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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam budaya yang 

berbeda, mulai dari Agama, suku, bangsa, hingga adat istiadat sangatlah berbeda 

tiap daerahnya. Untuk mempersatukan sebuah wilayah dengan budaya yang 

berbeda-beda ini Indonesia menggunakan sebuah semboyan yang bernama Bhineka 

tunggal Ika. Kata Bhineka ditafsirkan sebagai keberagaman sementara kata Ika 

ditafsirkan sebagai kesatuan sehingga secara sederhana Bhineka Tunggal Ika 

diartikan sebagai keberagaman dalam persatuan. Bhineka Tunggal Ika 

dipersentasikan melalui berbagai tema dalam buku teks, antara lain, keberagaman / 

kemajemukan / prulalitas/ multikultural yang merupakan hasil dari proses intraksi 

yang melahirkan akulturasi kebudayaan. Semua hal ini dimungkinkan karena 

adanya sikap keterbukaan dan toleransi serta kemampuan masyarakat lokal di 

nusantara.1 

Letak geografis kepulauan nusantara bagi pelayaran dan perdagangan sejak 

masa kuno membuat globalisasi tidak terelakkan. Dalam proses globalisasi itulah 

terjadi interaksi yang melahirkan difusi dan akulturasi kebudayaan.2 

Bhineka Tunggal Ika juga dipersentasikan dalam tema peratuan dan 

kesatuan. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan terutama muncul

                                                      
1  Indah Wahyu Puji Utami dan Aditya Nugroho Widiadi, Wacana Bhineka Tunggal Ika 

Dalam Teks Buku Sejarah, Jurnal Pramita, Vol. 26, No. 1, Tahun 2016, h. 115 
2 Indah Wahyu Puji Utami dan Aditya Nugroho Widiadi, Wacana Bhineka Tunggal Ika 

Dalam Teks Buku Sejarah, Jurnal Pramita,, Ibid. h. 115 
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dalam narasi tentang pergerakan nasional. Kebhinekaan didasari sebagai bagian fakta 

sejarah dan persatuan dipahami sebagai proses yang terus berlanjut.3 

Bhineka Tunggal Ika tidak hanya dipersentasikan sebagai hasil atau produk budaya, melainkan 

sebagai proses. Pemahaman tentang proses yang dinamis inilah yang perlu disampaikan dan 

ditanamkan di kalangan peserta didik. Indonesia bukan sekedar hasil dari sejarah yang panjang, 

melainkan proses menjadi yang akan terus berlanjut di masa kini maupun yang akan datang.4 

Bhineka Tunggal Ika memiliki konsep yang harus dipahami oleh setiap masyarakat, di 

mana prinsip tersebut akan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. 

Adapun konsep tersebut adalah yang pertama : Pluralisme, konsep ini adalah konsep dasar 

bhineka Tunggal Ika. Kata ini diambil dari kata plural yang artinya banyak. Pluralisme 

merupakan faham yang akan mengikui jika ada berbagai macam entitas yang tidak bergantung 

dengan faham yamg lainnya. Masing-masing  entitas itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya ikatan 

dengan entitas yang lain, sehingga tidak diperlukan pengganti untuk mengganti faham-faham 

tersebut. Paham ini akan melahirkan faham yang individualis dimana faham itu akan mengakui 

jika masing-masing individu bisa berdiri lepas dari individu lain. Hal itu dikarenakan setiap 

individu memiliki perbedaan sehingga perbedaan individu itu harus saling dihargai dan juga 

dihormati. Contoh dari konsep ini adalah faham pluralisme itu akan membiarkan suku bangsa 

tersebut bebas berdiri sendiri dan lepas dari yang lainnya. Suku tersebut tidak memerlukan 

substansi, contohnya bangsa Indonesia tidak bisa mengurangi eksistensi dari suku-suku bangsa 

Indonesia. Konsep yang kedua adalah Pluralitas, konsep ini merupakan dimana penggambaran 

dari keanekaragaman adalah yang tercipta degan keanekaragaman karena pengarus globalisasi. 

Keanekaragaman yang ada di Indonesia harus diatur secara proposional didalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Contoh dari konsep ini di antaranya adalah indonesia beraneka ragam 

                                                      
3 Indah Wahyu Puji Utami dan Aditya Nugroho Widiadi, Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Teks 

Buku Sejarah, Jurnal Pramita, Ibid. h. 115  
4 Indah Wahyu Puji Utami dan Aditya Nugroho Widiadi, Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Teks 

Buku Sejarah, Jurnal Pramita, Ibid. h. 115  
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ditinjau dari beragam suku bangsanaya, dan keberagaman adat-istiadat berdasarkan adat yang 

diyakini oleh suku-suku bangsa.5 

Kebhinekaan brarti keberagaman dan keberbedaan, menyadari akan keragaman budaya, 

etnik, bahasa, dan agama di Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dijadikan sebagai motto yang 

diletakan pada simbol kenegaraan Garuda Pancasila.6 Di dalam Al-qur’an Allah subhanahu 

wata’ala telah menjelaskan di dalam firmanNya tentang keberagaman, Allah subhanahu 

wata’ala berfirman dalam surat Al-Hujrat ayat 13: 

إِنَّ  ۚ  ْم ْم ِعْندَ اللَِّه أَتْقَاككإِنَّ أَْكَرمَ  ۚ  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا 

 اللَّهَ َعِليٌم َخبِيرٌ 

“Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, meniliti”. 

Buya Hamka menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Azhar, 

“sesungguhnya kemuliaan pada diri seseorang bukan terletak pada keberagaman suku, bahasa, 

ataupun warna kulitnya, akan tetapi kemuliaan itu terletak pada kemulian hati, kemulian budi, 

kemuliaan perangai, dan  ketaatan kepada ilahi”.7 

Hal ini telah dikemukakan oleh Allah subhanahu wata’ala dalam ayatNya, untuk menghapus 

perasaan setengah manusia yang hendak menyatakan bahwa dirinya lebih baik dari yang lain, 

baik dari segi keturunan, suku, bahasa, dan adat istiadat.8 

Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu medium bagi Hamka mengomunikasikan ide-ide 

barunya dalam Al-Qur’an. Ide-ide pembaruannya sebagai hasil intraksinya dalam bidang 

                                                      
5 Maya Sari, Bhineka Tunggal Ika – Sejarah – Peran dan Konsep, https://guruppkn.com/bhinneka-

tunggal-ika, Diakses pada tanggal 23 Maret 2020 Pukul : 13.00 
6 Ahmad Syarif Maarif, Fikih Kebhinekaan,(Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h.37  
7 Buya Hamka,(1989) Tafsir Al Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), Juz 26, Jilid 9, h.6835   
8 Buya Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz 26, Jilid 9, h.6835 

https://guruppkn.com/bhinneka-tunggal-ika
https://guruppkn.com/bhinneka-tunggal-ika
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agama, sosial budaya dan politik itu telah memperkaya nuansa penafsirannya.9 

Terdapat karakter umum bahwa tafsir Al-Qur’an berbahasa non Arab, dalam tahapan 

penafsirannya senantiasa merujuk pada tafsir berbahasa Arab. Perujukan ini dapat 

menimbulkan dua kemungkinan. pertama, terjadi pemindahan isi, ide, atau gagasan buku tafsir 

Al-Qur’an berbahasa Arab ke dalam penafsiran Al-Qur’an yang dilakukan oleh mufassir 

berbahasa ‘ajami. Kedua, penerapan metode tafsir atau dasar penafsiran tafsir sumber dalam 

penafsiran Al-Qur’an yang dilakukan mufassir.10 

  Tafsir ini ditulis dengan corak penafsiran al-adab al-ijtima’i,11 yaitu corak tafsir yang 

menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan langsung dengan 

masyarakat, serta usaha-usaha untuk mengulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-

masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk 

tersebu tdalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.12 

Boleh dikatakan bahwa corak tafsir Al-Adab Al-Ijtima’i adalah penafsiran yang 

berorientasi pada sastra budaya masyarakat, suatu corak penafsiran yang menitik beratkan 

penjelasan ayat Al-Qur’an pada segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun 

kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama 

turunnya ayat kemudian merangkaikan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam 

yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.13 

 Permasalahan perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, saat ini masih banyak terjadi 

perselisihan karena masyarakat mengedepankan egoisme nya masing-masing di bandingkan 

dasar Negara Indonesia sendiri, yaitu pancasila dimana dasar Negara tersebut berbunyi: 

ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia , 

                                                      
9  Ratna Umar, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Metode dan Corak Penafsirannya, Jurnal Al-Asas, Vol. 

3, No. 1, April 2015, h.19 
10 Ratna Umar, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Metode dan Corak Penafsirannya, Ibid, h.19  
11 Ratna Umar, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Metode dan Corak Penafsirannya, Ibid, h.22 
12 Abdurrahman Rusli Tanjung, Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al Ijtima’i, Jurnal analytica 

islamica, vol. 3,No. 1, 2014, h.163  
13  Abdurrahman Rusli Tanjung, Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al Ijtima’i, Ibid, h. 163 
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kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan serta 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dasar Negara tersebut sudah mencakup 

keseluruhan dan tidak di beda-bedakan untuk siapapun.  

Karena pentingnya permasalahan ini dan juga tidak adanya pembahasan Bhineka 

Tunggal Ika dalam A-Qur’an dalam perspektif ulama tafsir Indonesia maka diangkat tema 

dengan judul “Bhineka Tunggal Ika dan Konsep Keberagaman Dalam Tafsir Al-Azhar” 

 

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka diidentifikasi permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu tentang: konsep Bhineka Tunggal Ika, dan akan diteliti juga tafsiran dari 

ulama tafsir Nusantara yaitu Buya Hamka. 

2. Rumusan Masalah 

Maka berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi batasan masalah yang telah 

di uraikan, maka pembahasan dalam skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konsep Bhineka Tunggal Ika dan konsep keberagaman dalam Tafsir Al-

Azhar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas. Dapat ditentukan tujuan penelitian yang ingin di 

capai adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep Bhineka Tunggal Ika 

2. Untuk mengetahui keberagaman Bhineka Tunggal Ika dalam Al-qur’an 

3. Untuk mengetahui ayat-ayat tentang keberagaman Bhineka Tunggal Ika menurut Buya 

Hamka. 

D. Kegunaan Penilitian 

 Kegunaan penelitian: 
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1. Bagi seluruh civitas akademika adalah diharapkan dapat memeberikan interpretasi 

Bhinaka Tunggal Ika dalam Al-Qur’an.  

2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai Bhineka Tunggal 

Ika yang terintergasixdengan ayat-ayat Al-Qur’an, dan dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan ilmu baru bagi peneliti tentunya diharapkan 

dapat memperkaya cakrawala dan khazanah keilmuan bagi peneliti. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Penelitian-penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, hasil penelitian terdahulu 

merupakan referensi untuk skripsi ini, sebab penelitian terdahulu dirasa sangat penting dalam 

sebuah penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah skripsi dari penelitian-penelitian 

terdahulu: 

1. Tesis yang berjudul Kosep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Indonesia, tesis ini memaparkan tentang konsep Bhineka 

Tunggal Ika secara Impilist yang ada didalam tafsir Al-Azhar seperti keberagaman 

dalam beragama sebagian dari sunnatullah, toleransi antar umat beragama, pluralisme 

dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta rasa nasionalisme dalam 

membentuk cinta tanah air,namun berbeda dengan kajian yang ditulis oleh peneliti, 

sebab kajian ini yakni konsep Bhineka Tunggal Ika dan Keberagaman dalam tafsir Al-

Azhar tanpa membahas kontribusinya untuk negara Indonesia.14 

2. Jurnal Universitas Indonesia “Bhineka Tunggal Ika Keanekaragaman Sukubangsa atau 

Kebudayaan” yang ditulis oleh Parsudi Suparlan, journal ini memuat tulisan tentang 

masyarakat yang majemuk di Indonesia serta permasalahannya, kemudian memaparkan 

                                                      
14 Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019.  
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corak Bhineka Tunggal Ika yang sifatnya menekankan keberagaman sukubangsa, 

kebudayaan, pemanipulasian hukum dan SARA karena system nasional yang otoriter, 

dan corak masyarakat yang tidak demokratis walau diakui demokratis, perbedaan 

dengan penelitian ini yakni tulisan Parsudi tidak menggunakn ayat Al-qur’an sebagai 

kajian yang beliau teliti itu.15 

3. Jurnal Universitas Gajah Mada “Bhineka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural 

Indonesia Ditengah Kehidupan Sara” yang ditulis oleh Gina Lestari, penelitian ini 

memuat tentang bahwasannya keragaman dalam masyarakat majemuk adalah sesuatu 

yang alamiyang harus dipandang sebagai suatu fitrah, dan Bhineka Tunggal Ika 

memiliki peran penting dalam pengembangan multikulturalisme mutlak  yang harus 

dibentuk dan tanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk, agar 

kemajemukan tidak membawa pada perpecahan dan konflik, perbedaan penelitian ini 

yakni yang ditulis oleh Gina Lestari tidak menggunakan perkataan ulama dan 

pandangan Al-qur’an tentang keberagaman umat manusia.16 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang mempunyai karakteristik tersendiri 

yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia adalah bangsa yang multicultural. 

Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut di huni oleh sekelompok 

manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari terbentuknya masyarakat itu di bentuklah 

suatu kebudayaan dalam masyarakat itu. Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan pada lembaga 

negara republik Indonesia yang mengandung arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 

 Konsep yang terkandung di dalam Bhineka Tunggal Ika adalah persatuan ditengah 

                                                      
15 Parsudi Suparlan, Bhineka Tunggal Ika Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan, Jurnal, 

Universitas Indonesia, 2014.  
16 Gina Lestari, Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Ditengah Kehidupan Sara, 

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor. 1, Februari2015 
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keberagaman umat manusia baik secara suku, bahsa, adat istiadat, dan agama. Isalam 

memandang keberagaman adalah sebagai sunnatullah yaitu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh 

Allah subhanahu wa ta’ala, dan Islam sangat menganjurkan persatuan ditengah perbedaan 

tersebut, baik dengan saling mengenal antar suku atau pun dengan memberikan toleransi antar 

umat beragama seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur’an. 

 Bhineka Tunggal Ika tidak di sebutkan secara terang di dalam Al-Qur’an, akan tetapi 

makna dari Bhineka Tunggal Ika di sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an seperti berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku di terangkan dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu Al-Qur’an dengan 

metode penjelasan corak al-adaby al-ijtima’i akan menjadi acuan dan menjelaskan bagaiman 

kehidupan masyarakat dalam mengatur degala hubungan sosial, agar dalam kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik, melalui penerapan saling mengenal antar suku dan toleransi 

antar umat beragama. 

 

G. Metodologi Penelitian (sumber primer dan sekunder) 

1. Metodologi Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek peneliti, maka penelitian ini adalah penelitian 

library research yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan 

menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.17  

Adapun pelaksanaannya dengan penelusuran kepustakaan dan menela’ah nya. 

Menggunakan buku-buku sebagai rujukan, yang berkaitan dengan penelitian tema 

permasalahan yang akan di teliti sebagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder. 

Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode tafsir maudh’i, 

dengan corak al-Adaby al-Ijtima’i, metode tafsir maudhu’i adalah penafsiran yang memusatkan 

perhatian pada suatu pokok permasalahan dalam kehidupan untuk kemudian dicarikan 

                                                      
17 Khatbah, Penelitian Pustakaan, Jurnal Iqra, Vol. 05, No. 01, Mei, 2011, hal. 38 
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solusinya dalam Al-Qur’an.18 Dan corak al-Adaby al-Ijtima’i adalah tafsir berorientasi pada 

satra budaya dan kemasyarakatan.19 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber primer yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Azhar 

karya Buya Hamka. 

b. Data Sekunder 

Adapun untuk sumber-sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian 

dan penulisan skripsi ini adalah: 

1. Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, diterbitkan oleh Gema Insani, Jakarta 2013 

dan kitab-kitab tafsir yang lainya. 

2. Buku Fikih Kebhinekaan karya Ahmad Syafi’i Ma’arif, diterbitkan oleh PT Mizan 

Pustaka dan Ma’arif Insitute, Jakarta 2015. 

3. Buku Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan Di Tengah Kebhinekaan, karya 

Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMSAL), diterbitkan oleh Lirboyo Pres, Kediri 

2018. 

4. Buku Merajut Damai Dalam Kebhinekaan, karya Ahmad Nur Cholis, diterbitkan oleh 

Elex Media Komputindo, Jakarta 2017. 

5. Buku Pribadi dan Martabat Buya Hamka, karya H. Rusydi Hamka, diterbitkan oleh 

Naoro (PT Mizan Publika) Anggota Ikapi, Jakarta 2017. 

6. Buku Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Al-Quran, karya Muhammad  Rifqi 

Fachrian, diterbitkan oleh Rajawali Pers, Depok 2018. 

