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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1    Analisis Struktur Teks 

 Struktur teks, dalam pengamatan struktur teks dilihat dari beberapa 

tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Dijk membaginya 

menjadi tiga tingkatan yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro 

(Eriyanto, 2007:227). Untuk lebih jelasnya digambarkan seperti berikut: 

Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global/umum dari suatu teks 

yang dapat diamati dengan topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu 

berita. Kedua, superstruktur. Merupakan struktur wacana yang berhubungan 

dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam 

berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat 

diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak 

kalimat, parafrase, dan gambar. 

4.1.1   Dimensi Struktur Makro Teks; Makna global  

Untuk menganalisa feature “Tak Cukup Terjemah untuk Memahami al-

Qur‟an” dan “Momok Paling Ditakuti Arab“ di atas, peneliti perlu memaparkan 

beberapa pemikiran tentang takfiri menurut beberapa aliran-aliran dalam Islam. 

Seperti dipahami bersama bahwa gagasan atau pemikiran adalah refleksi 

terhadap pemahaman terhadap al-Qur‟an, hadist, fenomena alam, sosial, 

ekonomi, politik dan budaya yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Nashih 

Nashrulloh sebagai informan #1 menanggapi sehubungan dengan uraian di atas 

dengan mengatakan bahwa;  
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“…..Bagi orang yang tidak mempunyai literasi yang kuat tentang isu-isu 

kegamaan, baik itu isu-isu kontemporer. Isu sekarang itu sebenarnya isu 

klasik…..Fungsi peran atau posisi literasi itu sangat signifikan dalam 

kasus saya itu saya contohkan isu syiah,…isu sunisyiah….. Kita bisa 

untuk mendorong ke arah sana karena fungsi literasi itu, kalau kita ga 

paham pasti dia akan berada pada salah satu sisi”. 

 

Literasi menjadi sangat “signifikan” bagi siapapun untuk menyikapi isu-

isu agama, misalnya isu “sunni-syiah”. Olehnya itu, adalah memang wajar, 

jikalau gagasan atau pemikiran akan terus ada dan eksis, walaupun aliran dan 

tokoh pencetusnya telah tiada atau terpinggirkan ke jurang kemanusiaan yang 

paling jauh karena ketersediaan dan kemudahan siapapun dalam berliterasi. 

 Topik di dalam paragraf #9, yaitu; “Penafsiran ayat 190 dan 191 surah 

al-Baqarah. Jika dibaca sepintas, ayat ini secara tekstual memerintahkan 

membunuh orang kafir di manapun berada. Dalam ayat itu ditegaskan larangan 

membunuh secara berlebihan dan membabi-buta” menurut peneliti di dalam 

penelitian ini dapat dijadikan rujukan pembahasan bahwa saling kafir-

mengkafirkan pun menjadi sebuah realitas yang tak dapat di sangkal pada masa 

ini, bahkan banyak nyawa kaum muslimin melayang dalam mempertahankan 

konsep dan pendirian tersebut. “….Takfir itu labelisasi, takfir itu ada unsur 

kafara yu kafiru yang menjadi takfaran, jadi kita melancarkan labelisasi 

kemudian melancarkan vonis,….Gejala-gejala takfiri itu seperti tadi lebelisasi 

dan vonis. Nah labelisasi itu sesuatu yang mengarahkan kesana, mengarahkan 

ke level kafir”, menurut Informan #1. Terma “labelisasi” adalah salah satu 

temuan dalam penelitian ini. 

 Di dalam sejarah tercatat kaum Khawarij melakukan tindak kekerasan 

kepada siapapun yang tidak bersama mereka, baik dalam konsep dan 

tindakannya. Secara akal manusiawi, tindakan yang dilakukan oleh kelompok 
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Islam terhadap sesama muslim adalah hal yang di luar batas. Begitu juga halnya 

dengan gagasan yang dicetuskan oleh aliran Khawarij, Syi‟ah, Murji‟ah, 

Mu‟tazilah, Asy‟ariyyah, Maturidiyyah Samarkand dan Maturidiyyah Bukhara, 

akan terus ada dan langgeng sepanjang dunia ini masih berputar dan manusia 

menjalani hidup dan kehidupan ini. Sederhananya, gagasan atau pemikiran tak 

lekang diterpa terik matahari dan tak luntur dibasahi air hujan, ia akan terus 

muncul selama ia diperbincangkan atau diperdebatkan.  

Munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam tidaklah dapat dilepaskan 

dari pertikaian politik. Ini dapat kita lacak ketika terbunuhnya Khalifah Usman 

bin Affan r. a., banyak kalangan yang tidak menerima kematian beliau. Olehnya 

itu, kebanyakan para sahabat menuntut kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib 

untuk segera menghukum pelaku pembunuhan Usman bin Affan. Puncaknya, 

terjadinya perang Jamal (tahun 35 H/656 M) antara pasukan Ali dengan pasukan 

„Aisyah, Thalhah, dan Zubair, kemudian di susul dengan perang Shiffin (tahun 

36 H/657 M) antara pihak Ali dan Muawiyah (Cawidu, 1991:9). Dari peristiwa 

inilah, maka mulai munculnya kelompok Khawarij yang tidak sepakat dengan 

arbitrase tersebut. Kelompok ini mengatakan bahwa tidak beriman orang yang 

menerima keputusan arbitrase, karena siapa yang tidak menentukan hukum 

dengan apa yang telah di turunkan Allah adalah kafir. Dari pernyataan kelompok 

Khawarij inilah, menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok yang tidak setuju 

dengan pendapat tersebut, seperti Murji‟ah, Mu‟tazilah, Asy‟ariyyah, 

Maturidiyyah Samarkand dan Maturidiyyah Bukhara.   

