jakarta: Lakpesdam NU, 

edisi no 13, 2002), hlm. 21. 



3 

 

harus dipaksakan dengan kultur yang ada, dan akhirnya muncul beberapa 

gerakan yang dianggap menghilangkan nilai keharmonisan karena lebih 

mendapat sorotan akan sebuah kekerasan atau penyesatan. 

 Masyarakat Indonesia masih sangat sensitif ketika berhadapan 

dengan agama yang berbeda dengan yang mereka miliki, mereka hanya 

mengetahui Islam dan tatacara beribadahnya, dan pengetahuan agama 

seperti tidak tersentuh sama sekali dikarenakan kehawatiran akan sebuah 

penafsiran yang nanti akan menghasilkan kekafiran, keilmuan yang sangat 

apa adanya membuat Islam mereka hanya berkutat pada masalah klasik dan 

monoton.  

Karena itu kedepannya, diperlukan kajian-kajian yang mendalam 

untuk menjadikan pengetahuan agama sebagai suatu acuan pembelajaran 

dalam ruang lingkup studi agama. Sama halnya dengan yang terjadi dalam 

Islam perlu dilakukan pelurusan arah studi yang dilakukan oleh para 

sejarawan agama selama ini, yang kerap terjadi saat ini adalah masih 

minimnya relevansi perkembangan ilmu agama bagi para pengkaji Islam 

(Islamis) dan masih sedikitnya sejarawan agama sebagai sarana untuk 

mempelajari materi-materi Islam.
3
 

Ini menjadi salah satu kelemahan umat Islam yang mudah 

terpengaruh oleh penafsiran yang sempit tanpa adanya hermeneutik dan 

pengetahuan agama sebagai pesanding ilmu penafsiran, hal ini terjadi 

dibeberapa dunia Islam. Berbicara mengenai dunia Islam Abdulkarim 

                                                           
3
 Thoulhatul Choir, Ahwan Fanani dkk, Islam dalam berbagai Pembacaan 

Kontemporer (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009), hlm.140. 
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Soroush memiliki pengaruh terhadap rotasi gerakan penafsiran terhadap 

agama dan al-Quran. Kurangnya studi tentang pengetahuan agama membuat 

stigma agama hanyalah sebatas pegangan hidup saja, padahal pengetahuan 

agama mampu melahirkan berbagai disiplin ilmu yang sangat banyak dan 

mampu menjadi petunjuk untuk kehidupan manusia agar lebih baik. Salah 

seorang tokoh yang terkenal mengenai hal tersebut adalah Abdulkarim 

Soroush, tokoh yang di tunjuk Ayatullah Humaini sebagai anggota terhormat 

penasihat dalam bidang kebudayaan di Tehran, Iran. 

 Abdulkarim Soroush,
4
 pada upaya-upaya yang bersifat  dikotomis 

ini. Yaitu, dalam mengidentifikasikan syariat itu sendiri dengan pengetahuan 

dan pemahaman kolektif kita dalam berbagai bangunan keilmuan keagamaan 

yang ada. Sementara esensi kewahyuan agama diakui penafsiran-penafsiran 

tentangnya harus dipahami sebagai semata-mata Interpretasi terhadap firman 

Tuhan, dan dimengerti sebagai semata-mata makna dan kandungan yang 

diambil dari firman Tuhan oleh para komentator dan penafsir. Agama adalah 

wahyu Tuhan yang bersifat murni dan absolut. Meskipun demikian, agama 

harus melewati berbagai saluran daya-daya kognitif manusia yang bekerja 

dalam satu sistem pengetahuan manusia dan setting yang kompleks 

hubungan-hubungan sosial manusia. Tokoh yang memberi pengaruh 

terhadap beberapa Universitas di Iran ini, mampu merangkul beberapa 

                                                           
4
  Abdulkarim Soroush dikenal sebagai intelektual Muslim “Liberal” asal Iran. Lahir 

pada 15 Desember 1945 di selatan Teheran. Mulai dikenal luas sejak memunculkan “Teori 

Peluasan dan Penyempitan Pengetahuan Agama” sekitar  akhir 1980-an. Seorang kritikus 

utama Iran kontemporer. Oleh Jurnalis Amerika, Robin Wright dan banyak lagi setelahnya, 