                                                      
18 Abdul Hayy Al-Farmawi, Skripsi, Metode Maudhu’i Dalam Tafsir Al-Qur’an, Yogyakarta: 

Universitas Islam Negri Sunan kalijaga, 2015, h.95  
19 M. Karman Supiana, Ulumul Qur’an, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h. 316   
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BAB II 

BHINEKA TUNGGAL IKA DAN KEBERAGAMAN MANUSIA 

 

A. Pengertian Bhineka Tunggal Ika 

Bhineka Tunggal Ika secara etimologi atau asal usul bahasa, kata-kata 

Bhineka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno yang bila dipisahkan menjadi 

Bhineka = beragam atau beraneka, Tunggal = satu, dan Ika = itu. Artinya, secara 

harfiyah, jika beraneka satu itu.20 Olehkarenanya, bisa dikatakan bahwa beraneka 

ragam tetapi masih satu jua.21 

Kebhinekaan Indonesia berangkat dari sebuah realitas geografis dan 

demografis, yang lalu sevara historis diikat dalam sebuah kontrak politikbersama 

dari apa yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia saat ini sebagai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa kemajemukan nusantara adalah realitas yang 

lebih dulu ada, sebuah kenyataan pra-republik, dan bahkan mendahului kesadaran 

akan persatuan, merupakan fakta sejarah yang diketahui bersama.22 

Dasar-dasar kenegaraan Republi Indonesia mengakui perbedaan-perbedaan 

suku dan agama, melalui Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa 

adalah puncak-puncak kebudayaan didaerah”, serta dalam Pasal 18 Bayat 2 yang 

berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuab masyarakat 

hokum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

                                                      
20 Bhineka Tunggal Ika, https://www.gurupendidikan.co.id/bhineka-tunggal-ika/ (diakses 

pada tanggal 23 Maret. Pukul.13.00) 
21 Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993-1998 (Jakarta Sinar Grafika, 1993), h. 29 
22 Rr.Siti Murtiningsih, Memaknai Bhineka Tunggal Ika: Peran Filsafat Dalam 

Pendidikan MultiKulturalisme, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017,) h.3 

https://www.gurupendidikan.co.id/bhineka-tunggal-ika/
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perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dalam undang-undang ”. Pada Pasal 32 ayat 1 ditegaskan bahwa “Negara memajemuka 

kebudayaan nasional Indonesia ditengah pradaban dunia dengan menjamin kebebasan 

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.23 

Dengan hal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa sifat kemajemukan bangsa Indonesia 

itu dijamin oleh negara melalui Undang-Undang sebagai perwujudan Bhineka Tunggal Ika. 

Bahwa Indonesia adalah sebuah Kontruksi politik yang multikultular dan perbedaan-perbedaan 

dikelola menuju kepada keselarasan dan bergerak menuju identitas nasional ke-Indonesia-an. 

24 

 

B. Sejarah Bhineka Tunggal Ika 

Bunyi lengkap dari Bhineka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasomo yang 

ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Nama Mpu Tuntular 

terdiri dari tan (tidak) tular (terpengaruh), dengan demikia, Mpu Tuntular adalah seorang Mpu 

(cendekiawan, pemikir) yang berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun.25 

Bhineka Tunggal Ika dalam bahasa jawa kuno yang disebutkan dalam Kitab Sutasoma 

artinya bragam tetapi tetap satu. Doktrin yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan agar 

antara agama Budha (Jina) dan agama Hindu (Siwa) dapat hidup berdampingan dengan damai 

dan harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung dalam keduanya adalah tunggal (satu). 

Mpu Tantular sendiri adalah penganut Budha Tantrayana, tetapi merasa aman hidup dalam 

kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu.26 

                                                      
23 Rr.Siti Murtiningsih, Memaknai Bhineka Tunggal Ika: Peran Filsafat Dalam Pendidikan 

MultiKulturalisme, , (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017,). h. 6 
24Rr.Siti Murtiningsih, Memaknai Bhineka Tunggal Ika: Peran Filsafat Dalam Pendidikan 

MultiKulturalisme, , (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017,). h. 6  
25 Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta : Sekretariat 

Jendral MPR RI 2012), h. 169  
26 Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019. h. 38 
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Semboyan Bhineka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan hangat terbatas antara 

Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI sekitar 

dua setengah bulan sebelum Proklamasi. Bahkan Bung Hatta sendiri mengatakan bahwa 

Bhineka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa 

tahun kemudian ketika merancang Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda 

Pancasila, semboyan Bhineka Tunggal Ika dimasukkan kedalamnya.27 

Secara resmi lambang tersebut dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia 

Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada 11 Februari 1950berdasarkan rancangan yang dibuat 

oleh Sultan Hamid II. Dalam sidang tersebut muncul beberapa usulan rancangan lambang 

negara, kemudian yang dipilih adalah usulan yang dibuat Sultan Hamid II dan Muhammad 

Yamin, dan rancangan dari sulrtan Hamid II yang kemudian ditetapkan.28 

Tulisan Mpu Tuntular tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru 

karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari 

beragam agama, kepercayaan, ideoligi politik, etnis, bahasa, dan budaya. Dasar pemikiran 

tersebut yang menjadikan semboyan Bhineka Tunggal Ika terpampang melengkung dalam 

cengkeraman kedua kaki Burung Garuda.29 

Terkait dengan semboyan yang ditulis Mpu Tuntular, dapat diketahui bahwa wawasan 

pemikiran pujanggga besar yang hidup di zaman kejayaan Majapahit ini, terbuktu telah 

melompat jauh ke depan. Nyatanya, semboyan tersebut hingga sekarang masih relevan 

terhadap perkembangan bangsa, negara dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang pesat di era global. Dan Kekawin Sutasomo yang semula dipersembahkan kepada Raja 

Rajasanagara (Hayam Waruk) adalah hasil perenungan dan kristalisasi pemikiran yang 

                                                      
27 Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, h. 170 
28 Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019. h. 39 
29 Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta : Sekretariat 

Jendral MPR RI 2012) h. 170 
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panjang, setidaknya membutuhkan waktu satu dasawarsa (sepuluh tahun) sedangkan kakawin 

maksudnya adalah pembacaan ayat-ayat suci dalam agama Hindu-Budha. Kitab yang ditulis 

(Mpu Tantular) sekitar 1350-an, tujuh abad yang silam, ternyata di antara isi pesannya bergulir 

dalam proses membimbing negara baru Indonesia.30 

Dalam proses perumusan konsitusi Indonesia, jasa Muh. Yamin harus dicatat sebagai 

tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhineka Tunggal Ika dijadikan 

semboyan visi negara.  Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa memang dikenal 

sudah lama bersentuhan dengan segala hal yang berkaitan dengan kebesaran Majapahit. Konon, 

disela-sela Sidang BPUPKI antara Mei dan Juni 1945, Muh. Yamin menyebut-nyebut 

ungkapan Bhineka Tunggal Ika itu sendirian. Namun I Gusti Bagus Sugriwa (temannya dari 

Bulelang) yang duduk disampingnya sontak menyebut sambungan ungkapan itu dengan “ tan 

hana dharma mangrwa.” Sambungan spotan ini disamping menyenangkan Yamin, sekaligus 

menunjukan bahwa di Bali ungkapan Bhineka Tunggal Ika itu masih hidup dan dipelajari 

orang. Meskipun kitab sutasomo ditulis oleh sastrawan Budha, pengaruhnya cukup besar 

dilingkungan masyarakat intlektual Hindu Bali.31  

Para pendiri bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Ilam tampaknya cukup 

toleran untuk menerima warisan Mpu Tuntular tersebut. Sikap toleran ini merupakan watak 

dasar suku-suku bangsa di indonesia yang telah mengenal beragam agama, berlapis-lapis 

kepercayaan dan tradisi, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara.32 

Bhineka Tunggal Ika Dalam konteks Indonesia 

 Dalam mengelola kemajemukan masyarakat, Indonesia memiliki pengalaman sejarah 

yang cukup panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Negara Barat relatif 

                                                      
30 Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, h. (Jakarta : 

Sekretariat Jendral MPR RI 2012) 171 
31 Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta : Sekretariat 

Jendral MPR RI 2012) h. 171 
32 Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta : Sekretariat 

Jendral MPR RI 2012) h. 172  
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masih baru mewacanakn hal ini, sebelum dikenal apa yang disebut mulkulturalisme di Barat, 

jauh berabad-abad yang lalu bangsa Indonesia sudah memiliki flasafah “Bhineka Tunggal Ika”. 

Sejarah juga membuktikan bahwa semakin banyak suatu bangsa yang menerima warisan 

kemajemukan, maka semakin toleran bangsa tersebut terhadap kehadiran “yang lain”.33 

Sebagai contoh, negara-negara Islam di wilayah  Asia dan Timur Tengah, seperti Mesir, 

Palestina, dan Lebanon yang sejak awal menerima warisan kemajemukan masyarakatnya yang 

lebih heterogen, jauh lebih toleran dan ramah sikap keagamaannya bila dibandingkan dengan 

Arab Saudi, Yaman, dan Pakistan yang masyarakatnya sangat homogen dalam bidang agama.34 

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas 

sampai pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan kontruksi yang beragam. 

Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, 

adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Secara keseluruhan, pulau-

pulau Indonesia berjumlah 17.503 buah pulau besar dan kecil.35 

Dibalik keindahan pulau-pulau yang dihiasi oleh flora dan fauna yang beraneka ragam, 

Indonesia juga memiliki kebhinekaan dalam suku yang berjumlah lebih dari 1.128 suku bangsa 

dan lebih ari 700 bahasa daerah. Namun keberagaman suku bangsa dan bahas tersebut, dapat 

disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

Merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, karena bila 

melihat negara-negara lain ada yang tidak berhasil merumuskan bahasa nasional yang berasal 

dari bahasa aslinya sendiri, selain mengambil dari basa negara penjajahnya.36 

Keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia ditambah denga letak posisi 

                                                      
33  Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta : 

Sekretariat Jendral MPR RI 2012) h. 172 
34  Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019. h. 41 
35  Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, h. 173 
36  Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019. h. 42 
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geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua 

Asia dan benua Australia, diapit dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia, dan 

terletak ditengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai siklus 

yang seimbang.37 

Budaya luhur bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang yang menjadi warisan dari jaman kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, 

Mataram Islam dan kerajaan-kerajaan lain yang juga melahirkan budaya tradisional yang telah 

berurat dan berakar hingga saat ini. Hal ini juga didukung antara lain dengan ditemukannya 

prasasti-prasasti bersejarah yang menggambarkan dinamika kehidupan bangsa Indonesia.38 

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat 

Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhineka Tunggal Ika pada lambang negara 

Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkram burung 

garuda. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak kerajaan zaman 

Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, 

kesadaran dalam kehidupan bersama dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta 

semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman moderen.39 

Realitas kehidupan bangsa Indonesia dan bernegara tidak terlepas dari sejarah masa 

lalu. Realita yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu dan yang akan 

terjadi di masa yang akan datang merupakan kelanjutan yang terjadi saat ini.40 

Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman 

dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama dan berbagai perbedaan 

lainnya. Perbedaan tersebut dijadikan oleh para leluhur seagai modal untuk membangun bangsa 

                                                      
37  Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, h. 174 
38  Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019. h. 42 
39  Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, h. 174 
40  Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019. h. 43 



16 
 

16 
 

ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Sejarah mencatat bahsa seluruh anak bangsa dari 

berbagai suku semua terlibat dalam memerjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua ikut 

berjuang dengan mengambil perannya masing-masing.41 

Semangat dan gerakan untuk bersatu tersebut menjadi sumber inspirasi bagi munculnya 

pergerakan yang terkonsulidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia 

kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi 

kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara  Kesatuan Republik 

Indonesiayang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka, bersatu, dan 

berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan disepakatinya Pancasila 

sebagai dasar negara, semakin mengukuhkan pendiri negara dalam bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.42 

Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah bagi bangsa Indonesia yang majemuk 

baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila memiliki peran 

penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Oleh karena itu, upaya untuk 

mempertebal keyakinan terhadap pentingnya Pancasilabagi kehidupan bangsa Indonesia harus 

menjadi keyakinan oleh bangsanya. Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber 

kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.43 

Pentingnya keberagaman dalam pembangunan negara Indonesia diperkukuh dengan 

semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 36A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa 

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.44 

 

                                                      
41  Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, h. 175 
42  Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar dan 

Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Negri Raden Intan 

Lampung, 2019. h. 43 
43  Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, h. 175 
44  Tim Kerja Sosialisasi MPR, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,  h. 181 



17 
 

17 
 

C. Keberagaman Manusia Menurut Mufassir dan Ulama 

Keberagaman sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wata’ala yang azali 

(sunnatullah) dan abadi yang berlaku pada makhluk-Nya di alam semesta.45 Pada awalnya umat 

manusia itu adalah umat yang satu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam 

surah al-Baqarah ayat 213: 

ةٌ  َكانَ  ٌ  ٱلنَّاُس أُمَّ ِحدَة ِريَن فَبَعََث ٱللَّهُ ٱلنَّبِي ِ  َوٰ َب بِٱلْ َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم ٱلْ َن ُمبَش ِ ِ ِليَحْ ِكتَٰ  اِس َن ٱلنَّ ُكَم بَيْ َحق 

ُت بَغْ ُهُم ٱلْ َءتْ آَما جَ ِد بَعْ  ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمنْ تَلََف فِيِه إَِّلَّ تَلَفُواْ فِيِه َوَما ٱخْ فِيَما ٱخْ   هُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ى ٱللَّ نَُهم فََهدَ ا بَيْ يً بَي ِنَٰ

ِ بِإِذْ حَ تَلَفُواْ فِيِه ِمَن ٱلْ ِلَما ٱخْ  طٍ ُء آِدي َمن يَشَ َوٱللَّهُ يَهْ  ۦۗنِهِ ق  سْ  إِلَٰى ِصَرٰ  تَِقيمٍ مُّ

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan 

kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka kitab yang mengandung 

kebenaran, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka 

perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah 

bukti-bukti yang nyata sampai sampai kepada mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, 

Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka 

perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. 

” 

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan di dalam kitab Tafsir al-Munir maksud dari 

ayat ini adalah bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya, Allah subhanahu 

wa ta’ala  menciptakan manusia sebagai umat yang satu, saling terkait satu sama lain dalam 

penghidupan. Sulit bagi individu-individunya untuk hidup di dunia ini sampai ajal yang 

ditakdirkan Allah bagi mereka kecuali dengan cara hidup berkelompok dan saling bantu. Tiap 

individu tidak mungkin hidup mandiri tanpa memnutuhkan indibidu yang lain. Jadi, potensi 

orang-orang lain mesti digabungkan ke potensi dirinya. Dengan demikian, makna ayat ini 

adalah “Manusia diciptakan dengan memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok, dan itu 

                                                      
45 Muhammad Chirzin, Keanekaragaman Dalam Al-Qura;an, Jurnal Tafsir Hadis, Vol. 7, No. 1, April 

2011, h. 53 
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mendorong timbulnya persaingan dan perselisihan. Karena itulah para rosul diutus guna 

menengahi pertikaian di antara manusia, membimbing ke kebenaran dan kebaikan, serta 

menjelaskan kebatilan dan kesesatan”.46 

Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal usul mereka. Sebab, mereka berasal dari 

bapak dan ibu yang satu. Juga, dalam hak dan kewajiban hukum. Ini adalah asas-asas demokrasi 

yang benar.47 

Allah subhanahu wa ta’ala menciptakan makhluk yang bernasab dan bermushahaarah 

(hubungan kekeluargaan yang muncul dari satu perkawinan), besuku-suku, dan berbangsa-

bangsa, dengan tujuan supaya saling mengenali, menjalin hubungan, dan bekerja sama, bukan 

saling acuh, saling menjauhi, memusuhi, mencela dan menghina dan ghibah yang semuanya 

bisa menyeret kepada perselisihan dan perseteruan. Juga, tidak pula untuk saling membangga-

banggakan nasab, etnis, dan ras. Karena semua itu adalah bentuk-bentuk pertimbangan, 

penilaian, dan tolak ukur yang keliru yang bertentangan dengan prinsip kesatuan dan kesamaan 

asal-usul manusia.48  

Ditengah keberagaman ini Islam selalu mengajak pada persatuan, baik dengan saling 

mengenal, menghormati, dan tolong-menolong antar suku dan bangsa, bahakan ditengah 

keberagaman agama pun Islam mengajarkan kita bagaimana untuk bertoleransi yang tujuannya 

adalah mempersatukan umat manusia.  

 Hadrostusyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari dalam menjelaskan tentang 

pentingnya persatuan, disebutkan dalam kitabnya Muqoddimah Qonun Asasi dia berkata: 

“Telah maklum, bahwa manusia niscaya berkumpul dan bercampur dengan yang lain; sebab 

tidak mungkin seorang pun mempu sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Mau 

                                                      
46 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jild. 1, Trjm. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok: Gema 

Insani 2013), h. 476-477  
47  Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Trjm. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jild. 13, (Depok: Gema 

Insani 2013), h. 439 
48 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Trjm. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jild. 13, (Depok: Gema 

Insani 2013), h. 493  



19 
 

19 
 

tidak mau ia harus bermasyarakat dengan membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak 

ancaman bahaya bagi dirinya. Karena itu, persatuan, ikatan batin satu dengan yang lainnya, 

saling bantu dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan kebersamaan dalam satu kata 

adalah sumber paling penting bagi kebahagian dan faktor paling kuat bagi terciptanya 

persaudaraan dan kasih sayang. Baerapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, 

hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negri-negri menjadi 

maju, pemerintah ditegakkan, jalan untuk meraih tujuan mulia mudah tercapai dan masih 

banyak manfaat-manfaat yang lain yang dapat diraih dari persatuan yang merupakan 

keutamaan paling besar dan sebab serta sarana paling ampuh ”49 

 Sikap toleransi adalah salah satu cara yang sangat ampuh untuk menyatukan umat 

manusia ditengah keberagaman, baik suku, budaya, adat istiadat dan agama. Buya Hamka 

menyebutkan didalam tafsirnya sikapa toleransi adalah sikap yang membangun untuk saling 

mengerti dan memahami, dan bersikap menerima perbedaan yang melekat pada masyarakat 

yang plural. Tujuan yang dibangun dari sikap toleransi adalah membentuk hubungan yang 

harmonis melalui persaudaraan dan menjauhkan dari pertikaian. Tujuan globalnya adalah 

membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik, baik itu antar suku, ras, 

maupun agama.50 

 Secara esensial, sikap toleransi yang dibangun dalam penafsiran Buya Hamka 

mengarah kepada ranah sosial dan ranah keagamaan. Dalam bersosial toleransi itu dibangun 

dalam pergaulan sehari-hari dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan 

menghilangkan sikap rasisme yang dapat mengecilkan kelompok lain yang berbeda, baik itu 

suku, ras, dan agama. Sedangkan dalam keagamaan itu sendiri Buya Hamka membatasi 

toleransi hanya pada ranah pergaulan sosial. Beliau menolak keras toleransi yang berhubungan 

                                                      
49 Tim Himpunan Alumni Santri Lirboyo, Fikih Kebhinekaan Merajut Kebersamaan di Tengah 

Kebhinekaan, h. 7 
50 Asbandi, Skripsi, Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 2017), h. 169  
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dengan keimanan. Memberi tempat orang berkeyakinan lain, akan tetapi menolak toleransi 

yang harus mencampuri keyakinan atau aqidah dengan bertentangan dengan Islam, hal itu 

menurut beliau bukan dinamakan toleransi.51 

 Maka dari kesimpulan dari berbagai pendapat ulama nusantara tentang Bhineka 

Tunggal Ika bahawa para ulama tidak mempermaslahkan keberagaman diantara umat manusia, 

baik dari segi suku, ras, maupun dalam memilih agama, akan tetapi mereka menegaskan untuk 

bersatu ditengah keberagaman dengan memberikan sikap toleransi antara satu denga yang 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 Asbandi, Skripsi, Konsep Toleransi Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga 2017), h. 170 
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BAB III 

MENGENAL TAFSIR AL-AZHAR 

 

A. Biografi Buya Hamka 

Sebelum kita mengenal tafsir Al-Azhar, hendaknya kita mengenal terlebih 

dahulu siapa penulisnya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal 

dengan HAMKA adalah penulis tafsi Al-Azhar, beliau lahir di Nagari Batang, 

Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 17 Februari 1908 dan 

meninggal di Jakarata pada 24 Juki 1981 pada umur 73 tahun.52  

HAMKA adalah putra DR. Syaikh Abdulkarim Amrullah yang dikenal 

dengan sebutan Haji Rosul termasuk keturunan Abdul Arif bergelar Tuanku Pauh 

Pariaman Nan Tuo, Dr. H. Abdul Karim Amrullah juga merupakan salah seorang 

ulama terkemuka yang termasuk dalam tiga serangkai yautu syeikh Muhammad 

Jamil Djambek, Dr. H. Abdullah Ahmad dan Dr. H. Abdul Karim Amrullah sendiri, 

yang menjadi pelopor gerakan “Kaum Muda” di Minangkabau. Ayahnya adalah 

pelopor Gerakan Islam (Tajdid) di Minangkabau, Setelah dia kembali dari makkah 

pada tahun 1906, sementara ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuh, 

wafat pada 1934.53 

Di zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua (1908) atau 1325 Hijriah 

itulah, lahir putranya yang bernama Abdul Malik. Dan, seketika gerakan kaum 

                                                      
52 Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar 

dan Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas 

Negri Raden Intan Lampung, 2019. h. 55 
53 Avif Alviyah, Konsep Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu 

Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, h. 26 
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muda itu menerbitkan majalah Al-Munir pada April 1911. Abdul Malik yang 

kemudian dikenal sebagai HAMKA dan kerap disapa sebagai Buya Hamka oleh 

anak-anaknya, maupun orang lain, saat itu baru berusia 3 tahun. Karena lahir di era 

pergerakan tersebutlah, sejak kecil dia sudah sering mendengar perdebatan-

perdebatan yang sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham-paham 

agama.54 

Panggilan HAMKA diwaktu kecil, mengawali pendidikannya dengan 

belajar membaca al-Qur’an dirumah orang tuanya sampai khatam. Kemudian 

mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang Panjang yang merupakan basis 

pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914 M. Seperti kebanyakan 

anak-anak sebabyanya, dalam usia 7 tahun HAMKA diamsukan ke sekolah desa. 

Pada tahun 1916, ketika Zainudin Labai el-yunusi mendirikan sekolah Diniyah 

(sore) di Pasar Usang Pandang Panjang, HAMKA dimasukan oleh ayahnya ke 

sekolah tersebut. Akhirnya pada pagi hari HAMKA pergi belajar ke sekolah desa, 

sore hari ia ke sekolah Diniyah yang baru didirikan itu, dan malam hari ia belajar 

mengaji. Seperti itulah aktifitas keseharian HAMKA di masa kecilnya.55 

 

Pada tahun 1918. Tatkala HAMKA Berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan 

pondok pesantren di Padang Panjang dengan nama: “SUMATRA THAWALIB”,56 

atau yang dikenal dengan nama Thawalib School. Dengan harapan agar kelak 

anaknya menjadi ulama sepertinya, Syaikh Abdul Karim Amrullah memasukan 

                                                      
54 H. Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Jakarta: Mizan Publik), h. 3 
55  Avif Alviyah, Konsep Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu 

Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, h. 26 
56  H. Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Jakarta: Mizan Publik), h. 3 
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HAMKA ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa.57 

 

Pada tahun 1922, dia pun melihat bagaiman ayahnya menyambut 

kedatangan guru dan sahabatnya, Syeikh Thaher Jalaluddin Al-Azhary dari Malaya. 

Dan akhir 192 itu pula, mulai datangnya gerakan komunis ke Minangkabau, yang 

dipelopori oleh H. Datuk Batuah dan Natar Zainuddin. Datuk Batuah adalah bekas 

guru utama dari Sumatera Thawalib. Namun pada tahun 1923. Kedua pemimpin itu 

diasingkan Belanda ke Indonesia Timur. Yang satu ke Kalabahi, dan yang satu Ke 

Kefanunu. Selanjutnya dipindahkan ke Diegoel.58 

Akhirnya pada tahun 1924, saat berusia 16 tahun, Buya Hamka berangkat 

ke tanah Jawa, Yogyakarta. Di sanalah dia berkenalan dan belajar pergerakan Islam 

modern kapada H.O.S. Tjokroaminoto, R.M. Soerjopranoto dan H. Fakhruddin. 

Mereka semua mengadakan kursus-kursus pergerakan di Gedong Abdi Dharmo di 

Pakualaman, Yoyakarta. Dari mereka itulah, Buya Hamka dapat mengenal 

perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur 

dan gerakan Sosial Muhammadiyah.59 

Menginjak usia 29 tahun, Buya Hamka memulai aktifitas kerjanya dengan 

menjadi seorang guru agama di perkebunan Tebing Tinggi. HAMKA kemudian 

meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan 

Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang tahun 1957 sampai tahun 1958. 

Setelah itu dia dilantik sebagai seorang rector Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan 

juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. Disamping itu, 

                                                      
57  Avif Alviyah, Konsep Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu 

Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, h. 26 
58 H. Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Jakarta: Mizan Publik), h. 3 
59 H. Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Jakarta: Mizan Publik), h. 4 
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HAMKA juga menjabat sebagai seorang pegawai tinggi agama yang dilantik oleh 

Menteri Agama Indonesia sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1960, tetapi dia 

meletakan jabatannya setelah Soekarno memberikan dua pilihan untuk tetap 

menjabat sebagai petinggi Negara atau melanjutkan aktifitas politiknya di Nasyumi 

(Majelis Syura Muslim Indonesia). HAMKA lebih banyak sendiri  dan melakukan 

penyelidikan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, 

sejarah, sosiologi, dan politik baik yang ada di dalam Islam maupun Barat.60 

Buya Hamka juga merupakan yang aktif di bidang massa. Dia pernah 

menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang 

Islam, dan seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, HAMKA pernah menjadi 

editor majalah Kemajuan Masyarakat. Dan pada tahun 1932, dia pernah menjadi 

editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makassar. Selain itu, dia juga menjadi 

editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam.61 

HAMKA pernah menerima beberapa anugrah tingkat nasional dan internasional 

seperti anugrah penghormatan Ustadzhiyah Fakhriyah (Doctor Honoris Causa) dari 

Universitas al-Azhar tahun 1958, dalam rangka penghormatan untuk perjuangannya 

terhadap Syi’ar Islam dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, 

dalam rangka pengabdiannya mengembangkan kesusatraan. Dan semua ini 

diperoleh berkat ketekunannya yang tanpa mengenal putus asa dalam menuntul 

ilmu62  

HAMKA dikenal sebagai ulama dikenal sebagai ulama dan tokoh 

                                                      
60  Avif Alviyah, Konsep Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu 

Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, h. 27 
61 Avif Alviyah, Konsep Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu 

Ushuluddin, Ibid, h. 27 
62 Tim Narasi, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Narasi 
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masyarakat yang bersih. Narulinya yang bersih itu membuat HAMKA menjadi 

sosok yang paling keras menetang kebijakan Bung Karno untuk menerapkan 

Demokrasi Terpimpin. Meskipun ia adalah anggota Konstituanta pada tahun 1955, 

tetapi kritikannya dalam dalam sidang konstituante di Bandung tak digubris. Sistem 

demokrasi ultra absolut ini tetap dijalankan. Protesnya berbuah penjerumusan 

dalam penjara. Pada tahun 1964, HAMKA ditangkap tanpa pernah diadili dan baru 

dibebaskan setelah pemerintah Oder Lama tumbang. Dan selama ditahanan itulah 

HAMKA menyelesaikan tafsir al-Qur’an yang dikenal dengan nama Tafsir al-

Azhar.63 

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar 

 Pada hari senin tanggal 27 Januari 1964 bertepatan dengan tanggal 12 

Ramadhan 1383, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa Oder Lama, Kemudian 

dimasukkan ke dalam tahanan sebagai tahanan politik, ia ditempatkan pada 

beberapa rumah peristirahatan di daerah puncak, yaitu Bungalow Herlin, Harjuna, 

Mess Brimob Megamendung dan Kamar Tahanan Polisi Cimacan. Di rumah 

tahanan tersebutlah ia memiliki kesempatan yang memadai untuk menulis Tafsir 

Al-Azhar. Namun demikian ketika kesehatannya mulai menurun ia dipindahkan ke 

Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Selama di rumah sakit tersebut ia 

meneruskan penulisan Tafsir al-Azhar.64 

 Setelah kejatuhan Oder Lama dan bangkitnya Oder Baru di bawah pimpinan 

Soeharto dan kekuatan PKI pun telah ditumpas saat itulah ia dibebaskan dari 

tuduhan pada tanggal 21 Januari 1966. Menemukan kembali kebebasannya setelah 

                                                      
63  Tim Narasi, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia, Ibid, h. 80  
64Dewi Murni, Tafsir Al-Azhar (Suatau Tinjauan Biografis dan Metodelogis), Jurnal 

Syahadah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, h. 29   
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mendekan dalam tahanan selama kurang lebih dua tahun. Kesempatan ini kemudian 

ia gunakan lagi untuk memperbaiki dan menyempurnakan Tafsir al-Azhar yang 

telah ia tulis di berbagai rumah tahanan sebelumnya.65 

 Adapun yang memotivasi Hamka dalam menulis tafsir al-Azhar adalah (1) 

ia melihat bahwa mufasir-mufasir klasik sangat ta’asub (fanatik) terhadap mazhab 

yang mereka anut, bahkan ada diantara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat 

nyata-nyata lebih dekat kepada mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap menggiring 

pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang ia anut; (2) Adanya suasana baru di 

negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, dan mereka dan mereka 

haus akan bimbingan agama serta haus untuk mengetahui rahasia al-Qur’an; (3) 

Ingin meninggalkan pusaka yang semoga mempunyai harga untuk ditinggalkan 

bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia dan (4) hendak memenuhi sebaik-

sebaiknya Hus al-Dzan (Baik sangka) al-Azhar dan hutang budi yang mendalam 

padanya, yang telah memberinya penghargaan yang begitu tinggi (Gelar Doktor 

Honoris Causa).66 

 Penamaan Tafsir al-Azhar tidak terlepas dari penamaan : Masjid Agung 

Kebayoran Baru dengan nama “Masjid Agung al-Azhar” oleh Rektor Universitas 

al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Kajian tafsir setelah subuh 

yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung al-Azhar, mulai tahun 1959.67 

Seiring berjalannya waktu, kajian tafsir terus dipelajari disertai dengan khutbah 

Jum’at dan semua beliau lakukan dengan rasa tanggung jawab. Dan Buya Hamka 

                                                      
65  Dewi Murni, Tafsir Al-Azhar (Suatau Tinjauan Biografis dan Metodelogis), Jurnal 

Syahadah, Ibid, h. 30 
66 Abdul Aziz Dahlan, Takdir Dalam Kajian Empat Tokoh Muhammadiyah, (Padang 

IAIN-IB Press 2003), h.4  
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diangkat sebagai imam masjid tersebut oleh para jama’ah. Syaikh Mahmoud 

Syaltout memberikan wejangan dan beliau berkata “Bahwa mulai hari ini, Buya 

Hamka sebagai imam Masjid tersebut dan Syaikh memberikan nama Masjid 

tersebut “al-Azhar” dan semoga Masjid  tersebut menjadi al-Azhar di Jakarta, 

sebagaiman al-Azhar Kairo.” Maka seluruh pengurus dan panitia Masji al-Azhar 

menerima dengan segala kerendahan hati nama kehormatan yang Syaikh Mahmoud 

Syaltout berikan kepada Masjid tersebut, dan sejak itu lakatlah namanya “Masjid 

Agung al-Azhar”.68   

 Ketika caci dan fitnah kaum komunis terhadap kegiatan Hamka di Masjid 

Al-Azhar semakin semangat. Diupayakanlah penerbitan majalah Gema Islam oleh 

Jenderal Sudirman dan Kolonel Mukhlas Rowi. Pimpinan Formal Gema Islam 

adalah Jendral Sudirman dan Kolonel Mukhlas Rowi, sedangkan pimpinan aktifnya 

adalah Hamka.  

 Haji Yusuf Ahmad yang merupakan salah seorang tata usaha di majalah 

tersebut mengusulkan bahwa segala kajian  Tafsir di waktu subuh itu dimuat di 

dalam majalah Gema Islam. Dari situlah Buya Hamka memberikan nama baginya 

Tafsir al-Azhar sebab “Tafsir” ini muncul di dalam Masjid Agung al-Azhar, yang 

nama itu diberikan oleh Syaikh Jami al-Azhar sendiri sehingga Buya Hamka sangat 

berterimakasih atas penghargaan yang diberikan oleh al-Azhar ke pada diri 

Beliau.69 

  Penerbitan dan cetakan Tafsir al-Azhar untuk pertama kalinya dilakukan 

                                                      
68  Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar 

dan Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas 

Negri Raden Intan Lampung, 2019. h. 74 
69 Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar 
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oleh Penerbit Pembimbing Masa, pimpinan H. Mahmud. Yaitu menyelesaikan 

penerbitan juz 1 sampai juz 4 lalu diterbitkan juga juz 15 sampai 30 oleh Pustaka 

Islam Surabaya. Akhirnya Yayasan Nurul Islam Jakarta menerbitkan Juz 5 sampai 

juz 14.70 

2. Karya-Karya Buya Hamka 

Selain tafsir al-Azhar Buya Hamka memiliki karya-karya tulis yang begitu 

banyak, baik yang berhubungan dengan satra maupun agama. Sebagai penulis yang 

sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. 

Dan diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut: 

1. Falsafah Hidup (1950). Buku ini terdiri dari IX bab. Ia memulai buku 

ini dengan pemaparan tentang makna kehidupan. Kemudian bab 

berikutnya, dijelaskan pula tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek 

dan dimensinya. Selanjutnya ia mengetengahkan tentang undang-

undang alam atau sunnatullah. Kemudian tentang adab kesopanan. Baik 

secara vertikal maupun horizontal. Kemudian makna kesederhanann 

dan bagaimana cara hidup sedrhana menurut islam. Ia juga 

mengomentari makna berani dan fungsinya bagi kehidupan manusia, 

selanjutnya tentang keadilan dan berbagai dimensinya, makna 

persahabatan, serta bagaiman mencari dan membina persahabatan.71 

2. Tasawuf  Moderen (1983), pada awalnya karya ini merupakan 

kumpulan artikel yang dimuat dalam majala Pedoman Masyarakat di 

tahun 1937. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut 

                                                      
70 Dewi Murni, Tafsir Al-Azhar (Suatau Tinjauan Biografis dan Metodelogis), Jurnal 

Syahadah, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, h. 30  
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dibukukan, dalam karya momumentalnya ini, ia menerapkan 

pembahasannya kedalan XII bab. Buku ini diawali dengan penjelasan 

tasawuf. Kemudian secara berurutan pula dipaparkan pendapat para 

ilmuan tentang makna kebahagian, bahagia dan agama, bahagia dan 

utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat qonaah, 

kebahagian yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridha dengan 

keindahan alam, tetangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah 

subhanahu wa taala.72  

3. Lembaga Hidup (1962). Dalam buku ini ia mengembangkan 

pemikirannya dalam XII bab. Buku ini berisi tentang berbagai 

kewajibanmanusia kepada Allah subhanahu wa ta’ala, kewajiban 

manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan 

seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, menuntut ilmu, bertanah 

air, islam dan politik, Al-Qur’an untuk zaman modern, dan tulisan ini 

ditutup memaparkan sosok nabi Muhammad.73 

4. Ayahku Riwayat Hidup Dr. Haji Amrullah dan Perjuangan Kaum 

Agama di Sumatera (1958). Buku ini menceritakan tentang keperibadian 

ayahnya, Haji Amrullah atau sering disebut Haji Rosul. Hamka 

melukiskan perjuangan umat pada umumnya dan khususnya pada 

ayahnya, yang oleh Belanda diasingkan di Sukabumi dan akhirnya 

meninggal dunia di Jakarta tanggal 2 Juni 1945.74 

                                                      
72 Buya Hamka, Tasawuf Moderen (Jakarta: Republika Penerbit, 2015) h.xi  
73 Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar 
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5. Pelajaran Agama Islam (1952). Buku ini berisi IX bab. Pembahasannya 

meliputi manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, dan rukun 

iman.75 

6. Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1973). Buku ini membahas 

tentang perempuan sebagai makhluk Allah dan dimuliakan 

keberadaannya.76 

7. Si Sabariyah (1926). Buku roman yang pertama ditulis dengan bahasa 
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Muhammadiyah Di Minangkabau, Lembaga Fatwa, Tajdid dan 

Mujaddid, dan lain-lain.80 

B. Metodelogi Tafsir Al-Azhar 

1. Menurut Sumber dan Penafsirannya 

Buya Hamka menggunakan metode tafsir bi al-iqtiran (tafsir perbandingan) 

karena penafsirannya tidak hanya menggunakan al-Qur’an, hadis, pendapat sahabat 

dan tabi’in, serta riwayat dan kitab-kitab tafsir al-mu’tabaroh (yang diakui) saja, 

tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiyah (ra’yu) apalagi yang terkait 

dengan masalah ayat-ayat kauniyah. Buya Hamka tidak pernah lepas dengan 

penggunaan metode tafsir bi al-Ma‘tsur81 saja, tapi ia juga menggunakan metode 

tafsir bi al-ra’yu82 yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-

pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, 

bahkan dia juga memasukan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta 

memasukan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian 

tafsirnya.83 

 Contoh tafsir bi al-ra’yu: Surah al-Baqarah ayat 158: 

فَ  فَا َوٱلَمْرَوةَ ِمن َشعَآائِِر ٱللَِّه فََمْن َحجَّ ٱلبَْيَت أَِو ٱْعتََمَر فَََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ  ا  بِِهمَ إِنَّ ٱلصَّ

َع َخْيًرا فَإِنَّ ٱللَّهَ َشاِكٌر َعِليمٌ َوَمن   تََطوَّ
“Sesungguhnya shafa dan marwa adalah bagiam dari Syi’ar Allah. Maka 
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barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada 

dosa baginya mengerjkan sa’i antara keduanya. Dan barang siapa yang 

mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah 

maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui.” 