Di dalam feature penelitian ini, peneliti menemukannya di dalam topik 

paragraph #5, yaitu: “Lelaki bernama Abu Taufik menyitir ayat 44 surah Al-

Maidah. Meski tak terlalu fasih, tetapi ia hafal betul. Iapun dengan tegas 
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mengatakan, pelaksanaan hukum selain hukum Islam adalah tindakan 

kekufuran. Selain hukum Allah adalah kafir”.  Paragraf tersebut oleh Republika 

tidak secara jelas “aliran” Islam yang mana yang dimaksud tetapi memiliki 

kecenderungan menunjuk pada aliran Khawarij yang tidak sepakat dengan 

arbitrase di dalam sejarah. Informan #1 menyebut sehubungan dengan paragraf 

#5 di atas yang menjadi “patron” (diikuti) oleh banyak orang, berikut 

pernyataannya:  

“Jadi begini, kan kita waktu itu sudah pernah bahas mengenai arti takfir 

yang maknanya mengkafirkan. nah dalam sejarah itu secara garis 

besarnya, kriterianya harus sesuai dengan Qur’an. Yang kemudian 

banyak diartikan, salah satunya mengartikan dan barang siapa yang 

tidak menjalankan hukum yang sudah ada tadi, maka mereka sejatinya 

adalah orang-orang kafir. nah ini semacam patron gerakan apapun yang 

kemudian menggunakan konsepsi takfir”. 

 

 Sementara itu, aliran Murji‟ah mengatakan bahwa orang yang menerima 

tahkim bukanlah kafir, tetapi mukmin, karena ia membenarkan Allah dalam 

hatinya dan diiqrarkan dengan lisan. Aliran Mu‟tazilah mengatakan orang yang 

berbuat dosa besar bukanlah kafir dan bukan pula mukmin, tetapi fasiq. Kita 

tidak boleh memberikan predikat kafir terhadapnya karena ia masih mempunyai 

iman dan juga tidak boleh menisbahkan mukmin terhadapnya, karena ia telah 

melakukan dosa besar. 

 Aliran Asy‟ariyyah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar 

adalah mukmin yang fasiq, dan hukumannya di akhirat kelak, terserah kepada 

kehendak Allah. Aliran Maturidiyyah mengatakan bahwa orang berbuat dosa 

besar, tidaklah kekal dalam neraka. Di sinilah Allah memberikan rahmat dan 

kebijaksanaannya dengan memberikan izin kepada Rasulullah SAW, untuk 

memberi syafa‟at kepada orang mukmin yang telah berdosa. Penjelasan ini 

berhubungan dengan beberapa topik di dalam paragraph #9 yaitu “Ahli tafsir 
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sepakat, hukum kafir tidak diberikan kepada orang Islam yang meyakini hukum 

Allah, tetapi belum mampu melaksanakannya”. 

 Pada sisi yang lain, menanggapi pertanyaan peneliti tentang isu takfiri, 

Informan #3 memberikan jawaban yang lebih umum. Berikut pernyataannya 

terkait kepentingan Republika dengan teks feature “Tak Cukup Terjemah untuk 

Memahami al-Qur‟an” dan “Momok Paling Ditakuti Arab“ yang bermuatan isu 

takfiri, ditulis oleh Informan #1 (Nashih Nashrullah, jurnalis Republika), 

menurut Informan #3 Sebagai salah satu redaktur di Republika, Informan #3 

bermaksud menyatakan bahwa iklim dan lingkungan politik (pilpres) dapat 

memjadi wadah isu takfiri muncul di masyarakat;  

“Kalau saya lihat takfiri ini juga berkaitan dengan dinamika pilpres ya. 

Menurut saya itu sangat terasa. Klaim-klaim dan penggunaan diksi-diksi 

yang jauh dari kesantunan itu sangat berwarna dan bagi saya itu 

levelnya bukan lagi persoaalan salah dan benar sudah propaganda 

kemudian ambisi untuk memenangkan kekuasaan. Itu sudah sangat tidak 

sehat. Disini saya lihat nuansa takfiri dalam pilpres itu  gagal. Karena 

mereka ditaklukan oleh narasi kesantunan dan kebudayaan yang sudah 

dibangun dari dulu”. 

  

 Selanjutnya, topik dan subtopik di atas, jurnalis juga memberikan 

penjelasan lebih lanjut sebagai penguat informasi agar kiranya subtopik yang 

ditampilkan pada topik feature sebelumnya tidak menimbulkan persepsi dari 

pembaca feature bahwa seakan-akan pada kesempatan itu teks feature dianggap 

sebagai bentuk opini jurnalis saja. Seperti yang dibahas pada subbab-subbab di 

bawah ini. 

 Jika dibandingkan dengan suasana “makro” untuk meneropong isu takfiri 

dalam kondidi kekinian, informan #1 mengatakan bahawa  

“……Kalau kondisi kekiniannya itu saat ini mereka semakin terjepit, kita 

tidak biacara siapa yang ada di belakang ISIS karena tidak bisa 

dibuktikan. Ketika ISIS muncul, mereka disuplai, senjata itu darimana. 
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Ternyata ISIS itu menjadi magnet yang luar biasa bagi mereka yang 

memiliki pemikiran yang sama, dan menjadi ancaman. Sudah sadar 

begitu, dibabat, mereka semakin terjepit dan sekarang hanya menempati 

satu daerah dan jumlah mereka tidak besar”.  