Soroush dijuluki sebagai “Luther Islam” 
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pemikir agama dan membuka kembali tafsiran-tafsiran terhadap agama dan 

menggunakan Al-Qur‟an sebagai landasan yang mempunyai tafsiran yang 

sangat luas. Problemnya adalah kita cenderung mendampingkan sejarah 

yang tidak ditafsirkan dengan doktrin yang tidak disampaikan. Tidak ada 

doktrin yang dapat menggambarkan sejarahnya sendiri. Ia adalah menjadi 

suatu interpretasi partikular atau satu doktrin yang diaktualisasikan dan 

menjadi kekuatan sejarah, oleh sebab itu doktrin sejarah Islam atau sejarah 

Marxisme merupakan sejarah-sejarah dari berbagai interpretasi atas doktrin-

doktrin ini, karena diaktualisasikan dan dipraktikan secara beragam, doktrin 

selalu mengalami perubahan, penafsiran ulang, dan perselisihan sektarian. 

Semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah doktrin, 

dan semuanya harus dinilai secara utuh.
5
 

Dalam konteks keagamaan Soroush memiliki perhatian lebih 

terhadap rekonstruksi dan paradigma pemikiran tentang Agama, dalam 

menghadapi arus modernitas jelas akan merubah sisi nalar berfikir manusia 

yang lebih mengutamakan Rasionalitas, Untuk menghadapi tantangan-

tantangan modernitas, umat Islam harus berupaya untuk tidak mengubah 

Agama dengan perubahan-perubahan di dunia luar. Untuk itu diperlukan 

konsepsi keagamaan manusia, Soroush mengajukan posisi semacam itu, 

dilandasi dengan analisis pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan 

agama (marifat-I dini). Meskipun Agama tidak berubah, pemahaman dan 

                                                           
5
 Abdulkarim Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama terj Mahmoud Sadri 

dan Ahmad Sadri (Bandung : Mizan 2002), hlm.120. 
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pengetahuan manusia tentang agama berubah. Pengetahuan agama hanyalah 

satu dari banyak cabang pengetahuan manusia, Ia tidak dituhankan oleh sifat 

ketuhanan agama, dan ia tidak boleh dirancukan dengan agama itu sendiri. 
6
 

Sumbangan Soroush terpenting bagi dunia atau Filsafat Islam 

adalah mempertahankan bahwa kita harus membedakan antara agama 

sebagai yang diwahyukan Tuhan dengan interpretasi agama atau 

pengetahuan agama (Religious Knowledge) yang didasarkan pada faktor-

faktor historis dan sosial.
7
 

Dikesempatan ini peneliti memfokuskan penelitian ini pada agama 

dan pengetahuan agama menurut Abdulkarim Soroush, yang kedua aspek ini 

harus di bedakan dan mempunyai peranan masing-masing, nantinya menjadi 

acuan agar pergerakan agama semakin relevan dan valid untuk konteks 

zaman sekarang terutama dalam studi agama-agama di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Valla Vakili, Abdulkarim Soroush dan Diskursus Kritik di Iran, dalam John L. 

Esposito dan John O. Voll, Tokoh Islam Kontemporer terj. Sugeng Hariyanto dkk (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.188. 

 
7
 Syafaatun Almirzanah dan Sahiron Syamsudin, Upaya Integrasi Hermeneutika dalam 

Kajian Qur’an dan Hadis Teori dan Aplikasi (Yogyakarta, Lembaga Penelitian UIN Sunan 

Kalijaga, 2012), hlm.226. 
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B. Rumusan Masalah 

Supaya permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik 

tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini 

dimaksudkan agar pembahasan dalam skipsi ini, tidak melebar dari apa yang 

dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada 

beberapa rumusan masalah yang bisa diambil : 

1.  Bagaimana Pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Agama dan 

Pengetahuan agama? 