Setelah Buya Hamka menjelaskan ayat ini dengan pendapat Syaikh 

Muhammad Abduh, beliau melanjutkan dengan penjelasan: 

“Bahasa kita Indonesia telah kita perkaya juga dengan kalimat syi’ar. Kita 

telah menyebut selalu syiar Islam. Syiar artinya tanda. Kata jamaknya adalah 

sya’ir. Sya’irallah artinyatanda-tanda kepribadatan kepada Allah subhanahu wa 

ta’ala. Ketika mengerjakan haji banyaklah terdapat syiar itu. Unta-unta dan lembu 

yang akan dikurbankan waktu habis haji dilukai tengkuknya, sebagai 

tanda.melukai itu pun dinamakan syiar. Sholat dimakam Ibrahim adalah termasuk 

syiar ibadat. Tawaf keliling Ka’bah wukuf di Arafah dan di ayat tersebut berjalan 

atau sa’i diantara shafa dan marwah itupun satu diantara syi’ar-syi’ar itu pula, 

dan melempar jumrah di Mina. Syi’ar-syi’ar demikianlah adalah termasuk 

ta’abubbudi, sebagai imbangan ta’aqquli. Ta’abbudi artinya ibadat yang tidak 

dapat dianalisa dengan akal mengapa kita mengerjakan demikian. Ta’aqquli ialah 

yang bisa diketahui dengan akal. Kita mengetahui apa hikmahnya, mengerjakan 

shalat itu namanya ta’aqquli. Tetapi kita tidak dapat mengakali mengapa zuhur 

empat rakaat dan subuh dua rakaat. Itu namanya ta’abbudi ”84 

Penafsiran Buya Hamka terhadap surah al-Baqarah ayat 158 di atas jelas 

mengindifikasikan perpadua tafsir bi al-ra’yu dan bi al-ma’tsur, dimana ia memulai 

penafsirannya dengan mengutip dari Syaikh Muhammad Abduh, kemudian 
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Agama RI, 1993), h. 312  



33 
 

 
 

menjelaskan kosakata sya’air secara rasional. Akan tetapi karena penafsiran-

penafsirannya yang lebih dominan dalam tafsirnya adalah ra’yi-nya 

‘pemikirannya’, maka dari itulah Tafsir Al-Azhar diklafisikasikan sebagai tafsir 

yang menggunakan bentuk ra’yu ‘pemikiran’.85 

Dalam mukaddimah Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka membahas kekuatan dan 

pengaruh karya-karya tafsir yang dirujuknya, seperti Tafsir al-Arazi, al Kaysyaf 

karya al-Zamakhsyari, Ruh al-Ma’ani karya al-Alusi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 

karya al-Qurthubi, Tafsir al-Maghrawi, al-Qasimi, al-Khazin, al-Thabari, dan al-

manar. Hamka sangat memperhatikan hubungan diantara naql dan ‘aql. Diantara 

riwayah dengan dirayah. Ia tidak hanya memindah atau mengutp pendapat orang 

terdahulu, tetapi mempergunakan juga juga tinjauan dan pengalaman sendiri.86 

2. Menurut Susunan Penafsirannya 

Susunan yang digunakan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar yaitu metode 

tahlili87. Metode tahlili (analisis) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan 

memaparkan segala aspek dan menerangkan makna-maknanya sesuai dengan 

keahliannya dan kecendrungan mufassir. Metode ini digunakan teknik menguraikan 

makna al-Qur’an ayat demi ayat, dan surah demi surah sesuai urutannya. Aspek-

aspek yang terkandung meliputi pengertian kosakata, kalimat, latar belakang turun 

ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lainnya (munasabat) dan pendapat yang berkaitan 

tentang ayat tersebut disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi’in dan ahli tafsir lainnya. 

Adapun ciri-ciri metode analisis, dari segi penalaran, para mufassir berusaha 
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menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur’an secara komprehesif dan 

menyeluruh.88 

Pengertian senada disampaikan oleh Ali Hasan al-’Arid, metode tahlili 

adalah mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dari segala segi dan maknanya. Artinya 

metode ini menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai 

urutan dalam mushaf Utsmany. 89  

Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7: 

ْم ْوبِهِ إِنَّ الَِّذْيَن َكفَُرْوا َسَواْ َعلَْيِهْم َءأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهم ََّل يُْؤِمنُْوَن، َختََم االهُ َعلَى قُلُ 

 َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصِرِهم ِغَشَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظْيمٌ 

“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) 

beri peringatan atau tidak engkau beri pringatan, mereka tidak akan beriman. 

Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah 

tertutup, dan mereka mendapat azab yang berat.” 

Pada ayat-ayat di atas telah ditunjuk bahwa orang yang akan akan bisa 

mendapat petunjuk ialah orang yang bertakwa, yaitu orang yang telah menyediakan 

dirinya percaya. Dia telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk itu, sehingga 

selangkah demi selangkah, sesyarat demi sesyarat dapat mereka penuhi sehingga 

akhirnya beroleh buat meneruskan dengan amal; pertama amal beribadat 

sembahyang kepada Tuhan, kedua amal murah hati dan murah tangan memberi 

kepada manusia. Tetapi orang yang kafir, sukarlah buat dimasuki oleh petunjuk 

itu.90 
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Apa itu Kafir? Arti asli daripada kufur, dan pembuatnya dinamai kafir, ialah 

menimbuni atau menyembunyikan, sehingga tidak kelihatan lagi. Disebut di dalam 

al-Qur’an sendiri, surah al-hadid ayat 20. Peladang yang menunggalkan benih, 

menanamkan benih lalu menimbunnya dengan tanah, sehingga beih ini terbenam di 

dalam tanah dinamai orang kuffar. 

 َكَمثَِل اْلغَْيِث أَْعَجَب الُكفَّاَر نَبَاتُهُ 

“Sebagai hujan yang menakjubkan pertumbuhannya otu bagi si penanam”  

Buya Hamka dalam menafsirkan dua ayat ini, ia menjadikan keduanya 

dengan satu judul yaitu “Kufur” lalu ia menjelaskan secara umum makna ayat 

tersebut lalu menjelaskan secara rinci mulai dari makna kufur secara bahasa dan 

istilah dan menjelaskan dengan ayat-ayat yang lainnya dengan terperinci. 

3. Menurut Cara Penjelasannya 

Buya Hamka dalam menjelaskan di dalam tafsir al-Azhar menggunakan 

metode muqaran yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang 

berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan dengan ayat dengan ayat 

atau ayat dengan hadis, dengan meninolkan segi-segi perbedaan tertentu antara 

objek yang dibandingkan dengan cara memasukan penafsiran dari ulama tafsir yang 

lain.91 

Secara oprasional pendapat Ali Hansan al-‘Arid mengartikan tafsir 

muqaran adalah metode yang ditempuh oleh mufassir dengan cara mengambil 

sejumlah ayat, kemudian dilakukan proses penafsiran yang berbeda-beda, 

berdasarkan dari Nabi sallalhu ‘alaihi wasallam, sahabat dan tabi’in atau 

                                                      
91 Aviv Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu 

Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, Januari 2016, h. 29  



36 
 

 
 

berdasarkan rasio (ijtihad), para mufassir saling mengemukakan pendapatnya dan 

membandingkan aspek-aspek dan kecendrungan-kecendrungan yang berbeda 

dalam menafsirkan al-Qur’an. Dalam penafsiran dipengaruhi oleh perbedaan 

madzhab dan sesuai dengan disiplin ilmu yang disukainya. Ada yang menitik 

beratkan pada bidang nahwu, bidang balaghah dan sebagainya.92 

Contohnya:  

1. Ayat dengan Ayat 

Bunyi potongan surah al-Fatihah ayat 7:  اْلَمْغُضْوِب َعلَْيِهمَغْيِر  

 “Bukan Jalan mereka yang dimurkai atasnya” 

Tafsirannya: Siapakah yang dimurkai Tuhan? Ialah orang yang 

diberi kepadanya petunjuk, telah diutus kepada Rasul-Rasul telah 

diturunkan kepadanya kitab-kitab wahyu, namun masih saja ia 

memperturutkan hawanafsunya. Telah ditegur berkali-kali, namun teguran 

itu tidak diperdulikannya. Ia merasa lebih pintar daripada Allah, Rasul-

Rasul dicemoohnya, petunjuk Tuhan diletakkannya kesamping, perdayaan 

setan diperturutkannya. 

Ayat tersebut ditafirkan dengan surah Ali Imran ayat 77: 

قَ  ََّل  ئِكَ أُْولَٰ  َمةِ  يَْومَ  ِهمْ إِلَيْ  َوََّل يَنُظرُ  للَّهُ ٱ يَُكل ُِمُهمُ  َوََّل  ٱآلِخَرةِ  فِي لَُهمْ  َخلَٰ يِهمْ  َوََّل  ٱْلِقيَٰ  َولَُهمْ  يَُزك ِ

 ِليمْ أَ  َعذَابٌ 
“Itulah orang yang tidak ada bagian untuk mereka di akhirat dan tidaklah 

Allah akan berucap dengan mereka dan tidak memandang kepada mereka 

di hari kiamat dan Dia akan membersihkan mereka, dan bagi mereka azab 

yang pedih”.93 

Dan seperti itulah, tidak diajak bercakap oleh Tuhan, tidak 
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dipandang oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan dalam bahas umum “membuang 

muka” apabila berhadapan dengannya. Begitulah nasib orang orang yang 

dimurkai.94  

2. Ayat dengan Hadis  

Surah al-Fatihah ayat 6:  ََراَط اْلُمْستَِفْيم  اِْهِدنَا الص ِ

“Tunjukilah jalan yang lurus” 

 Menurut riwayat Ibnu Hatim dari ‘Abbas, menurut beliau dengan 

meminta ditunjuki jalan yang lurus, tafsirnya adalah mohon 

ditunjuki agama-Mu yang benar. 

 Menurut beberapa riwayat ahli hadis, dari Jabir bin Abdullah bawa 

yang dimaksud shirath al-mustaqim adalah agama Islam. Dan 

menurut riwayat yang lain, Ibn Mas’ud menafsirkan babahwa yang 

dimaksud adalah kitab Allah (al-Qur’an).95 

3. Ayat dengan Perkataan Sahabat atau Tabi’in 

Surah al-Fatihah ayat 6:  ََراَط اْلُمْستَِفْيم  اِْهِدنَا الص ِ

“Tunjukilah jalan yang lurus” 

 Buya Hamka memaparkan pendapat salah seorang ulama yaiti 

Fudhail bin ‘Iyadh, ia mengatakan maksud dari shirath al-mustaqim 

adalah jalan yang pergi naik haji, yakni menunaikan rukun haji 

yang kelima, dengan penuh keinsafan dan kesadaran sehingga 

mencapai haji mabrur.96 

4. Menurut Keluasan Penjelasannya 

Dalam keluasan penjelasan Tafsir al-Azhar Buya Hamka menggunakan 
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metode Tafsili yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap al-Qur’an berdasarkan 

urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi 

jelas dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat awam maupun intelektual.97 

Contohnya:  

Surah al-Fatihah ayat 6:  َآِلْين  َوََّل الضَّ

“Dan bukan jalan mereka yang sesat” 

 Sayyid Rasyid Ridha di dalam kitab tafsirnya al-Manar 

menguraikan penafsiran gurunya Syaikh Muhammad Abduh 

tentang orang yang tersesat, terbagi atas empat tingkat, yaitu:98 

a. Yang tidak sampai kepadanya dakwah, atau sampai tapi hanya didapat 

dengan panca indra dan akal, tidak ada tuntunan agama. 

b. Sampai kepada mereka dakwah, atas jalan yang dapat membangun 

pemikiran. Mereka mulai tertarik dengan dakwah itu, sebelum sapai 

menjadi keimanannya, ia pun mati. 

c. Dakwah sampai kepada mereka dan mereka akui, tetapi tidak mereka 

pergunakan akal untuk berpikir dan menyelidiki dari pokoknya, tetapi 

mereka berpegang teguh juga kepada hawa nafsu atau kebiasaan lama 

atau menambah-nambah. 

d. Yang sesat dalam beramal, atau memutar-mutarkan hukum dari maksud 

yang sebenarnya. 

Kesesatan orang-orang yang timbul dari kepintaran otak tetapi 
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batinnya kosong daripada iman. Diruntuhkan agamanya, tetapi dia 

sendiri yang binasa.99 

C. Corak Tafsir al-Azhar 

Tafsir al-Azhar layak disebut tafsir al-Qur’an. Karena pemahaman mufassir 

(Buya Hamka) memenuhi kriteria penafsiran. Di antara kriteria itu adalah dari segi 

penjelasan lafaz, kalimat atau ayat dengan sumber, alat dan satuan kajian dan 

pemahaman. Secara umum corak yang digunakan tafsir al-Azhar adalah corak al-

adaby al-ijtima’i.100 

Secara bahasa kata al-Adaby berasal dari bentuk masdar (infinitif), sedang 

dari kata kerjanya (madi) adalah aduba, yang berarti sopan santun, tata krama dan 

sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan 

pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam 

mengungkapkan karya seninya. Adapun kata al-Ijtima’i bermakna banyak bergaul 

dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan kemasyarakatan. Jadi secara etimologis 

tafsir al-Adaby al-Ijtima’i adalah tafsir yang berorientasi pada satra budaya dan 

kemasyarakatan.101 

Corak tafsir ini berusaha memahami al-Qur’an dengan cara mengemukakan 

ungkapan-ungkapan al-Qur’an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna 

yang dimaksud oleh al-Qur’an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, 

kemudian pada langkah berikutnya penafsir berusaha menghubungkan nas-nas al-

Qur’an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.102 
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Contoh penafsiran Buya Hamka dengan menggunakan pendekatan corak al-

Adaby al-Ijtima’i dalam surah al-Baqarah ayat 283: 

نٌ تَِجدُواْ َكاتِبً  َولَمْ  َعلَٰى َسفَرٍ  َوإِن ُكنتُمْ  قْ  ا فَِرَهٰ يَُؤد ِ لْ ا فَ ضً ُضُكم بَعْ أَِمَن بَعْ  فَإِنْ  بُوَضةً مَّ

نَتَهُ ٱلَِّذي ٱؤْ  َِّق ٱللَّهَ َربَّهُ َولْ  ۥتُِمَن أََمٰ دَةَ َوَمنْ  تُُمواْ َوََّل تَكْ  ۥۗيَت هُ بَِما َوٱللَّ  ۥۗبُهُ قَلْ  َءاثِمٌ  ۥَٓها فَإِنَّهُ تُمْ يَكْ  ٱلشََّهٰ

  مٌ َن َعِليْ َملُوْ تَعْ 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 Dalam tafsir ayat diatas, Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam Islam 

tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Dan Buya Hamka juga menegaskan 

bahwasannya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadah dab ouasa 

saja. Bahkan urusan muamalah, atau kegiatan yang hubungan antara manusia 

dengan manusia yang juga dinamai “hukum perdata” sampai begitu jelas disebut 

dalam ayat al-Qur’an, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal 

begini pun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama 

dan negara. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya, tidak 

ada satu kerusakan antara satu sama lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu 

‘alaihi wa sallam: 

 Artinya: “Tidak merusak dan tidak kerusakan (di antara manusia dengan 
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manusia)”.103 

 Berdasarkan penafsiran Buya Hamka di atas, dapat dikemukakan bahwa 

tafsir al-Azhar setelah menjelaskan kandungan ayat, penafsir menghubungkan 

dengan kenyataan sosial yang ada. 

D. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Azhar 

Tafsir al-Azhar memiliki banyak kelebihan yang bisa kita ambil 

manfaatnya, dan diamtara kelbihan tersebut adalah: 

1. Berbahas Indonesia. Sehingga tafsir ini mudah dipahamioleh bangsa 

Indonesia yang umum kesulitan untuk membaca tafsir-tafsir yang 

berbahasa Arab.104 

2. Tahsir ini diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang Ilmu-

Ilmu al-Qur’an, seperti definisi al-Qur’an, Makkiyah dan Madaniyah, 

Nuzulul Qur’an, pembukuan mushaf, haluan tafsir, dan sejarah Tafsir 

al-Azhar dan ‘Ijaz.105 

3. Tafsir ini dilengkapi dengan materi pendukung lainnya seperti ringkasan 

surah, yang membantu pembaca dalam memahami materi apa yang 

dibicarakan dalam surah-surah tertentu.106 

4. Dalam tafsir ini Buya Hamka berusaha mendemontrasikan keluasan 

pengetahuannya pada hampir semua bidang-bidang ilmu agama Islam, 

                                                      
103 Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 36  
104 Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar 

dan Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas 

Negri Raden Intan Lampung, 2019, h. 92   
105 Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 4-66  
106  Susi Sumsih, Tesis,  Konsep Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif Tafsir A-Azhar 

dan Kontribusinya Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bandar Lampung: Universitas 

Negri Raden Intan Lampung, 2019, h. 92   
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ditambah juga dengan pengetahuan-pengetahuan non keagamaanya 

yang begitu informatif.107 

Selain itu banyak sekali di antara para ulama yang memberikan 

komentar-komentar positif tentang keistimewaan Tafsir al-Azhar, 

diantaranya seperti: 

1. Moh. Syauqi Md Zahir berkata: “Tafsir al-Azhar merupakan kitab 

tafsir yang lengkap dalam bahasa melayu yang boleh dianggap 

sebagai yang terbaik pernah dihasilkan masyarakat Melayu 

Muslim.”108 

2. Abu Syakirin menegaskan: “Tafsir al-Azhar merupakan karya 

Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir 

mencakupi semua disiplin ilmu penuh berinformasi.”109 

Disamping kelebihan Tafsir al-Azhar yang begitu banyak, namun 

ada beberapa kelemahan di dalam Tafsir al-Azhar, diantaranya: 

1. Dalam penyebutan hadis terkadang hanya arti hadisnya saja tanpa 

menyebutkan teks dan sumber hadisnya.110 

2. Bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan 

sesuatu bahasan terkadang tidak mengikuti kaidah EYD, karena 

masih tercampur dengan Bahasa Indonesia dengan Melayu.111 

                                                      
107 Fakhruddin faiz, Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi, 

Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar, (Yogyakarta: Qolam 2002), h. 73   
108 Aviv Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal 

Ushuluddin, Vol. 15, No. 1 Januari 2016, h. 34  
109  Aviv Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal 

Ushuluddin, Ibid, h. 34  
110  Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 120  
111  Aviv Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal 

Ushuluddin, Vol. 15, No. 1 Januari 2016, h. 34 
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3. Buya Hamka menggunakan penterjemahan harfiah di dalam 

tafsirnya, sehingga penterjemahan seperti ini terkadang kurang jelas 

dan sulit untuk memahami maksudnya secara langsung.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
112  Fakhruddin faiz, Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi, 

Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Manar, (Yogyakarta: Qolam 2002), h. 73   



 
 

44 
 

BAB IV 

ANALISA AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG 

KEBERAGAMAN DI DALAM BHINEKA TUNGGAL IKA 

 

A. Persatuan Di Atas Suku dan Bangsa 

Al-Qur’an adalah sebuah kitab suci yang mengajarkan keberagaman suku 

dan bangsa adalah sebagai sunnatullah yang mesti kita yakini, dan ditengah 

keberagaman yang ada, al-Qur’an  selalu mengajarkan tentang persatuan di antara 

suku dan bangsa dengan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, karena 

pada hakikatnya mereka (umat manusia) berasal dari satu keturunan yaitu Adam 

dan Hawwa’, dan letak kemulian seseorang atau suatu kelompok bukan terletak 

pada suku atau ras tertentu, melainkan terletak pada ketakwaan kepada Allah 

subhanhu wa ta’ala,113  Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dialam surah al-

Hujrat ayat 13: 

ْندَ اللَِّه ْم عِ كإِنَّ أَْكَرمَ  وبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوايَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُ 

 إِنَّ اللَّهَ َعِليٌم َخبِيرٌ  أَتْقَاكمْ 

“Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di 

sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, meniliti”.

                                                      
113 Imam Al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Pustaka Azam, Jild. 17, h. 101   
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Disebutkan di dalam kitab Tafsir al-Qurtubi menurut satu pendapat, ayat ini 

diturunkan tentang Thabit bin Qais bin Syamas da ucapannya kepada orang yang 

tidak memberikan tempat pada dirinya: “Anak si Fulanah”  dimana kemudian Nabi 

Muhammad sallahu ‘alaihi wa sallam bertanya: “Siapa yang menyebutkan 

fulanah?” Tsabit menjawab, “Saya wahai Rasulullah.” Nabi bersabda kepadanya, 

“Lihatlah wajah orang-orang itu” Tsabit melihat (wajah mereka), lalu Rasulullah 

sallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apa yang engkau lihat?” Tsabit menjawab, 

“Aku melihat yang putih, hitam dan merah.” Nabi bersabda, “Sesungguhnya engkau 

tidak dapat mengungguli mereka kecuali dengan ketakwaan.” Maka turunlah ayat 

pada Tsabit ayat ini.114 

 Ibnu Abbas berkata, “Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi Muhammad 

sallalahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan Bilal naik ke atas Ka’bah kemudian 

mengumandangkan Adzan. Atab bin Usaid bin Abi al-Ish berkta, “segala puji hanya 

milik Allah telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini.” al-Harist 

bin Hisyam berkata, “Muhammad tidak menemukan muadzin selain dari gagak 

hitam ini.” Suhail bin Amr berkata, “Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan 

mengubah sesuatu itu.” Abu Sufyan berkata, “Aku tidak akan mengatakan apapun, 

karena takut Tuhan langit akan memberitahukannya (kepada Muhammad).” 

Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau 

memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun 

mengakui itu. Maka Allah subhanahu wa ta’ala pun menurunkan ayat ini guna 

melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, 

                                                      
114 Imam al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 101   
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serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang 

menjadi ukuran adalah ketakwaan.115 

 Dalam Sunan al-Tirmidzi terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari 

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu ‘alihi wa sallam berkhutbah di Makkah:  

َكِرْيٌم  تَِقي  َعلَى يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ اللهَ َقْد أَْذَهَب َعْنُكْم َعْيبَةَ اْلَجاِهِليَِة، َوتَعَاُظُمَها بِآبَائَِها فَالنَّاُس بَر  

نَّاُس يَا أَيَُّها الاللهُ: اللِه، َوفَاِجٌر َشِقي  َهي ٌِن َعلَى اللِه، َوال نَاُس بَنُو آدََم َوَخلََق اللهُ آدََم ِمْن تُراٍب قََل 

نَّ اللَّهَ إِ  ْم ِعْندَ اللَِّه أَتْقَاكمْ كإِنَّ أَْكَرمَ  وبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُواإِنَّا َخلَْقنَاكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُ 

 َعِليٌم َخبِيرٌ 

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian aib 

jahiliyah dan kebanggaanya terhadapa nenek moyangnya. Manusia itu ada dua 

bagian: (1) orang yang bertakwa lagi mulia menurut Allah dan orang yang 

durhaka, sengsara lagi hina menurut Allah. Manusia adalah anak cucu Adam, dan 

Allah menciptakan Adam dari tanah. Allah berfirman, Wahai manusia! Sungguh 

kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 

kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. HR. al-

Tirmidzi dari hadist Abdullah bin Ja'far, ayah Ali bin Al-Madini. Hadist ini juga 

diriwayatkan oleh al-Tabari dalam kitab Adab al-Nufus: Ya’qub bin Ibrahim 

menceritakan kepadaku: dia berkata: Ismai’l menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Sa’id bin al-Jariri menceritakan kepada kami Abu Nadhrah, dia berkata: 

orang yang menghadiri khutbah Rasulallah sallalahu ‘alaihi wa sallam di Mina,  di  

tengah hari Tasyriq, menceritakan kepadaku atau kepada kami, dan saat itu beliau 

                                                      
115 Imam al-Qurtubi, Tafsir Al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 102 
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berada diatas unta. Beliau bersabda: 

َعَجِمْي  يَأَيَُّها النَّاُس أَََّل إِنَّ َربَُّكْم َواِحدٌ َوإنَّ أَبَاُكْم َواِحدٌ، أَََّل ََّل فَْضَل ِلعََربِْي َعلَى َعَجِمْي، َوََّل 

 ؟التَّْقَوى، أَََّل َهْل بَلَْغتُ ِِلَْسَود  َعلَى أَْحَمَر، َوََّل ِلَْحَمَر َعلَى أَْسَودَ إَِّلَّ بِ َعلَى َعَربِْي، َوََّل 

“Wahai manusia, camkanlah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan 

sesungguhnya moyangmu adalah satu. Camkanlah bahwa tidak ada keutamaan 

bagi bangsa Arab atas non-Arab dan non-Arab atas bangsa Arab, tidak ada 

keutamaan bagi kulit hitam atas kulit merah dan kulit merah atas kulit hitam 

kecuali karena takwa. Camkanlah apakah aku sudah menyampaikan?” Para 

sababat menjawab: “Ya.” Beliau bersabda:116 

 الشَّاِهدُ الغَائِبُ ِليَْبلَُغ 

“Hendaklah yang hadir menyampaikan (hal ini) kepada yang tidak hadir.”117 

Dalam hal ini pun terdapat hadits yang diriwayatkan dari Malik Al Asy’ary, 

dia berkata, “Rasulallah sallahu ‘alahi wa sallam bersabda”: 

لَى أَْحَسابُِكْم َوََّل إِلَى أَْنَسابُِكم َوََّل إِلَى أَْجَساِمُكم َوََّل إِلَى أَْمَواِلُكم َولَِكْن يَْنُظُر إِلَى إِنَّ اللهَ ََّل يَْنُظُر إِ 

 مأَتْقَاكُ قُلُْوبُِكم، فََمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب َصاِلٌح تََحنََن اللهُ َعلَْيِه، َوإِنََّما أَْنتُْم بَنُْو آدََم َوأَحبُُّكم إِلَْيِه 

“Sesungguhnya Allah tidak memandang kedudukan kalian, garis keturunan kalian, 

tubuh kalian, dan tidak pula harta kalian. Akan tetapi Allah itu memandang hati 

kalian. Maka barangsiapa yang mempunyai hati yang baik, Allah akan merasa 

sayang kepadanya. Sesungguhnya kalian adalah anak cucu Adam, dan yang paling 

disukai Allah diantara kalian adalah yang paling bertakwa diantara kalian.”118 

                                                      
116 Imam Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 104    
117 Imam Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 104   
118 Imam Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 104   
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Di dalam kitab tafsir Ibnu Kathir dijelaskan tentang ayat ini bahwasannya 

Allah subhanhu wa ta’ala berfirman seraya memberitahukan kepada umat manusia 

bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya menciptakan 

pasangannya, yaitu Adam dan Hawwa’. Dan selanjutnya Dia jadikan mereka 

berbangsa-bangsa. Kata ُشعُْوبًا (berbangsa-bangsa) lebih umum daripada kata  ُالقَبَائِل 

(besuku-suku). Dan setelah  ُالقَبَائِل ini berurutan tatanan lainya, seperti  ُالعََشائِرُ  ,الفََصائِل, 

 dan lain-lainya. Ada juga yang mengatakan: “yang dimaksud dengan ,اِلَْفَخاذُ  ,العََمائِرُ 

 ,adalah penduduk Arab القَبَائِلُ  adalah penduduk negri-negri lain, sedangkan الشُّعُْوبُ 

sebagaimana  ُاِلَْسبَاط dimaksudkan sebagai penduduk Israil.” Dengan demikian, 

dalam hal kemulian, seluruh umat manusia dipandang dari sisi ketanahannya 

dengan Adam dan Hawwa’ alaihima salam adalah sama. 119 

Firman Allah subhanahu wa ta’ala ِلتَعَاَرفُْوا (supaya kalian saling mengenal) 

lafadz ta’arafu asalnya adalah tata’arafu, kemudian salah satu dari kedua huruf ta 

dibuang sehingga jadilah ta’arafu; maksudnya supaya sebaguian dari kalian saling 

mengenal sebagian yang lainnya, dan bukan untuk saling membanggakan 

ketinggian nasab atau keturunan.120 Dan di dalam kitab Tafsir Tabari bahwasannya 

takwil dari firman Allah subhanahu wa ta’ala ِلتَعَاَرفُْوا adalah supaya sebagian 

kalian mengenal sebagian lainnya dalam hal nasab. Allah subhanahu wa ta’ala 

berfirman: sesunggguhnya Kami menjadikan bangsa-bangsa dan suku-suku ini 

untuk kalian, hai manusia, supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya 

dalam hal kedekatan dan kejauhan kekerabatan, bukan karena keutamaan kalian 

                                                      
119 Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq al-Aheikh, Tafsir Ibnu Kathir, 

(Bogor: Pustaka Imam Syafi’I 2004), Jild. 7, h. 495 
120 Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuti, Tafsir Jalalian, (Sinar 

Baru Algensindo) jild.2 hal. 895  
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dalam hal itu dan kurban yang kalian lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

subahanahu wa ta’ala. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan para ulama ahli 

tafsir. Seperti riwayat yang disebut kan oleh Muhammad bin Amr dia berkata: Abu 

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, Harist 

menceritakan kepadaku, ia berkata: Hsan menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dan Mujahid, tentang firman 

Allah, َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُْوا “Dan besuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal” dia 

berkata, “Maksudnya adalah, kami jadikan supaya kalian saling mengenal, fulan 

bin fulan dari ini dan itu.”121 

 Firman Allah subhanahu wa ta’ala:  َْم ِعْندَ اللَِّه أَتْقَاكمْ كإِنَّ أَْكَرم  (Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa diantara kamu) maksudnya adalah, sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kalian, hai manusia, di sis Tuhan kalian, adalah orang yang paling 

bertakwa kepada-Nya, dengan menunaikan segala kewajiban-Nya dan menjauhi 

segala kemaksiatan yang dilarang-Nya. Bukan yang paling besar rumahnya dan 

paling banyak keluarganya.122  

Al-Tabari meriwayatkan hadits dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah 

sallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:  

اعِ لَْم يَْملَُؤهُ، إِنَّ اللهَ ََّل يَْسأَلُُكْم َعْن أَْحَسابُِكْم َوََّل َعْن أَنْ  ِ الصَّ اَء َكَطف  ْوَم َسابُِكم يَ النَّاُس آِلدََم َوَحوَّ

 َمُكْم ِعْندَ اللِه أَتْقَاُكمالِقيَاَمِة، إِنَّ أَْكرَ 

“Manusia bagi Adam dan Hawwa’ seperti thaff sha’ (maksudnya, kalian 
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adalah saudara satu sama lain, tidak ada keutamaan atas seseorang atas orang lain 

kecuali dengan takwa) yang tidak dapat mereka penuhi. Sesungguhnya Allah tidak 

menanyakan tubuh dan nasab kalian kepada kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada 

kalian. ”123 

Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala selanjutnya  ٌإِنَّ اللَّهَ َعِليٌم َخبِير 

(“Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi mahamengenal”) Maksudnya, 

mengetahui (tentang) kalian semua dan Mahamengenal semua urusan kalian, 

sehingga dengan demikian kalian Dia akan memberikan petunjuk kepada siapa 

yang Dia kehendaki, menyesatkan siapa yang dia kehendaki pula, menyayangi 

siapa yang dia kehendaki, menimpakan siksaan siapa yang Dia kehendaki, dan juga 

Dia Mahabijaksana, Mahamengetahui dan Mahamengenal tentang semua itu.124 

Dari pendapat-pendapat ulama tafsir yang telah diuraikan, jelas bahwa 

perbedaan suku atau bangsa bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan, 

karena hal tersebut bukanlah tolak ukur kemuliaan sesorang, akan tetapi 

ketakwaanlah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, diantara 

strategi Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah menyatukan keberagaman 

dari berbagai suku dan agama menjadi satu kesatuan bangsa. Meskipun dalam 

beberapa perjanjian Islam kelihatan dirugikan, sejatinya menjadi strategi jitu. 