 Hasil wawancara peneliti bersama dengan informan #2 juga menyatakan 

hal yang senada bahwa  

 “ISIS itu muncul setelah suriah ya. Ini diskusi ya, karena saya bukan 

pemegang halaman internasional. Dari awal ISIS ini muncul, pendapat 

yang mengemuka di halaman satu misalnya bahwa yang pertama 

langsung dikaitkan dengan teori konspirasi, jadi kita tidak memulainya 

dengan kafir mengkafirkan dulu. Ketika musuhnya barat, teroris islam 

turun, kok tiba tiba muncul ISIS. Jadi diskusi muncul karena isu 

konspirasi dulu, yang kedua karena ternyata berbahaya langsung kafir 

mengkafirkan. Bagaimana dia memposisikan dirinya, mengambil alih 

kepemimpinan, bagaimana dia bertindak kejam, bagaimana ISIS 

kemudian bisa mengontrol dan melebarkan perngaruhnya secara luas. 

Kita kaget, ketika polri bilang fenomena isis mampu menarik orang 

Indonesia untuk pergi ke suriah. Itu yang pertama bagaimana mereka 

bisa mem-brain wash lewat social media, kemudian membangun sel-sel 

jaringan mereka lewat teroris disini. Ini bukan lagi sekedar konspirasi, 

tapi efeknya begitu dalam bagi Indonesia. Kalau takfirinya mungkin 

sudah meresap jauh ke ideologi mereka. Ratusan orang disini jadi 

tahanan terorisme. Pada awalnya kita tidak memulai dari takfirinya, tapi 

kita melihat ini fenomena internasional, fenomena konspirasi”. 

 Informan #3 memberikan warna lain ketika diminta peneliti untuk 

memberikan tanggapannya tentang isu takfiri di dalam isu ISIS. Beliau 

mengatakan  

“…..Termasuk dalam hal isis kemudian paham paham yang 

kontroversial. Itu juga jadi sorotan tapi tidak berkualitas, tergantung 

bobot isunya.tapi cara kita untuk mengemas berita berita itu, yang 

pertama kita lihat pengaruhnya, itu juga masuk dalam sorotan, 

kemudian keterkaitan dengan masyarakat Indonesia, kedekatannya. Isis 

tensi pemberitaannya kalau saya lihat saat ini sudah tidak jadi prioritas, 

karena kita lihat belum ada poin atau clue yang membuat kita harus 

mengangkat isu ini menjadi headline. Awal isis itu seingat saya tahun 

2014, itu Jakarta pos sempat membuat karikatur isis yang dikaitkan 

dengan keindonesiaan. Sehingga itu membuat reaksi bagi umat islam, 

jadi Jakarta pos ini dianggap mendiskreditkan atau melecehkan umat 

islam. Bendera lailahailallah ada lambang tengkoraknya. Nah itu jadi 

salah satu bahan pemberitaan kita, tapi tidak menjadi prioritas. Ketika 

itu isu itu tertutupi oleh isu pilpres. Isu isu lain ya sekitar isis yang 

memporak prandakan situs situs bersejarah disana.”. 
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4.1.2    Dimensi Super Struktur Teks; Kerangka feature 

 

 Topik-topik teks feature di bawah ini, didukung pula dengan proses 

penyajian informasi berita yang skematik yaitu bagaimana bagian dan urutan 

berita berita diskemakan dalam bentuk teks berita yang utuh. Dari segi skematik 

(superstruktur) ini diawali dengan pemberiatan topik berita. Pemberian tema 

adalah sebuah kegiatan yang mamang untuk mengaitkan alur cerita dari alur 

pertama sampai alur berita terakhir. Skematik di dalam super-struktur teks 

adalah teks atau wacana yang umumnya mempunyai skema/alur dari awal 

sampai akhir. Selanjutnya, skematik juga berurusan dengan judul. 

 Di dalam format sebuah feature yang pertama diperhatikan adalah fokus 

cerita yang tidak menyimpang. Kronologis, berurutan dengan kalimat sederhana 

dan pendek-pendek. Deskripsi, baik untuk suasana maupun orang (profil) mutlak 

untuk pemanis sebuah feature. Di dalam feature, dituntut lebih banyak uraian. 

Profil lengkap subyek diperlukan, agar orang bisa membayangkan. Tapi tak bisa 

dijejal berurutan karena data harus dipecah-pecah. Anekdot yang tidak mengada-

ada atau dibuat-buat tercantum seperti di dalam teks feature yang berjudul “Tak 

Cukup Terjemah untuk Memahami Alquran” dan “Momok Paling Ditakuti 

Arab“. Kutipan ucapan juga penting, agar pembaca tidak jenuh dengan suatu 

reportase. Jurnalis penulis feature di dalam penelitian ini menyebutkan detil-detil 

penting yang tahu kapan terinci. 

 Dari skematik tersebut tampak bahwa penafsiran makna tekstual takfiri 

berdasarkan terjemahan tidak cukup. Sementara itu, ideologi takfiri yang 

diusung ISIS juga tidak kalah penting karena bahayanya sangat ditekankan. 

Kegiatan/aksi-aksi yang akan dilakukan oleh ISIS diuraikan cukup detail. 
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Penyebaran ideologi takfiri (di dalam feature #2) sudah cukup mendapat porsi 

detail yang cukup panjang dan disampaikan secara eksplisit. Dalam teks berita 

ini, pembaca seolah diajak untuk berhati-hati dalam bersikap, khususnya dalam 

berbicara soal agama. Segala hal yang menyangkut agama tentu akan disikapi 

secara serius karena sudah masuk dalam ranah ideologi/kepercayaan yang dianut 

tiap orang. 