2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Abdulkarim Soroush terhadap konteks 

Studi Agama-agama di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Mengetahui pemikiran Abdulkarim Soroush tentang Agama dan 

pengetahuan Agama. 

b. Mengetahui relevansinya pemikiran Abdulkarim Soroush 

tentang Agama dan Pengetahuan Agama untuk Studi Agama-

agama di Indonesia. 

c. Selain dari itu untuk menambah Referensi tentang Pemikiran 

Tokoh Agama Islam dan menambah literatur keagamaan di 

Indonesia. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini juga berguna 

a.  Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai sumbangan 

refrensi tentang keilmuan yang menyangkut materi tentang 

Agama dan pengetahuan Agama. 

b. Memberikan Sumbangsi dalam Studi Perbandingan Agama 

agar lebih mengenal Tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam. 

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

konteks studi Keagamaan di Indonesia. 

d. Bagi peneliti penelitian ini sebagai tugas akhir guna 

mendapatkan gelar S.Th.i di Perguruan Tinggi  UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Setelah peneliti mencari dan membaca beberapa literatur yang ada, 

peneliti mendapatkan beberapa judul Skiripsi yang ada kesamaan dan 

perbedaanya dengan penelitian yang peneliti teliti diantaranya; 

 

1. Pemikiran Abdulkarim Soroush : Studi Atas Teori Perluasan dan 

Penyempitan Pengetahuan Agama, adalah skripsi yang di tulis Oleh 

Hadi Munawwar Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin 

pada Tahun 2004. Ia menulis tentang pemikiran Soroush dilihat dari 

sudut pandang definisi dan epistimologi tentang sebuah 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Studi keagamaan menjadi perhatian di zaman modern ini, 

karena pengaruhnya yang cukup besar akan memepengaruhi cara 

berfikir manusia, akan tetapi kelemahan dalam beberapa studi sering 

kita jumpai sehingga penafsiran yang sering dilakukan hanya 

berdasarkan teks semata dan memihak pada substansial.  

   Ilmu Agama pada dasarnya melapisi beberapa keilmuan, 

akan tetapi ketika kita harus terjebak dalam sebuah tradisi maka ini 

akan membunuh secara perlahan nalar manusia. Hak manusia dalam 

menerjemahkan sesuatu akan terbatas ketika Ilmu pengetahuan Agama 

tidak terkuasai. Abdulkarim Soroush menggagas tentang kritik 

diskursus dan menggunakan beberapa tinjauan dalam keilmuan agar 

tidak fasif dan tidak terjadinya penyusutan dalam pemahaman agama. 

 Untuk konteks studi agama di Indonesia memang sangatlah 

mungkin pemikiran Abdulkarim Soroush untuk diaplikasikan, karena 

di Indonesia hanya perlu sentuhan dalam membangun kesadaran pola 

pikir manusia, dan melakukan penyampain dengan menyesuaikan 

kultur yang ada. Dengan melalui interpretasi terhadap pengetahuan 

agama yang disusun dalam pengemasan pembelajaran dalam setiap 

Institusi berbasis Agama.   
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Nalar berfikir manusia memiliki peranan penting dalam 

memeberikan beberapa hal dalam wilayah berkontribusi dalam 

pengembangan interpretasi agama. Hal semacam ini, harusnya sudah 

melekat dalam studi agama-agama di Indonesia agar tidak munculnya 

beberapa gerakan yang diakibatkan oleh kacaunya nalar dan kurangnya 

interpretasi terbuka dalam sebuah keilmuan. 

   

B. Saran  

Ada beberapa konteks wilayah pemikiran yang tidak bisa 

terlasikan dengan teori agama dan pengetahuan agama Abdulkarim 

Soroush di Indonesia karena beberapa karakter Studi keagamaan di 

Indonesia yang berbeda sistem pembelajaran dan kurangnya sumber 

daya manusia dalam menyampaikan atau mengimplikasikan pemikiran 

ini. 

Demikian yang bisa peneliti tulis dalam penelitian ini, sekiranya 

ada beberapa hal terkait dengan penulisan atau sumber data yang harus 

dipertanyakan, peneliti bersedia menerima saran. Peneliti berusaha 

menyajikan, penulisan dan mengambil beberapa materi yang terkait 

dengan tema penelitian dengan penyuguhan yang sudah diatur oleh 

pihak Universitas. 
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