Dengan kesepakatan bersama, Islam dapat melindungi segenap bangsa dan 

berdakwah secara santun seluas-luasnya.125 Dari sinilah persatuan antar suku dan 
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bangsa lebih penting dari pada perselisihan diantara mereka, karena pada 

hakikatnya mereka berasal dari umat yang satu. Sebagaimana firman Allah 

subhanahu wa ta’ala di dalam surah al-Baqarah ayat 213:126 

ةٌ  َكانَ  ٌ  ٱلنَّاُس أُمَّ ِحدَة ِريَن فَبَعََث ٱللَّهُ ٱلنَّبِي ِ  َوٰ َب بِٱلْ َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم ٱلْ َن ُمبَش ِ ِ ِليَحْ ِكتَٰ َن َم بَيْ كُ َحق 

 ٱلنَّاِس 

ُت بَغْ ُهُم ٱلْ َءتْ آَما جَ ِد بَعْ  ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمنْ تَلََف فِيِه إَِّلَّ تَلَفُواْ فِيِه َوَما ٱخْ فِيَما ٱخْ  ى ٱللَّهُ ُهم فََهدَ نَا بَيْ يً بَي ِنَٰ

ِ بِإِذْ حَ تَلَفُواْ فِيِه ِمَن ٱلْ ِلَما ٱخْ  ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  طٍ ُء آِدي َمن يَشَ َوٱللَّهُ يَهْ  ۦۗنِهِ ق  سْ  إِلَٰى ِصَرٰ  تَِقيمٍ مُّ

“Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) 

menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama 

mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan diantara 

manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah 

orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai 

sampai kepada mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberikan 

petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka 

perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan 

yang lurus.”127 

Dan Allah subahanahu wa ta’ala juga memerintahkan untuk bersatu dan 

melarang hamba-Nya untuk berpecah belah sebagaimana yang dicantumkan di 

dalam surah Ali Imran ayat 103:128 

قُواَواْعتَِصُمْوا   بَِحْبِل اللِه َجِمْيعًا َوََّل تَفَرَّ

“Dan berpegang teguhlah kamu semua kapada tali Allah (agama), dan janganlah 
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kamu bercerai-berai”.129 

Makna dari ayat ini adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta’ala 

memerintahkan untuk bersatu dan melarang sikap berce-rai-berai. Sesungguhnya 

bercerai-berai akan membawa kepada kebinasaan, sedangkan persatuan akan 

menuai keselamatan.130 

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa para ulama tafsir sepakat 

tentang persatuan antara suku dan bangsa, tidak ada yang membedakan antara satu 

dengan yang lainnya, bahkan Islam sangat menganjurkan akan persatuan antara 

suku dan bangsa, karena hakikat kemulian bukan terletak pada suku atau bangsa 

tertentu, tapi terletak pada ketakwaan kepada Sang Maha Kuasa. 

B. Persatuan Di Tengah Umat Beragama 

Persatuan, tidak hanya diteranpkan di antara suku dan bangsa saja, namun 

juga ditengah umat beragama dengan memberikan sikap toleransi antara satu 

dengan yang lainnya. Toleransi merupakan salah satu sikap individu atau kelompok 

masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial yang menerima dengan penuh 

kesabaran dan tanpa adanya sikap perotes terhadap sikap atau prilaku individu atau 

kelmpok lain yang memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok tersebut. Bisa 

juga diartikan dengan sikap saling menghormati, saling melindungi, dan kerja sama 

dengan individu atau kelompok lain.131 

Sebagai negara yang multikultural, Indonesia tidak bisa lepas dari yang 

namanya toleransi dan saling menghormati. Upaya tersebut dilakukan agar 
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membentuk masyarakat Indonesia yang satu, terhindar dari pertikaian, dan konflik 

di masyarakat.132 

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang turun di tengah-tengan masyarakat 

yang tidak mengenal Islam, ini memberikan gambaran bagaiman sejatinya menjalin 

hubungan antar umat beragama. Asas hubungan antara umat beragama bukanlah 

hubungan konflik atau perang, melainkan hubungan yang saling memberi 

keselamatan dan hidup berdampingan secara damai, punya hak yang sama dalam 

perlindungan, jaminan keamanan dan hubungan sosial.133 

Al-Qur’an mengakui keniscayaan perbedaan yang ada di alam semesta ini, 

termasuk perbedaan agama dan pandangan keagamaan (akidah).134 Allah 

subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam surah Hud ayat 118-119:135 

ةً َواِحد ةً َوََّل يََزالُْوَن مُ  ْختَِلِفْيَن، إَِّلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َولَْو َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ

ْت َكِلَمةُ َرب َِك َِلَْملأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعْينَ   َوتَمَّ

“Jika Tuhan kamu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, 

tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecualiorang-orang yang diberi 

rahmat oleh Tuhanmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhan 

(keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sungguh Aku akan memenuhi neraka Jahanam 

dengn jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.”136 

Al-Hakim  meriwayatkan dalam mustadraknya dengan tambahan ini. 
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Qatadah berkata: “Kelompok yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah 

kelompok al-Jama’ah (yang tidak berselisih), meskipun badan mereka berpencar-

pencar. Dan kelompok yang bermaksiat kepada-Nya adalah kelompok yang 

berpecah-pecah, meskipun negeri dan badan mereka bersatu.”137 

Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwasannya yang mendapatkan rahmat dari 

Allah adalah mereka yang diberikan iman dan petunjuk dari-Nya. Karena itu tidak 

diperdebatkan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mereka berbeda dalam 

masalah rezeki fakir dan miskin. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh 

Tuhanmu dengan qana’ah (sikap merasa cukup). Demikian pendapat yang 

dikemukakan oleh al-Hasan.138 

Dalam menyikapi perbedaan agama, Islam lebih mengedepankan sikap 

menyayangi dan toleransi, merajut tali ukhuwah basyariyah (persaudaraan antar 

umat manusia) serta membangun hubungan yang harmonis, karena inilah cerminan 

ajaran Islam yang sebenarnya.139 

Toleransi, terlebih dimaksudkan untuk menunjukan cerminan Islam yang 

rahmatan lil ‘alamin dan dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan bangsa, tidak 

dapat dipahami sebagai upaya menebarkan paham pluralisme agama dalam arti 

semua agama benar disis Allah subhanahu wa ta’ala. Toleransi dalam konteks 

sosial dan budaya merupakan sikap dan perbuatan melarang adanya diskriminasi 

terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Meski demikian dalam menerapkan 

toleransi di tengah masyarakat yang mejemuk perlu memperhatikan batasan-
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batasannya seperti tidak melampaui batas akidah sehingga terjerumus ke dalam 

kekufuran dan melakukan hal-hal yang bias menimbulkan kerelaan pada agama 

lain, atau toleransi yang disertai sikap ta’dzim (pengagungan).140 Allah subhanahu 

wa ta’ala berfirman di dalam surah Al-Kafirun ayat 6:141 

 ْينُُكم َوِلَي ِدْيندِ لَُكْم  

“Untukmu agamamu untukku agamaku.”142 

Pada ayat ini terdapat makna ancaman, sama seperti yang terdapat pada 

firman Allah subhanahu wa ta’ala di dalam surah al-Qashah ayat 55,  لَنَآ أَْعَملُنَا َولَُكْم

 :Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu.” Yakni, maknanya“ أَْعَمالَُكم

kalian telah ridha dengan agama yang kalian anut, dan kami juga telah ridha dengan 

agama yang kami anut.143 

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah: kalian 

akan mendapatkan balasannya dan aku akan mendapatkan balasanku. Karena 

makna ad-diin adalah balasan.144 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan sosial dan 

agama antar umat manusia, Islam juga tidak memaksa umat manusia untuk 

memeluk Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta’ala di dalam 

firmannya surah al-Baqarah ayat 256:145 
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ْشدُ ِمَن الغ ي   ْيِن قَْد تَبَيََّن الرُّ  ََّل إِْكَراهُ فِْي الد ِ

“Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran 

dan kesesatan.”146 

Imam al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, firman Allah subhanahu wa 

ta’ala  ِْين  ”.Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)“ ََّل إِْكَراهُ فِْي الد ِ

ْينِ   ,dalam ayat ini adalah akidah dan agama, berdasarkan petunjuk firman-Nya الد ِ

ْشدُ  ِ قَدْ تَبَيََّن الرُّ ِمَن الغَي   “Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan 

yang sesat.” Al Ikraah (paksaan) disini bukan maksudnya paksaan dalam hukum-

hukum keimanan, jual beli, hibah dan lainnya, namun ayat ini merupakan tafsir bagi 

firman Allah subhanahu wa ta’ala  َإَِّلَّ َمْن ُكِره “Kecuali orang yang dipaksa kafir” 

(Q.S: An-Nahl: 106).147 

Imam Ibnu Kathir menjelaskan, bahwa maksud ayat ini adalah janganlah 

kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil 

dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan gamblang, sehingga kita tidak perlu 

ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Tetapi barangsiapa yang 

diberi petunjuk oleh Allah subhanahu  wa ta’ala dan dilapangkan dadanya serta 

diberikan cahaya bagi hati nuraninya, ,aka ia akan memeluknya. Dan barangsiapa 

yang dibutakan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta’ala, dikunci mati pen-

dengarannya dan pandangannya, maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan 

tekanan untuk memeluk Islam.148 
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Perbedaan agama tidak menghalangi kaum muslimin untuk berbuat baik dan 

berlaku adil kepada pemeluk agama lainnya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman 

dalam surah al-Mumtahanah ayat 8:149 

ْوُهْم َوتُْقِسُطْوا  هُ ََّل يَْنَهُكمُ الل َن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ ْيِن َولَْم يُْخِرُجْوُكْم م ِ لَْيِهْم إِ َعِن الَِّذْيَن لَْم يُقَاتِلُْوُكْم فِْي الد ِ

 إَِن الله يَِحبُّ الُمْقِسِطْينَ 

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 

yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari 

negrimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”150 

Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad.151 Imam Ahmad 

meriwayatkan dari Asma’ binti Abi Bakar radhiyallahu ‘anhuma, ia bercerita: 

“Ibuku pernah datang kepadaku sedang ia dalam keadaan musyrik pada waktu 

kaum Quraisy melakukan perdamaian (Hudaibiyyah). Lalu kukatakan: Ya 

Rasulallah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan berharap (dia dapat bertemu 

denganku), apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya? Beliau 

menjawab: Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.” (HR. Al-Bukhari dan 

Musalim).152 

Imam Ahmad juga meriwayatkan, ‘Amir memberi kami, ‘Abdullah al-

Mubarak memberitahu kami, Mus’ab bin Tsabit memberitahu kami, ‘Amir bin 

‘Abdullah bin az-Zubair memberitahu kami, dari ayahnya, ia bercerita: “Qutaillah 

pernah datang menemui putrinya Asma binti Abi Bakar dengan membawa daging 
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dhabb (biawak) dan minyak samin sebagai hadiah, sedangkan ia seorang wanita 

musyrikah. Maka Asma’ pun menolak pemberiannya itu dan memasukkan ibunya 

ke rumahnya. Kemudian ‘Aisyah bertanya kepada nabi Muhammad sallallahu 

‘alaihi wa sallam. Lalu Allah Ta’ala menurunkan ayat:153 

يْ  هُ ََّل يَْنَهُكمُ الل ْوُهْم َوتُْقِسُطْوا إِلَْيِهْم َعِن الَِّذْيَن لَْم يُقَاتِلُْوُكْم فِْي الد ِ َن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ ِن َولَْم يُْخِرُجْوُكْم م ِ

 Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil إَِن الله يَِحبُّ الُمْقِسِطْينَ 

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negrimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berlaku adil. Kemudian beliau menyuruh Asma’ menerima pemberian ibunya dan 

mempersilahkannya masuk (ke dalam rumah).”154 

Dengan demikian dalam keagamaan Islam membatasi toleransi hanya  pada 

ranah pergaulan sosial, dan Islam sangat menolak toleransi yang berkaitan dengan 

keyakinan atau aqidah yang bertentangan dengan Islam, atau hal-hal yang bisa 

membawa kepada kekufuran, karena di dalam Islam hal tersebut bukanlah dari sifat 

toleransi. 

 

C. Keanekaragaman dan Persatuan 

Allah subhanahu wa ta’ala menciptakan manusia dari satu diri, yaitu Nabi 

Adam dan pasangannya Hawa. Dan lahirlah dari keduanya anak cucu Adam yang 

tidak terhitung jumlahnya. Allha subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam surah al-

                                                      
153 Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq al-Aheikh, Tafsir Ibnu Kathir, 

Ibid, h. 140  
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Nisa ayat 1:155 

ا ِرَجاًَّل َكثِْيرً  يَآيَُّها النَّاُس اتَّقُْوا َربَُّكْم الَِّذْي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما

 َرقِْييًاَونَِسآًء َواتَّقُْوا اللهَ الَِّذْيَن تََسآَءلُْوَن بِِه َواِلَْرَحاَم إِنَّ اللهَ َكاَن َعلَْيُكْم 

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 

dari seorang diri (Adam), dan menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Ia 

memperkembangbiakkan sebanyak-banyaknya laki-laki dan perempuan. 

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu meminta dan hormatilah 

rahim yang mengandung kamu, karena Allah selalu menjaga kamu”156 

 Allah subhanahu wa ta’ala melarang orang-orang beriman saling 

memperolok antara satu dengan yang lainnya karena perbedaan-perbedaan diantara 

mereka. Allah subhanahu wata’ala berfirman di dalam surah al-Hujrat ayat 11:157 

ْن نَِسآٍء  قَْوٌم ِمْن قَْومٍ ََّل يَْسَخُر يَآيَُّها الَِّذْيَن آَمنُْوا   َعَسى أَْن يَُكْونُْوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوََّل نَِسآٌء م ِ

ْنُهنَّ َوََّل تَْلِمُزْوا أَْنفَُسُكْم َوََّل تَنَابَُزْوا بَاِلَْلقَابِ بِئَْس اَِّلْسمُ الفُُسوْ  ُق بَْعدَ اَّليَماِن َعَسى أَْن يَُكنَّ َخْيًرا م ِ

ُمْونَ َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُلئَِك ُهُم الظَّالِ   

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah ada suatu golongan yang memprolok 

golongan yang lainnya, bolehjadi yang diperolok lebih baik daripada yang 

memperolok, juga jangan ada perempuan yang merendahkan perempuan yang 

lainnya, bolehjadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. 

Janganlah kamu saling mencela dan nama ejekan, sungguh nama yang buruk itu 

                                                      
155 Imam al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 70   
156 Imam al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 70    
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Hamid Utsman, Jild. 17, h. 70    
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setelah kamu beriman. Barang siapa tidak bertaubat, orang itulah yang zalim.”158 

 Setiap kelompok atau golongan pasti amat bangga dengan kelompok atau 

golongannya. Namun di samping itu komunikasi antar kelompok harus tetap terjaga 

dan terpelihara, karena persatuan dan keharmonisan adalah impian dari setiap 

individu dan setiap kelompok, untuk mencapai itu semua Allah subhanahu 

wata’ala melarang hambanya untuk berbuat sesuatu yang bisa merusak hubungan 

sosial antara stau dengan lainnya baik dari hal yang terkecil hingga yang terbesar, 

seprti larangan Allah subhanahu wata’ala dalam berburuk sangka kepada yang 

lainnya. Rasulullah sallallahu ‘alai wasallam bersabda:159 

ِ  -َرِضَي اللهُ َعْنهُ  -َعْن أَبِْي ُهَرْيَرةَ   قَاَل: )إيَّاُكْم  –َصلَّ اللهُ َعلَْيِه َوَسلَّم  –َعِن النَّبِي 

، فَإنَّ الظَّنَّ أَْكذَُب الَحِدْيِث(  َوالظَّنَّ

“Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: Hindarilah buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya 

berita.” (HR. Bukhari)160 

 Imam al-Bukhari membuat sebuah bab pada pembahasan etika di dalam 

kitab al Jami’ ash-Shahih, yaitu bab: panggilan yang boleh digunakan untuk 

memanggil orang, seperti ucapan mereka: ath-thawiil (si jangkung) dan al qashir 

(si pendek), namun tidak dimaksudkan untuk menghina seseorang. Al Bukhari 

berkata “Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: apa yang dikatakan 

Dzul Yadain (Pemilik Dua Tangan)”.161 
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160  Imam al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Ta’liq. Muhammad Ibrahim, Takhrij. Mahmud 

Hamid Utsman, Jild. 17, h. 70    
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 Abu Abdillah bin khuwaizimandad berkata, “ayat ini mencakup larangan 

untuk memanggil manusia dengan panggilan yang tidak disukainya. Tapi 

dibolehkan memanggil mereka dengan panggilan yang tidak disukainya. Tidakkah 

engkau melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam menjuluki 

Umar sebagai al Faruq, Abu Bakar dengan ash-Shiddiq, Utsman dan Dzu Nurain, 

Khuzaiman dengan Dzu Syahadatain, Abu Hurairah dengan Dzu Syimalain dan 

Dzul Yadain, dan yang lainnya.”162 

 Al-Zamakhsyari berkata, “yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad 

sallallahu ‘alaihi wasallam: 

يَهُ بِأََحِب أَْسَمائِِه إِ  ِ الُمْؤِمِن َعلَى الُمْؤِمِن أَْن يَُسم ِ  لَْيهِ ِمْن َحق 

“Di antara kewajiban seorang mukmin atas mukmin (yang lain) adalah 

memanggilnya dengan nama yang paling disukainya.”163 

 Oleh karena itu kuniyah termasuk perkara sunnah dan budi pekerti yang 

baik. Umar berkata: “Populerkanlah kuniyah, sebab ia dapat menjadi bahan 

pengingat.” Abu Bakar dijuluki Al Atiq dan Ash-Shiddiq, Umar dijuluki dengan Al-

Faruq, Hamzah dijuluki dengan Asadullah, dan Khalid dijuluki dengan Saifullah. 