 Kita tahu bahwa berita umumnya ditulis dengan teknik piramida terbalik 

dan harus memenuhi unsur 5 W + 1 H (what, who, why, when, where: apa, 

siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana). Untuk penerbitan berupa surat 

kabar, susunan piramida terbalik ini penting karena jika terjadi pemotongan 

karena tak ada tempat, pemotongan langsung dilakukan dari bagian belakang. Ini 

berarti lead berita itu pastilah yang terpenting dari isi berita itu sendiri. Ini harus 

memikat, tanpa itu berita tak menarik perhatian. Lead memiliki fungsi-fungsi 

antara lain: menarik pembaca untuk mengikuti cerita, memberi ringkasan bagi 

pembaca yang sibuk, dan membuat jalan supaya alur cerita lancer. 

 Di sini penulis feature harus pandai betul menggunakan kalimatnya. 

Bahasa harus rapi dan terjaga bagus dan cara memancing itu haruslah jitu. 

Semuanya berdasarkan pengalaman dan juga perkembangan. Namun, sebagai 

garis besar beberapa contoh lead di dalam feature: “Tak Cukup Terjemah untuk 

Memahami Alquran” peneliti sebutkan di sini. Lead Deskriptif adalah lead yang 

digunakan oleh jurnalis dalam feature “Tak Cukup Terjemah untuk Memahami 

Alquran”.  Lead ini menceritakan gambaran dalam pembaca tentang suatu tokoh 

atau suatu kejadian. Biasanya disenangi oleh penulis yang hendak menulis profil 

seseorang.  
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 Informan #2 selain secara fungsional bekerja sebagai jurnalis Republika, 

juga memiliki pengalaman sebagai redaktur dan editor yang mumpuni alam 

produksi berita. Ketika ditanya tentang isu takfiri, yang bersangkutan menjawab: 

“….Sejauh yang saya bisa sampaikan tulisan tulisan ini hanya pemaparan dan 

pemberi pedoman. Pedoman untuk umat, jalan tengah nya seperti apa sih. Kita 

tidak akan masuk terlalu dalam”. Tulisan yang dimaksud termasuk tulisan/teks 

dalam penelitian ini, yaitu “Tak Cukup Terjemah untuk Memahami Alquran”.   

 Penutup sebuah feature hampir sama pentingnya dengan lead. Mungkin 

di sana ada kesimpulan atau ada celetukan yang menggoda, atau ada sindiran 

dan sebagainya. Penutup atau ringkasan sifatnya merangkum kembali cerita-

cerita yang lepas untuk mengacu kembali ke intro awal atau lead.  

Paragraf ke #8, yaitu:  

 

Nah, dalam konteks Abu Taufik, otoritas Ketuhanan (al-hakimiyyah al-

ilahiyyah) dipenggal begitu saja dari ayat tersebut. Dari sisi makna 

literal ayat, tak ada masalah. Kesalahan akan tampak nyata apabila 

menganilisis jauh tentang korelasi dan peruntukan ayat itu. Dalam 

catatan Imam at-Thabari, ayat itu ditujukan untuk kaum Yahudi dan 

Nasrani yang telah mengubah ketentuan-Nya dalam kitab suci masing-

masing”  

 

dan paragraf #9 dapat mewakili di dalam penelitian ini, yaitu;  “Pendapat serupa 

diamini bahkan oleh mayoritas ahli tafsir. Mereka sepakat, hukum kafir tidak 

diberikan kepada orang Islam yang meyakini hukum Allah, tetapi belum mampu 

melaksanakannya. Ayat yang disampaikan Abu Taufik mutlak kebenarannya, 

namun ditafsirkan salah.” 

4.1.3    Dimensi Mikro Struktur Teks; Makna lokal Feature 

 Struktur mikro dapat diamati pada bagian kecil dari suatu teks yakni 

kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafase, dan gambar. Struktur mikro juga 

dapat digambarkan pada makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari 

pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai suatu teks. Dalam strutur ini, 



120 
 

peneliti menganalisa wacana dari isi feature melalui rangkaian kata-kata dan 

kalimat-kalimat pada paragraph-paragraf artikel feature yang dibangun jurnalis 

berkenaan dengan wacana takfiri. 

 Semantik merupakan studi linguistik yang mempelajari makna atau arti 

dari Bahasa. Petada (2001:7) mengartikan semantik adalah studi tentang makna. 

Semantik secara umum merupakan suatu cabang keilmuan linguatik yang 

mempelajari dan menelaah tentang pemaknaan, arti yang terkandung dalam 

bahasa, kode, dan beberapa representasi makna lain. Singkat kata, semantik 

merupakan pembahasan makna. Elemen yang terdapat dalam semantik adalah 

latar, detil, dan maksud. Elemen yang menjadi latar atau pendahuluan di dalam 

penelitian ini berada di dalam paragraf; #1, #2 dan #3. 

 Maksud merupakan elemen yang melihat informasi yang 

menguntungkan, yang akan diuraikan secara eksplisit, tegas dan jelas, serta 

merujuk pada fakta, yaitu di dalam;  

Paragraf #5; 

 

”Kurang bijak pula jika memahami Alquran hanya mengandalkan terjemahan 

Alquran. Ini karena sebuah penerjemahan memiliki keterbatasan. Tidak bijak 

pula bila menyalahkan terjemah sebagai penyebab munculnya fenomena itu. 

Bukan terjemahnya yang dipersoalkan, melainkan pemahaman terhadap teks 

Alquran yang parsial, sempit, dan sikap antipati terhadap perbedaan 

pandangan keagamaan. Terjemah tidak salah tapi pemahamannya, kata Kepala 

Balitbang dan Diklat Kemenag Abdul Djamil”. 

 

Paraagraf #6; 

 

“Wakil Ketua Lajnah Tashih Mushaf Alquran Ali Musthafa Ya’qub 

berpandangan sama. Ia melihat, munculnya aksi terorisme bukan disebabkan 

oleh terjemahan Alquran, melainkan akibat nihilnya pemahaman Alquran. 

Alquran tidak dipahami secara utuh dan menyeluruh. Berbagai peranti penting 

menafsirkan Alquran seperti penguasaan bahasa Arab, ilmu tafsir, dan alat 

berijtihad lainnya, diabaikan. Akibatnya, ayat-ayat Alquran dipahami tidak utuh 

dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan mereka saja. Alquran dipahami 

sepotong-sepotong, kata dia”. 

 

https://jagad.id/definisi-pengertian-bahasa-menurut-para-ahli-secara-umum-sejarah-perkembangan-dan-fungsinya/
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 Sehubungan dengan maksud penulisan feature, informan #3 menjelaskan 

bahwa: 

“…Pastinya mencerminkan nilai-nilai jurnalistik. Karena isu yang kita 

angkat pasti yang mengandung keindahan, bobot, nah di isu ada siapa 

saja yang berdialog atau konflik. Konflik ini kan yang menjadi daya 

tariknya. Kita cari informasi, dengan prosedur jurnalistik. Isu yang 

beredar di media sosial tidak semuanya kita telaah kita pilah, tentu kita 

mengambil dari sumber yang sudah terverifikasi. Kalau memang isu itu 

dilontarkan oleh unverified apakah ada tokoh yang dibicarakan benar 

seperti itu. Ya kita verifikasi langsung.” 

 Detil merupakan kontrol informasi yang disampaikan oleh pengarang. 

Dalam detil, hal yang menguntungkan pembuat teks akan diuraikan secara 

terperinci, sebaliknya fakta yang tidak menguntungkan akan dikurangi. Hal yang 

menguntungkan dalam teks feature “Tak Cukup Terjemah untuk Memahami 

Alquran” karya Nashih Nashrulloh tertulis di dalam paragraph detail panjang, 

yaitu; paragraph #2, #5 dan #6. Sebaliknya yang tidak menguntungkan ada di 

dalam paragraf-paragraf detail pendek, yaitu; paragraf #1, #3, #4, #7, #8 dan #9 . 

Di dalam isi feature #2-pun Republika banyak menggunakan detail-detail nama 

tempat, orang, kota, dan negara-negara yang terpapar isu takfiri, misalnya di 

dalam paragraph #2, #3, #5 dan #11. 

 Nominalisasi, dalam linguistika, adalah penggunaan verba (kata kerja) 

atau adjektiva (kata sifat) sebagai nomina (kata benda), dengan atau tanpa 

perubahan morfologis, sehingga kata tersebut dapat bertindak sebagai kepala 

dari suatu frasa nomina. Nominalisasi adalah transformasi sintaksis secara 

radikal dalam suatu klausa yang memiliki konsekuensi struktural yang luas dan 

memberikan kesempatan menyampaikan ideologi. Dalam bahasa Indonesia 

predikat verba direalisasikan secara sintaksis menjadi nomina. Salah satunya 

dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”. Kata memperkosa menjadi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Linguistika
https://id.wikipedia.org/wiki/Verba
https://id.wikipedia.org/wiki/Adjektiva
https://id.wikipedia.org/wiki/Nomina
https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi_(linguistik)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepala_(lingustik)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Frasa_nomina&action=edit&redlink=1
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perkosan, membunuh menjadi pembunuhan, menembak menjadi penembakan. 

Contoh lain dengan ke-, -an, pe-...kan, pe-...-an, dan ke-...-an, contoh: gerakan, 

pergerakan (dari gerak), perubahan (dari ubah), kemudahan (dari mudah), 

kehendak (dari hendak), kegagalan (dari gagal). 

 Pada kata dan frase pengandaian, baik feature “Tak Cukup Terjemah 

untuk Memahami al-Qur‟an ” dan “Momok Paling Ditakuti Arab” menggunakan 

beberapa kata pengandaian, antara lain; sepotong-sepotong, nihil, membabi-buta, 

diamini, gawang, „nafas yang panjang‟ dan mewarnai. Semua kata dan frase 

tersebut menurut peneliti memiliki kecenderungan makna ganda, misalnya kata 

“sepotong-sepotong” tidak mengarah kepada pemotongan kata atau ayat di 

dalam al-Qur‟an? Karena setiap kata dan atau ayat dalam al-Qur‟an sejatinya 

akan berbeda dalam teknik penerjemahan dan tafsir-tafsirnya. Selanjutnya di 

dalam frase „nafas yang panjang‟, frase tersebut mengarah pada pemaknaan 

bahwa upaya “pembelajaran” kepada masyarakat tentang bahaya ideologi takfiri 

yang dibawa oleh ISIS tidak akan selesai dalam waktu dekat, sementara kita 

ketahui bersama, korban ideologi tersebut terus berjatuhan dari waktu ke waktu. 

 Sintaksis adalah pembicaraan mengenai unit Bahasa kalimat. Dalam hal 

ini bagaimana sebuah kata atau kalimat disusun sehingga menjadi kesatuan arti. 