Jarang sekali tokoh terkenal baik pada masa jahiliyah maupun setelah Islam datng, 

yang tidak memiliki sebuah julukan-julukan yang baik ini senantiasa hadir baik di 

kalangan bangsa Arab maupun Non Arab, saat mereka berkomunikasi maupun saat 

mereka melakukan korespondasi, tanpa diingkari.164 

 Al-Mawardi berkata: “ Adapun julukan/panggilan yang disunnahkan dan 
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dianggap baik, hal itu tidaklah dimakruhkan. Sebab Rasulullah sallallahu ‘alaihi 

wasallam sendiri menyifati yang baik ini senantiasa beberapa orang sahabatnya 

dengan sifat-sifat yang kemudian menjadi (identitas) mereka, hanya karena mereka 

dijuluki (dengan sifat-sifat tersebut).”165 

 Disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir bahwa yang dimaksud dengan ayat ini 

adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram. Karena 

terkadang orang yang dihina itu lebih terhornat di sis Allah dan bahkan lebih 

dicintai-Nya daripada orang yang menghinakan.166 

 Imam Ahmad meriwayatkan dari asy-Sya’bi bahwa Abu Jubairah bin adh-

Dhahak memberitahunya, itu bercerita “ayat ini: ( َِوََّل تَنَابَُزْوا بِاِلَْلقَاب) Dan janganlah 

kalu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, turun berkenaan dengan 

Bani Salamah.” Ia mengatakan : “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam pernah tiba 

di Madinah dan di antara kami tidak seorang pun melainkan mempunyai dua atau 

tiga nama. Dan jika beliau memanggil salah seorang dari mereka dengan nama-

nama tersebut, maka mereka berkata: ‘Ya Rasulullah sesungguhnya ia marah 

dengan panggilan  nama tersebut.’ Maka turunlah ayat  ( َِوََّل تَنَابَُزْوا بِاِلَْلقَاب) Dan 

janganlah kalu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.”167 Dan 

disebutkan juga di dalam kitab Tafsir jalalain dan janganlah kalian memanggil 

dengan panggilan yang tidak disukainya.168 

Imam as-Suyuthi berkata tentang ayat ini “Yaitu mengatakan terhadap 
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orang Yahudi yang telah masuk Islam: Hai Yahudi, hai Nasrani, hai majusi, dan 

mengatakan kepada terhadap orang Islam, hai fasik.”169 

 Mujahid mengatakan, “itu adalah penghinaan dan perendahan orang kaya 

terhadap orang miskin.” Ibnu Zaid mengatakan, “orang yang dosa-dosanya ditutupi 

Allah subhana wata’ala janganlah menghina orang dosanya dibuka oleh Allah 

subhanahu wata’ala. Sebab, barangkali dibukanya dosa-dosa orang tersebut ketika  

di dunia lebih baik bagi dirinya daripada ketika di akhirat.”170 

 Perbuatan saling olok-mengolok, panggil-memanggil dengan sebutan yang 

tidak baik, dan saling menghina adalah salah satu sikap yang bisa memecahkan 

antara kelompok satu dengan yang lainnya, untuk menghindari perpecahan harus 

ada suatu kelompok yang peduli kepada kebaikan, menyeru orang-orang untuk 

berbuat ma’ruf dan melarang dari perbuatan yang munkar. Sebab terjadinya 

perselisihan dan perpecahan itu karena adanya sifat egoisme dan klaim kebenaran 

masing-masing kelompok maupun individu, padahal tak ada satu pihak pun yang 

pengetahuannya meliputi segalanya dari berbagai sisi dan sudutnya. Di atas semua 

yang berilmu ada Yang Maha Berilmu. Dengan merasa paling benar seseorang atau 

kelompok cendrung merasa paling baik dan berhak menjelek-jelekkan pihak lain. 

Itulah pangkal dari perselisihan dan perpecahan. 
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BAB V 

ANALISIS AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG 

KEBERAGAMAN DALAM BHINEKA TUNGGAL IKA 

MENURUT BUYA HAMKA 

 

A. Keanekaragaman Sebagai sunnatullah 

Sunnatullah adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta’ala yang azali dan 

abadi yang berlaku pada makhluk –makhluk-Nya di alam semesta. Allah subhanahu 

wa ta’ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 62: 

 ُسنَّةُ اللِه فِْي الَِّذْيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجدَ ِلُسنَِّة اللِه تَْبِدْيََل 

“Demikian itulah sunnah Allah yang juga berlaku bagi mereka yang 

terdahulu, dan tidak akan kau dapatkan perubahan pada hukum Allah” 

Umat manusia beraneka ragam tradisi, budaya, warna kulit, bahasa, dan 

agama. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah subhanahu wa ta’ala di dalam 

surah ar-Rum ayat 22: 

 ِمْينَ يٍت ل ِْلعَالِ َواِلَْرِض َواْختََِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِْي ذَِلَك آَل َوِمْن َءايَتِِه َخلََق السََّمَوِت 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya menciptakan langit dan 

bumidan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang 

demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui”
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Buya Hamka menjelaskan makna umum dari ayat ini, memperingatkan 

tanda-tanda kebesaran Allah, atau bukti tentang adanya Maha Pencipta, maha 

Bijaksana, Maha Perkasa, disertai Maha Pengasih dan Maha penyayang.171 

Buya Hamka menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya bahwa dalam susunan 

ayat ini seorang yang berpengertian disuruh terlebih dahulu mengadah ke atas 

melihat langit denga ketinggian dan keluasannya, di siang hari awan berarak, 

dimalam hari bintang berkelip. Ada bintang yang beredar terus, nampak berganti 

tiap tahun, ada yang melewati dekat bumi dalam 40 tahun sekal, ada yang sekali 

kelihatan seumur hidup manusia dan kemudian tidak kelihatan lagi. Dan adapula 

bintang-bintang yang tetap kelihatan, sebagai Bintang Timur yang gemerlap tiap-

tiap pagi. Maka diujung ditepi langit yang kita namai ufuk berbaliklah padang kita 

ke bumi, maka kelihatanlah pandangan yang indah sekali; baik tepi laut yang luas 

entah dimana tepinya,. Atau kelihatan gunung-gemunung, embun menyentak naik, 

hujan merinai turun, angin berhembus sayu, hutang menhijau lebat, laut menghitam 

biru, ombak memukul pantai, seungai mengalir deras, bukut yang tinggi, lurah yang 

dalam pohon-pohon yang tinggi, rumput-rumput yang rata, akar yang menjulai, 

binatang serangga, ikan dan burung dan banyak lagi.172 

Sesudah mengadah melihat langit dan menkur meninjau bumi, orang 

disuruh kembali melihat dirinya. “Dan lain-lain bahasa-bahasa kamu dan warna-

warna kamu.” Itupun menjadi salah satu tanda pula dari berbagai tanda kebesaran 

Tuhan. Terutama perlainan, meskipun manusi hidup di atas satu bumi, dibawah 

kolong dari satu langit, namun terdapat bahasa yang berbagai-bagai. Ada bahasa 

Inggris, ada bahasa Perancis, ada bahasa Jerman, ada bahasa Rusia dan berbgai 
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bahasa lagi di Eropa Timur, dan ada bahasa Italia, ada bahasa Sepanyol. Jangankan 

demikian sedangkan di tanahair Indonesia, negara kepulauan ini saja, tidak kurang 

dari 300 bahas daerah, yang kalau tidaklah ada bahasa persatuan Indonesia, yang 

dahulunya bernama bahasa Melayu, yang jadi bahasa lingua france yang 

mempersatukan pulau-pulau ini, alangkah sukarnya buat menjadi sebuah negara 

yang besar.173 

Disamping perlainan bahasa yang beragam, entah berapa ribu banyak 

bahasa di dunia terdapat pula perlainan kulit, warna muka. Kulit kuning, kulit putih,  

dan kulit hitam dan kulit sawo matang dan kulit merah di Amerika pada bangsa 

Indian. Termasuk juga dalam perlainan warna kulit ialah bentuk keindahan wajah 

insani. Diwaktu menulis Tafsir ini tidaklah kurang daripda 4,000,000,000 atau 

empat milyard penduduk dunia ini, namun tidak lah ada yang serupa. Hanya 

kelihatan sepintas lalu mereka sesama manusia, namun Allah mentakdirkan buat 

tiap-tiap diri ada kepribadian sendiri yang berada satu sama lain. Sampai-sampai 

pun kepada ujung jari, sampai pun kepada raut muka, bentuk mata, bentuk hidung, 

bentuk telinga, tidak ada yang serupa; yang satu melaini yang lain. Alangkah kaya 

Tuhan dengan rupa dan bentuk demikian. Sudah sekian ratus tahun manusia hidup 

di dunia, yang datang yang pergi, dan ada lagi yang akan datang, menggantikan 

yang sekarang yang pasti pergi bila datang ajalnya, namun yang serupa tidak ada! 

Sungguh suatu keajaiban yang dahsyat.174 

“Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang 

berpengetahuan.” (ujung ayat 22) 

Ujung ayat ini membayangkan tentang pentingnya orang yang memounyai 
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ilmu pengetahuan disamping pada ayat yang sebelumnya orang dianjurkan buat 

berfikir. Bahkan segala tanda-tanda yang telah disebutkan itu sungguh-sungguh 

menggalakkan manusia untuk berfikir dan belajar. Mengajak manusia mendirikan 

berbagai Universitas dan berbagai Fakultas. Ilmu Alam yang meminta pengetahuan 

tentang bintang-bintang di langit, ilmu bumi tempat kita berdiam. Sangat banyak 

ilmu yang timbul diatas permukaan bumi ini. Yangbberkenaan dengan 

kemanusiaan saja berbgai cabang bagiannya: Ethnologi, Antropologi, Sosiologi, 

Psychologi, Histori, Ilmu Purbakala (Archeologi), Ekonomi, Polotik, dan Sosial. 

Belum tentang bumi itu sendiri dengan berbagai ragam ilmunya: Ilmu tumbuh-

tumbuhan, ilmu pertambangan, ilmu berkebun, ilmu tentang hidup (ilmu Hayat) 

yang mengenai manusia, binatang, serangga, ikan dan burung. Ilmu tentang lautan 

dengan berbagai ragamnya (Oceanologi). Dan semuanya itu bertali pula dengan 

ilmu alat pebting sejak dari ilmu Ukur, Ilmu Berhitung, dan berbagai macam ilmu 

pasti yang akan membawa kepada teknologi. Karena bertambah mendalam 

penyelidikan bertambah tibul keyakina bahwa ala ini seluruhnya adalah suatu 

Teknik agung yang menyeluruh. Pendeknya: dikurbankan seluruh hidup menuntut 

ilmu, baru sedikit yang tahu, hidup itu sudah habis.175  

B. Keaneka ragaman Dalam Kesatuan 

Allah subhanahu wa ta’ala menciptakan manusia satu umat dengan agama 

yang suci murni pada sisi Allah, sejak Nabi Adam ‘alaihissalam hingga Nabi 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wa salllam, yaitu agama tauhid. Orang-orang dengan 

watak dan bawaan yang berbeda membentuk persaudaraan yang lebih erat yang 

dipersatukan dalam bentuk ibadah yang tertinggi kepada Allah subhana wa ta’ala. 
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Allah subhanahu wa ta’ala berfirman di dalam surah al-baqarah ayat 213: 

ِحدَة فَبَعََث ٱللَّهُ ٱلنَّبِي ِ  ةٌ َوٰ ِريَن َكاَن ٱلنَّاُس أُمَّ ِ ِليَْحُكَم بَْيَن َن ُمبَش ِ َب بِٱلَحق 
َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم ٱْلِكتَٰ

ُت بَ  يَا بَْينَُهْم غْ ٱلنَّاِس فِيَما ٱْختَلَفُواْ فِيِه َوَما ٱْختَلََف فِيِه إَِّلَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجآَءتُْهُم ٱلبَي ِنَٰ

ْستَِقيمٍ  فََهدَى ٱللَّهُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِلَما ٍط مُّ ِ بِإِْذنِِه َوٱللَّهُ يَْهِدي َمْن يََشآُء إِلَٰى ِصَرٰ  ٱْختَلَفُواْ فِيِه ِمَن ٱْلَحق 

“Pada dasarnya manusia satu umat, lalu Allah mengutus para nabi 

membawa kabar gembira dan peringatan, dan bersama mereka Allah menurunkan 

kitab yang membawa kebenaran, untuk memberi keputusan antara manusia tentang 

perkara yang mereka perselisihkan dan yang berselisih hanya mereka yang beroleh 

Kitab setelah kemudian datang bukti-bukti yang nyata karena kedengkian antar 

sesama mereka. Maka dengan karunia-Nya Allah telah memberi petunjuk orang 

beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan. Dan Allah 

memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus.” 

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pangkal ayat ini adalah 

satu dasar ilmu sosiologi yang ditanamkan oleh Islam, untuk direntang panjang oleh 

alam fikiran yang cerdas dan sudi menyelidik. Manusia seluruhnya ini pada 

hakikatnya adalah ummat yang satu. Artinya, walaupun berbeda warna kulitnya, 

berlainan bahasa yang dipakainya, berdiam di berbagai benua dan pulau, namun 

dalam perikemanusiaan mereka itu satu. Seluruh manusia sama-sama mengunakan 

akal untuk menyembrangi hidup ini. Hanya manusia saja diantara makhluk yang 

hidup didalam bumi ini yang mempunyai akal. Dan semua manusia itu pun satu 

dalam kehendak mencari yang bermanfaat dan menjauhi yang mudharat. Semua 

dalam satu keinginan akan laba dan perasaan yang murni, semuanya tidak 

terkecuali mengakui adanya sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi yang mengatur 

alam ini, yang seluruh manusia itupun keinginannya kehendak mengenal hakikat 
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yang satu itu.176 

Akan tetapi meskipun manusia hakikatnya satu, baik karena satu 

keturunannya dari Adam, atau karena satu corak jiwa dan akal, dalam kenyataannya 

dari mereka menjadi berpecah-belah. Dalam kenyataan terjadi beribu macam 

bahasa. Dan karena pengaruh iklim terjadi perlainan earna kulit, ada yang sangat 

hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning. Dalam perbedaan itu, 

sekali-kali jelas juga kesatuannya. Dimisalkan berkumpul beberapa orang kulit 

putih, kulit hitam kulit kuning, kulit merah di dalam satu perjalanan, misalnya 

dalam satu kereta api berjalan kencang, semua melihat anak kecil hanyut ketika 

menyebrangi satu sungai. Semua mereka itu, serentak sama kasihan dan cemas 

melihat anak itu, kalau dia tidak ditolong semua akan melihat dari jendela kereta 

api dengan rasa kasihan. Meskipun hanya dengan isyarat saja, karena tidak tahu 

bahasa yang menggabungkan mereka, masing-masing akan menisyaratkan 

perasaan kasihan yang ada dalam hati kepada temannya, dan semua akan paham.177 

  Olehk karena seluruh manusia berperasaan satu dan berkeadaan satu, dan 

satu perasaan mencari hakikat, berusahalah manusia itu dengan akal budi yang ada 

padanya mecari hakikat itu. Oleh sebab itu bilamana digali orang bekas-bekas suku 

bangsa purbakala yang telah beribu tahun distu daerah, yang kadang-kadang telah 

terbenam ke dalam lapis bumi sampai 30 atau 40 meter. Terdapatlah kehidupan 

manusia purbakala, baik di Mongolia dalam atau dibawah Mohenyodaro (di 

wilayah Pakistan) sekarang atau dipulau-pulau Yunani, bahwa ada persamaan 

keperluan hidup. Sampai kepada piring dan cangkir, perhiasan badan, dan yang 

lebih menakjubkan lagi ialah terdapat persamaan kepercayaan bangsa-bangsa 
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purbakala itu kepada Zat Yang Maha Kuasa.178 

Dengan isnad yang shahih at-Thabrani dan Ibnu Ya’la dan Ibnu Mindzir dan 

Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat: “adalah 

manusia ummat yang satu, artinya, semuanya pada mulanya adalah Islam.” Dan 

Ibnu Jarir Dan Ibnu Hatim pun meriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab demikian : 

“Manusia itui adalah umat yang satu, yaitu telah diperhatikan seluruh manusia itu 

dalam soal dan asal kejadian kepada Adam, maka telah difitrahkan Tuhan dalam 

Islam, dan telah mengikrarkan semua bahwa mereka menghambakan diri 

(Ubudiyah) kepada Allah dan semuanya Islam. Sesudah Adam kemudian barulah 

mereka berselisih faham.”179 

Agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta’ala satu; pesan Allah 

subhanahu wa ta’ala selamanya satu, dan Rasul-rasul-Nya pun mendakwahkan 

kepada yang satu. Semua nabi membentuk satu persaudaraan dan membawa agama 

yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta’ala sendiri. Mereka menyembah Allah 

Yang saru Yang mencintai dan memelihara mereka, dan mereka melaksanakan 

kewajiban kepada-Nya semata dan bertakwa kepada-Nya. Tetapi karena dikuasai 

oleh sifat mementingkan diri sendiri dan egoism, timbul perbedaan-perbedaan 

antara orang-seorang, ras-ras dan bangsa-bangsa. Karena kasih-Nya yang tak 

terhingga, Allah mengutus para rasul menyampaikan ajaran-ajaran kepada mereka 

sesuai dengan keanekaragaman mental mereka. Allah subhanahu wa ta’ala hendak 

menguji  mereka dengan segala pemberian-Nya, dan mendorong mereka untuk 

saling berlomba dalam kebaikan dan ketakwaan.180 

                                                      
178  Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 494 
179  Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 494 
180 Muhammad Chirzin, Keanekaragaman dalam Al-Qur’an, Jurnal Tsaqafah,Vol. 7, No. 
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Dahulu orang Arab itu satu bangsa dengan satu agama, yakni agama Nabi 

Ibrahim ‘Alaihissalam. Setiap kelompok memecah-belah persatuan dan membuat 

sekte-sekte dan setiap sekte merasa puas dengan ajarannya sendiri yang sempit. Jika 

Allah subhanahu wa ta’ala menghendaki, pasti ia menjadikan manusia satu umat, 

tetapi Ia memberikan kebebasan berkehendak untuk memberikan petunjuk dan 

membiarkan mereka yang menolak petunjuk itu untuk mau kembali kepada-Nya. 

Selama manusia diberi pilihan, ia akan mempertanggungjawbkan segala 

perbuatannya.181 Sebagaimana Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surah 

an-Nahl ayat 93: 

ً َولَِكْن يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدْي َمْن يََشاُء َولَتُْسئَلُنَّ َعمَّ  ةً َواِحدَة  اَولَْو َشاَْء اللهُ لََجعَلَُكم أُمَّ

 ُكْنتُْم تَْعَملُْونَ 

“Jika Allah menghendaki, pasti kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah  

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang 

telah kamu kerjakan.” 