Elemen sintaksis yaitu koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Koherensi 

yang merupakan pertalian antar kata atau kalimat. Biasanya menggunakan kata 

penghubung: dan, tetapi, lalu, karena, daripada, dan sebagainya. Konjungsi, 

konjungtor, atau kata sambung (di dalam https://id.wikibooks.org) adalah kata 

atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat: kata 

dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan 

https://id.wikibooks.org/
https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Kata
https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Kalimat
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kalimat. Contoh: dan, atau, serta. Preposisi dan konjungsi adalah dua kelas yang 

memiliki anggota yang dapat beririsan. Contoh irisannya adalah karena, 

sesudah, sejak, sebelum. Kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan 

untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa atau kalimat 

dengan kalimat. Umpamanya kata dan, karena, dan ketika.  

 Teks feature yang diteliti di dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

kata/frase penghubung (di dalam Tabel 4.3), yaitu:“Sebab, Karena itu, dan 

“Tetapi”. Penempatan kata penghubung “tetapi” pada teks feature yang diteliti 

pada penelitian ini mempunyai fungsi sebagai kata penghubung antara kalimat 

satu dengan kalimat lainnya yang digunakan di antara paragraf-paragraf berikut:  

Paragraf #2:  “Sempat tertangkap oleh pendengaran, pria berbaju koko dan 

berjenggot tipis itu mengecam siapa pun yang menggunakan hukum positif. 

Baginya, tak satu pun yang bisa mewakili otoritas Tuhan. Sebab, otoritas 

membuat hukum hanya ada pada Allah, tak ada yang lain. Karena itu, haram 

jika mengikuti dan melaksanakan hukum buatan manusia”. 

 

Paragraf #5;  “Kurang bijak pula jika memahami Alquran hanya mengandalkan 

terjemahan Alquran. Ini karena sebuah penerjemahan memiliki keterbatasan. 

Tidak bijak pula bila menyalahkan terjemah sebagai penyebab munculnya 

fenomena itu. Bukan terjemahnya yang dipersoalkan, melainkan pemahaman 

terhadap teks Alquran yang parsial, sempit, dan sikap antipati terhadap 

perbedaan pandangan keagamaan. Terjemah tidak salah tapi pemahamannya, 

kata Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag Abdul Djamil”. 

 

Paragraf #7; “Ia mencontohkan, penafsiran ayat 191 surah al-Baqarah. Jika 

dibaca sepintas, ayat ini secara tekstual memerintahkan membunuh orang kafir 

di manapun berada. Tetapi, konteks ayat tersebut tak bisa dipisahkan dengan 

ayat sebelumnya yaitu ayat 190. Dalam ayat itu ditegaskan larangan membunuh 

secara berlebihan dan membabi-buta. Kedua ayat ini tak boleh dipisah”. 

Paragraf #9; “Pendapat serupa diamini bahkan oleh mayoritas ahli tafsir. 

Mereka sepakat, hukum kafir tidak diberikan kepada orang Islam yang meyakini 

hukum Allah, tetapi belum mampu melaksanakannya. Ayat yang disampaikan 

Abu Taufik mutlak kebenarannya, namun ditafsirkan salah” 

 Dua paragraph di atas menunjukkan (a) Dua buah klausa yang subjeknya 

merujuk pada identitas yang sama sedangkan predikatnya adalah dua buah kata 
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sifat yang berkontras, (b) Dua buah klausa yang subjeknya merujuk pada pada 

identitas yang tidak sama dengan predikatnya adalah dua buah kata sifat yang 

berlawanan.  Sementara itu ada juga kata penghubung yang menunjukkan; (a) 

kata penghubung yang kedudukannya sederajat atau setara, yaitu kata “sebab” 

dan “melainkan” dan (b) kata penghubung yang menghubungkan klausa dengan 

klausa yang kedudukannya bertingkat, yaitu kata “karena” dan “jika”. 

 Bentuk kalimat menjelaskan tentang proposisi diatur dalam suatu 

rangkaian kalimat. Maksudnya proposisi mana yang akan ditempatkan di awal 

atau di akhir kalimat. Kata ganti dipakai seorang komunikator untuk 

menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana. Di dalam feature karya 

Nashih di atas, Kata-kata ganti berikut (di dalam Tabel 4.3) artinya dapat 

ditemui pada setiap paragraf di dalam teks feature “Tak Cukup Terjemah untuk 

Memahami al-Qur’an”. Penggunaan kata ganti mereka ini erat hubungannya 

dengan posisi pengarang sebagai pencerita yang tidak terlibat sebagai tokoh-

tokoh yang terdapat di feature.  

 Bentuk kalimat menjelaskan tentang proposisi diatur dalam suatu 

rangkaian kalimat. Maksudnya proposisi mana yang akan ditempatkan di awal 

atau di akhir kalimat.  Retoris merupakan gaya yang diungkapkan untuk 

menyatakan sebuah intonasi atau penekanannya. Elemen retoris terbagi menjadi 

grafis dan metafora. Grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang 

ditekankan oleh pengarang yang dapat diamati dari teks. Elemen grafis muncul 

dalam bentuk foto, gambar atau tabel untuk mendukung gagasan atau bagian lain 

yang ingin ditonjolkan. Desain grafis huruf pada judul feature “Tak Cukup 

Terjemah untuk Memahami al-Qur’an” dicetak dengan ukuran huruf yang lebih 

besar. 
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 Sementara itu unsur ke-dua dari retoris yaitu “metafora” yang bermakna 

salah satu majas dalam Bahasa Indonesia, dan juga berbagai bahasa lainnya. 

Majas ini merupakan ungkapan secara tidak langsung berupa perbandingan 

analogis. Seperti halnya majazi dalam bab kata dan makna (ilmu logika), makna 

yang terkandung dalam majas metafora adalah suatu peletakan kedua dari makna 

asalnya, yaitu makna yang bukan mengunakan kata dalam arti sesungguhnya, 

melainkan sebagai kiasan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. 

Metafora digunakan sebagai ungkapan kebahasaan yang maknanya tidak 

bisa dijangkau secara langsung dari lambang karena makna yang dimaksud 

terdapat pada predikasi ungkapan kebahasaan itu. Artinya, metafora merupakan 

pemahaman pengalaman sejenis hal yang dimaksudkan untuk perihal lain. 

Metafora digunakan jurnalis untuk membangun perspektif dalam surat kabar. 

 Metafora yang digunakan sebagai bumbu dari suatu teks. Biasanya 

digunakan dalam bentuk kata-kata kiasan. Terdapat metafora kalimat yang 

mempunyai makna. Metafora merupakan ungkapan kebahasaan yang 

menyatakan uangkapan kebahasaan yang menyatakan hal-hal yang bersifat 

umum untuk hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya. Contoh metafora yang 

ada di dalam teks feature tersebut ada di dalam paragraf #6; “…al-Qur’an 

dipahami sepotong-sepotong, kata dia” dan paragraf #7; “.…Dalam ayat itu 

ditegaskan larangan membunuh secara berlebihan dan membabi-buta”. 

Metafora “sepotong-sepotong” bersinonim dengan metafora “parsial” (paragraph 

#5) di dalam kalimat; “…..Bukan terjemahnya yang dipersoalkan, melainkan 

pemahaman terhadap teks Alquran yang parsial, sempit, dan sikap antipati 

terhadap perbedaan pandangan keagamaan”. Menurut KBBI Online 

penggunaan kata “sepotong-sepotong” atau” parsial” bermakna berhubungan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Majas
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
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atau merupakan bagian dari keseluruhan. Hal ini oleh Nashih diperjelas dengan 

pemberian contoh-contoh lain sebagai penegas dengan mengutip pernyataan 

seorang ahli yaitu Wakil Ketua Lajnah Tashih Mushaf Alquran Ali Musthafa 

Ya‟qub di dalam paragraf #7;  

“Ia mencontohkan, penafsiran ayat 191 surah al-Baqarah. Jika dibaca 

sepintas, ayat ini secara tekstual memerintahkan membunuh orang kafir 

di manapun berada. Tetapi, konteks ayat tersebut tak bisa dipisahkan 

dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 190. Dalam ayat itu ditegaskan 

larangan membunuh secara berlebihan dan membabi-buta. Kedua ayat 

ini tak boleh dipisah”.   

  

4.2     Analisis Kognisi Sosial  

 Dengan menganalisis keseluruhan komponen struktural wacana, dapat 

diungkap kognisi sosial pembuat wacana. Secara teoretik, pernyataan ini 

didasarkan pada penalaran bahwa cara memandang terhadap suatu kenyataan 

akan menentukan corak dan struktur wacana yang dihasilkan. Bila dikehendaki 

sampai pada ihwal bagaimana wacana tertentu bertali-temali dengan struktur 

sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat, maka analisis 

wacana kritis ini 

harus dilanjutkan dengan analisis sosial.  

 Analisis sosial berkaitan dengan wacana yang berkembang di masyarakat 

di mana penulis hidup di dalamnya bahkan ikut melaksanakan serta 

mereproduksinya dalam kehidupan sehari-hari. Wacana-wacana takfiri yang 

dimuat di Republika, menurut Informan #2: “Umumnya, kalau dicetak kita kan 

jarang sekali come-up datang dengan isu yang seperti ini karena ini sangat 

sensitif. Jadi republika umumnya tidak akan mencari isu seperti ini, biasanya 

mereka come-up dengan sendirinya….. Soal kafir itu jarang muncul sendiri, 

biasanya karena satu celetukan isu baru kita tanggapi dengan hati-hati 
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tentunya”. Pernyataan tersebut menurut peneliti mengindikasikan bahwa 

Republika tidak menyengaja menyajikan berita-beritanya yang berisukan takfiri 

melalui sebuah persiapan khusus. 

 Penelitian ini menganalisi kognisi atau pengetahuan sosial berhubungan 

dengan beberapa hal di bawah ini, yaitu:  

4.2.1     Strategi Jurnalis Dalam Memahami Feature 

 Pemakaian kata, kalimat, proposisisi, retorika tertentu merupakan bagian 

strategi wartawan. Pemakaian kata-kata tertentu, kalimat, gaya tertentu dianggap 

sebagai cara memengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, 

memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan. Struktur wacana adalah cara 

melihat proses retorika dan persuasi yang digunakan seseorang menyampaikan 

pesan. Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas pilihan dan sikap, 

membentuk kesadaran politik, dan sebagainya. (Eriyanto, 2007:28). 

 Sehubungan dengan teks feature yang ditulis Nashih yang berjudul “Tak 

Cukup Terjemah untuk Memahami al-Qur’an”, beliau menyatakan pada satu 

kesempatan wawancara mendalam bersama dengan peneliti, mengatakan bahwa; 

“Saya mencoba menyajikan tulisan dalam bentuk lain. Karena sebelumnya, 

sudah ada rekan saya yang lain juga menulis feature dengan topik yang sama. 

Jika saya membuat tulisan yang sama seperti teman-teman yang lain berarti 

tidak ada yang berbeda, maka satu kejadian di masjid tersebut menjadi 

pembedanya”.  