 Mereka yang mebnerima kebenaran agama harus tetap teguh, tidak boleh 

ragu atau menyimpang. Manusia cendrung pada kebenaran dan kebajikan dan 

dibekali dengan pengertian tentang kedudukannya di alam ini dan kesempurnaan 

Allah, kebijaksanaan dan kekuasaan-Nya. Tetapi manusia terbelenggu oleh adat 

dan sifat serakah. Ajaran yang salah membuat membuatnya suka bertengkar dan 

menginginkan segala yang dilarang, menyimpang dari rasa cinta kepada sesama 

manusia dan ibadah yang murni hanya kepada Allah Yang Maha Esa. Tantangan 
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orang beriman ialah menghadapi kesalahan ini serta memperbaiki kembali sifat atau 

fitrah manusia kepada yang semestinya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa 

ta’ala.182 

C. Keanekaragaman Agama dan Etnik 

Al-Qur’an menyebutkan beberapa kelompok pemeluk agama dan 

memberikan bimbingan tata pergaulan antar umat beragama. Kebhinekaan agama 

meniscayakan Muslim mengakui dan menghormati agama-agama selain Islam. 

Muslim sangat menghargai pemeluk agama-agama selain Islam. Disamping itu 

Muslim juga meyakini tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Mengakui 

keragaman agama dan keberagaman bukan berarti menyamakan semua agama dan 

bukan pula membenarkan agma lain atau menyamakan semua agama. Allah 

subhanahu wa ta’ala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 62: 

ابِئِْيَن َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَْوِم اآلِخِر َوَعَملَ   إِنَّ الَِّذْيَن آَمنُْوا َوالَِّذْيَن َهادُْوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

 َصاِلَحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َوََّل َخوٌف َعلَْيِهْم َوََّل ُهْم يَْحَزنُْونَ 

“Sesunggihnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar 

beriman kepada Allah, dan hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan 

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati.”  

Buya Hamka menjelaskan ayat ini di dalam tafsirnya bahwasannya yang 

dimaksud dengan orang beriman di sini ialah orang yang memeluk agama Islam, 

yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa 
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sallam dan akan tetaplah menjadi pengikutnya sampai hari Kiamat: “Dan orang-

orang yang jadi Yahudi dan Nasrani dan Shabi’in”; yaitu tiga golongan beragama 

yang percaya juga kepada Tuhan tetapi telah dikenal dengan nama-nama yang 

demikian; “barangsiapa yang beriman kepada Allah”. Yaitu yang mengaku 

adanya Allah yang Maha Esa, dengan sebenar-benar pengakuan, mengikuti 

suruhan-Nya dan menghentikan larangan-Nya, “dan Hari Kemudia dan beramal 

shalih,” yaitu hari Akhirat, kepercayaan yang telah tertanam kepada Tuhan dan 

Hari kemudian itu, mereka buktikan pula dengan mempertinggi mutu diri mereka. 

“Maka untuk mereka adalah ganjaran di sisi Tuhan mereka”. Inilah janjian yang 

adil dari Tuhan kepada seluruh manusia, tidak pandang dalam agama yang mana 

mereka hidup, atau merk apa yang diletakkan kepada diri mereka, namun mereka 

masing-masing akan mendapat ganjaran atau pahala di sisi Tuhan, sepadan dengan 

iman dan amal shalih yang telah mereka kerjakan itu.183 

di dalam ayat ini terdapat nama dari empat golongan: 

1. Orang-orang yang beiman 

2. Orang-orang yang jadi Yahudi 

3. Orang-orang Nasrani 

4. Orang-orang Shabi’in 

Golongan pertama, yang disebut orang-orang yang telah beriman, ialah 

orang-orang yang telah terlebih dahulumenyatakan percaya kepada segala ajaran 

yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu mereka-mereka  

yang telah berjuang karena imannya, berdiri rapat di sekeliling Rasulullah 

sallallahu ‘alaihi wa sallam sama-sama menegakkan ajaran agama seketika beliau 
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hidup. Di dalam ayat ini mereka dimasukkan dalam kedudukan yang pertama dan 

utama.184 

Yang kedua ialah orang-orang yang jadi yahudi, atau pemeluk agama 

Yahudi. Sebagaimana kita ketehui, nama Yahudi itu dibangsakan atau diambil dari 

nama Yahuda, yaitu anak tertua atau anak kedua dari Nabi Ya’kub. Oleh sebab itu 

merekapun disebut juga bani Israil. Dengan jalan demikian, maka nama agama 

Yahudi lebih merupakan agama “keluarga” daripada agama untuk manusia pada 

umumnya.185 

Yang ketiga, yaitu Nashara, dan lebih banyak disebut dengan Nasrani. Di 

bangsakan kepada desa tempat Nasi Isa Almasih dilahirkan, yaitu desa Nazaret 

(dalam bahasa Ibrani) atau Nashirah (dalam bahasa Arab). Menurut riwayat I bnu 

Jarir, Qatadah berpendapat bahwa nasrani itu memang diambil dari nama desa 

Nashirah. Dan Ibnu Abbas pun menafsirkan demikian.186 

Yang keempat Shabi’in kalau menurut asal artikata maknanya, ialah orang 

yang keluar dari agama yang asal, dan masuk ke dalam agama lain, sama juga 

dengan arti asalnya murtad. Sebab itu ketika Nabi Muhammad mencela-cela agama 

nenek moyangnya yang menyembah berhala, lalu menegakkan faham Tauhid, oleh 

orang Quraisy, Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam itu dituduh sebagai 

shabi’ dari agama nenek moyangnya. Menurut riwayat ahli-ahli tafsir, golongan 

dari orang-orang yang pada mulanya memeluk agama nasrani, lalu mendirikan 

agama sendiri. Menurut penyelidikan, mereka masih berpegang teguh pada cinta 

kasih ajaran Almasih, tetapi disamping itu merupakan mulai menyembah Malaikat. 
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Kata setengah orang pula, mereka percaya akan pengaruh binatang-binatang. Ini 

menunjukkan pula bahwa agama menyembah binatang-binatang pusaka Yunani 

mempengaruhi pula perkembangan Shabi’in ini. Dizaman sekarang penganut 

Shabi’in ini masih terdapat sisa-sisanya di negri Irak. Mereka menjadi warga negara 

yang baik dalam Republik Irak.187 

Didalam ayat ini dikumpulkan keem[at golongan ini menjadi satu. Bahwa 

mereka semuanya tidak merasai ketakutan dan dukacita asal saja mereka sudi 

beriman kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Lalu iman kepada Allah dan hari Akhir 

itu diikuti oleh amal shalih. Dan keempat golongan itu akan mendapatkan ganjaran 

di sisi Tuhan mereka.188 

 Segala macam kepercayaan yang murni adalah hal yang tidak bisa 

dicampuri oleh manusia. Kewajiaban Muslim ialah bersikap toleransi, berlapang 

dada, dalam batas-batas yang bisa ditoleransi, yakni sepanjang tidak ada 

penindasan, perlakuan tidak adil dan penganiyayaan. Perbedaan agama tidak 

menghalangi Muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pemeluk agama 

lain.189 Sebagaiamana firman Allah subhanahu wa ta’ala didalam surah al-

Mumtahanan ayat 8: 

ْوُهْم ََّل يَْنَهاُكُم اللة َعِن الَِّذْيَن لَْم يُقَاتِلُْوُكْم  ْيِن َولَْم يُْخِرُجْوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ فِْي الد ِ

 َوتُْقِسُطْوا إِلَْيِهْم إِنَّ اللهَ يُِحبُّ الُمْقِسِطْينَ 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
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kamu dari negrimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 

adil.” 

Menurut sebuah hadist yang diriwayatkan Abu Daud, setelah terjadi 

perdamaian di antara Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dengan kaum Quraisy 

setelah perjanjian Hudaibiyah ada orang-orangdari Makkah datang menemui 

keluarganya yang telah hijrah ke Madinah. Di antaranya ialah Qutailah, bekas istri 

dari Abu Bakar as-Siddiq yang telah beliau ceraikan di zaman jahiliyahnya. Dia 

adalah Ibu dari anak beliau Asma’ binti Abu Bakar. Dia datang ke Madinah karena 

rindu dengan anak perempuannya itu dan dibawakannya berbagai hadiyah. Tetapi 

Asma’ masih ragu-ragu hendak menerima hadiah dari ibu kandungnya itu, sebab 

dia masih jahiliyah, lalu dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu ‘alaihi 

wa sallam maka turunlah ayat ini, bahwa tidak ada larangan berbuat baik dan 

berlaku adil dengan orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu 

dari negri kamu. Niscaya tidaklah ibu Asma’ yang bernama Qutailah itu 

tergolongkan orang yang turut mengusir nabi dan memusuhi kaum Muslimin.190 

Di dalam ayat ini disebutkan kata muqshitiin yang di artikan berlaku adil. 

Sebenarnya arti dari kata qisthi lebih luas dari adil. Karena adil adalah khusus ketika 

menghukum saja, jangan zalim, menjatuhkan keputusan, sehingga yang tidak 

bersalah disalahkan juga. Qisth adalah lebih luas, mencakup pergaulan hidup. 

Tegasnya jika kita berbuat baik denga tetangga sesama Islam, maka dengan 

tetangga yang buka Islam hendaklah kita berbuat baik juga. Jika kita kepada sesama 

Islam mengantarkan makanan yang enak, maka hendalah kita qisth, yaitu 

hmemberikan pula makanan kepada tetangga yang berlain agama. Jika mereka di 
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dalam kesedihan, tunjukanlah kepada mereka bahwa kita pun turut bersedih. Nabi 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ‘iyadah, yaitu merawat anak 

Yahudi yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Rasulullah sallallahu 

‘alaihi wa sallam, sedang anik itu sakit keras. Ketika anak itu dalam keadaan 

sekarat dibujuk oleh Rasulullah agar mengakui Islam sebagai agamanya. Maka 

anak itupun mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga meninggal dalam 

keadaan Islam.191 

Disinilah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam memperlihatkan sikap 

beliau yang penuh kasih sayang, sehingga ziarah beliau sangat besar pengaruhnya 

kepada keluarga Yahudi itu.192 

Ahli-ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini adalah “muhkamah” artinya 

berlaku untuk selama-lamanya, tidak dimansukhkan. Dalam segala zaman 

hendaklah kita berbuat baik dan bersikap adil dan jujur kepada orang yang tidak 

memusuhi kita dan tidak bertindak mengusir kita dari kampung halaman kita. Kita 

diwajibkan menunjukkan budi Islam yang tinggi.193 

Tentang kebhinekaan dalam etnisitas, Allah subhanahu wa ta’ala 

menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bansa yang berbeda 

untuk tujuan tertentu, yakni agar saling berkenalan, saling belajar, dan tolong 

menolong dalam arti yang seluas-luasnya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman di 

dalam surah al-Hujrat ayat 13: 

دَ اللِه َرَمُكْم ِعنْ يَأَيَُّها النَّاَس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُْوبًا َوقَبَائَِل لَنَعَاَرفُْوا إِنَّ أَكْ  

 أَتْقَاُكْم إِنَّ اللهَ َعِلْيٌم َخبِْيرٌ 
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193 Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 7304  



79 
 

 
 

“Hai manusia, sesungguhnya kami mencptkan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dengan dua tafsir. Pertama ialah bahwa 

seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki, yaitu Nabi 

Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa. Beliau berdualah manusia yang mula 

diciptakan dalam dunia ini. Dan boleh ditafsirkan sederhana saja, yaitu 

bahwasannya segala manusia sejak dahulu sampai sekarang ialah terjadi daripada 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yaitu ibu. Maka tidaklah ada manusia 

di alam ini yang tercipta kecuali percampuran seorang laki-laki dan seorang 

perempuan,persetubuhan yang menimbulkan berkumpulnya  dua kumul mani 

(khama) jadi satu 40 hari lamanya, yang dinamai nutfaha. Kemudian 40 hari pula 

lamanya menjadi darah, dan 40 hari lamanya menjadi daging (‘alaqah). Setelah tiga 

kali empat puluh hari, nutfah, ‘alaqah dan mudhghah, jadilah dia manusia yang 

ditiupkan nyawa kepadanya dan lahirlah dia kedunia. Kadang-kadang karena 

percampuran kulit hitam dan kulit putih, atau bangsa Afrika dan bangsa Eropa. Jika 

diberi permulaan bersatunya mani itu, belumlah kelihatan perbedaan warna, 

sifatnya masih sama saja. “Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku, supaya kenal-mengenallah kamu.” Yaitu bahwasannya anak yang 

mulanya setumpuk mani yang berkumpul berpadu satu dalam keadaan belum 

Nampak jelas warnanya tadi, menjadilah kemudian dia berwarna menurut keadaan 

iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya sehingga 
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berbagailah timbul warna wajah dan diri manusia dan berbagai pula bahasa yang 

mereka pakai, terpisahdi atas bumi dalam keluasannya, hidup mencari 

kesukaannya, sehingga diapun berpisah berpecah, dibawa untung masing-masing, 

berkelompok karena dibawa oleh dorongan dan panggilan hidup, mencari tanah 

yang cocok dan sesuai, sehingga lama-kelamaan hasillah yang dinamai bangsa-

bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata, dan bangsa-bangsa terpecah pula 

menjadi berbagai suku dalam ukurang lebih kecil terperinci,. Dan suku terbagi pula 

dari berbagai keluarga dalam lebih kecil, dan keluarga pun terperinci pula kepada 

berbagai rumahtangga, ibu-bapak dan sebagainya. Didalam ayat ini bahwasannya 

ditegaskan bahwasannya terjadi berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada 

perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah 

jauh, melainkan supaya mereka kenal mengenal. Kenal-mengenal dari mana asal-

usul, dari mana pangkal nenek moyangnya, dari mana asal keturunannya. 

Kesimpulannya adalah bahwasannya manusia pada hakikatnya adalah dari asal 

keturunan yang satu. Meskipun telah jauh berpisah, namun di asal-usul adalah satu. 

Tidaklah ada perbedaan diantara yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada 

perlunya membangkitbangkit perbedaan, melainkan menginsafi adanya persamaan 

keturunan. “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yag bertakwa di 

antara kamu.” Penghujung ayat ini adalah memberi penjelasan bagi manusia 

bahwasannya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah subhanahu wa 

ta’ala tidal lain adalah kemulian hati, kemuliaan budi, kemulian perangai, ketaatan 

kepada Ilahi.194 

Inti sari dari ayat ini adalah ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. 

                                                      
194Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 6835  
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Sebagai manusia ia diturunkan sepasang suami-istri. Suku, ras dan bangsa mereka 

merupakan nama-nama untuk memudahkan saja, sehingga dengan itu kita kita 

dapat mengenali perbedaan sifat-sifat tertentu. Di hadapan Allah subhanahu wa 

ta’ala mereka semua satu, dan yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. 

Melalui perkenalan itu mereka saling belajar, saling memahami, saling mengerti 

dan saling memperoleh manfaat, baik moral maupun material. Kemajuan niscaya 

menjadikan hidup mereka dinamis dan menginspirasi semua pihak untuk menjadi 

lebih baik dari yang lain dan untuk berkompetisi, berlomba-lomba untuk berbuat 

yang terbaik.195 

Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam telah berhasil menghimpun 

dan mempersatukan bangsa Arab, pada umumnya dan masyarakat Madinah pada 

Khususnya dengan Piagam Madinah. Kebhinekaan etnisitas tidak boleh dijadikan 

alas an untuk tidak berprilaku sopan dan santun kepada sesame serta menjaga 

tatakrama.196 

 

 

                                                      
195 Muhammad Chirzin, Keanekaragaman dalam Al-Qur’an, Jurnal Tsaqafah,Vol. 7, No. 

1, April 2011, h. 59  
196 Muhammad Chirzin, Keanekaragaman dalam Al-Qur’an, Jurnal Tsaqafah,Vol. 7, No. 

1, April 2011, h. 59  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan beberapa ayat yang berkaitan tentang nilai 

keberagaman dalam Bhineka Tunggal Ika, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Bhineka Tunggal Ika adalah simbol negara Indonesia, yang mana simbol ini 

menggambarkan tentang persatuan bangsa indonesia yang beragam, baik secara 

suku, agama dan ras. Secara ekpilisit Bhineka Tunggal Ika tidak ditemukan di 

dalam Tafsir Al-Azhar, namun secara impilist nilai dan keberagaman yang 

terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika banyak ditemukan dalam Tafsir Al-Azhar, 

baik keberagaman adalah sebagai sunnatullah, keberagaman dalam kesatuan, dan 

keberagaman dalam agama dan etnik. Keberagaman agama menurut Bhineka 

Tunggal Ika, semua dibenarkan dengan derajat yang sama. Tetapi menurut Al-

Qur’an agama yang dibenarkan adalah agama Islam. Hanya saja Islam menghargai 

sisi kemanusiaan dengan tidak memaksa setiap individu untuk masuk Islam. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan 

sebelumnya, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut: 

Terutama pembaca penelitian ini harus lebih membumikan serta 

disosialisasikan kembali kepada masyarakat mengenai pemikiran Buya Hamka dan 

para Ulama terkait keberagaman Bhineka Tunggal Ika dalam Tafsir Al-Azhar di 

Negara Republik Indonesia. Karena keberagaman Bhineka Tunggal Ika di
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Indonesia sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur’an khususnya dalam tafsir al-

Azhar. 

Semoga saran ini dapat dikembangkan kembali oleh para pembaca sekripsi 

ini, dan dilanjutkan kembali menjadi karya ilmiyah yang kemudia terus 

berkembang sampai kepada masyarakat. 
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