 Pernyataan ini cukup menguatkan bahwa kreatifitas dalam menulis 

feature dapat diperoleh saat-saat tertentu yang tak terduga tetapi ketika 

disampaikan dalam bahasa yang menggugah sehingga feature tersebut layak 

diterbitkan oleh Republika. Untuk berkreasi dalam menulis feature, Informan #1 
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menekankan pada rujukan (referensi/references) bahan-bahan bacaan sebelum 

menulis. Berikut pernyataannya:  

“… Justru bacaan kita, referensi. Semakin kita tahu bahwa agama ini 

luas, maka kita akan semakin ta bahwa itu ternyata gak kaku. Orang 

gampang mengkafirkan karena menurut mereka agama itu kaku. Nah 

bagaimana saya menentukan itu, saya belajar dari referensi. Kemudian 

ditulis menajdi opini. Kenapa kita menulis opini, yang karena kita 

melihat fenomena yang sedang faktual. Tidak hanya di Indonesia, di 

seluruh duniapun sedang marak akan fenomena takfiri. Pertama kita 

melihat fenomena diluar ini, memanggil kita untuk menulis ini. Apa yang 

melandasi kita adalah referensi dan bacaan kita”. 

 

 Tetapi selanjutnya, Informan #1 menyatakan bahwa : “……Sekarang 

pertanyaannya, kualitas literasi seperti apa yang menentukan jurnalis itu bisa 

professional, bisa fair, bisa membuat topik-topik yang konvensional. Kualitas 

literasi seperti apa yang mempengaruhinya. Apa mereka hanya membaca yang 

mereka suka”. Pernyataannya tersebut menunjukkan pentingnya literasi yang 

beragam jurnalis dalam memproduksi tulisan-tulisannya. Latar belakang 

pendidikan, lingkungan dan pekerjaan “sangat” mempengaruhi seorang jurnalis 

pada saat menulis isu-isu agama secara umum dan atau isu takfiri secara khusus. 

Informan #1 menegaskan bahwa: “Sangat. Kalau bagi aku sih sangat 

mempengaruhi. Lingkungan sih. Tetapi itu tidak selamanya menjadi jaminan.” 

4.2.2    Kognisi Jurnalis Dalam Memahami Feature 

 Menurut van Dijk analisis wacana harus menyertakan bagaimana 

reproduksi kepercayaan yang menjadi landasan bagaimana jururnalis 

menciptakan suatu teks berita.  Kutipan pernyataan Kepala Balitbang dan Diklat 

Kemenag Abdul Djamil dan Wakil Ketua Lajnah Tashih Mushaf Alquran 

dijadikan landasan sekaligus alasan untuk menumbuhkan dan memperkuat 

kepercayaan pembaca feature Republika. Nashih Nashrullah sebagai penulis 
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berita dalam feature “Tak Cukup Terjemah untuk Memahami al-Qur‟an” dan 

“Momok Paling Ditakuti Arab” menekankan tulisannya pada skema peran 

dengan mencantumkan dua tokoh tersebut pada beberapa kalimat di dalam; 

Paragraf #2 ....Baginya, tak satu pun yang bisa mewakili otoritas Tuhan. Sebab, 

otoritas membuat hukum hanya ada pada Allah, tak ada yang lain. Karena itu, 

haram jika mengikuti dan melaksanakan hukum buatan manusia”…..dan 

paragraf #3 yang tertulis ;”……. Berdasar ayat itu, ia pun dengan tegas 

mengatakan, pelaksanaan hukum selain hukum Islam adalah tindakan 

kekufuran. Selain hukum Allah adalah kafir, ujar dia”. Frase “Selain hukum 

Alloh….” menurut peneliti memiliki kecenderungan adanya hukum-hukum lain 

selain hukum Alloh, misalnya hukum-hukum buatan manusia pada umumnya. 

 Informan #1 tersebut mempertanyakan bahwa “…Semua agama itu 

akarnya sama, yahudi nasrani islam mempunyai akar yang sama. Nah ini yang 

hendak saya tegaskan ditulisan saya, karena akarnya sama dan kebajikan 

universal, apa yang sebenarnya dipermasalahkan?”  

 van Dijk menjelaskan bahwa skema peran berhubungan dengan 

bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang 

ditempati seseorang dalam masyarakat. Peran seorang jurnalis sebagai 

“penyambung lidah” masyarakat, salah satu hal yang perlu menjadi perhatiannya 

adalah kemampuan jurnalis dalam ber-lierasi, menurutnya: “….Jika seorang 

jurnalis itu tidak memiliki literasi yang kuat, maka ia akan terombang-ambing. 

Dia pertama akan terjebak dalam satu perspektif saja, tapi jika dia mempuyai 

literasi yang kuat dia akan memiliki multi perspektif sehingga hasil tulisan nya 

pun akan mengakomodir atau konvensional. Dan yang terjadi sekarang 
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sebenarnya polarisasi. Dikatakan mereka tidak belajar agama, mereka belajar 

agama….” 

 Tulisan jurnalis menyajikan tulisan dengan ide yang mungkin terpikir 

banyak orang tapi disajikan dengan gayanya sendiri. Biasanya kondisi seperti ini 

menjadi feature, di sajian tulisannya Nashih menulis dengan tujuan informatif 

tentang sebuah tuntunan agama. Tentang pemilihan kata-kata yang jarang 

digunakan, jurnalis Republika mengatakan, tidak takut membingungkan 

pembaca dengan menggunakan kata pilihannya.  

4.3     Analisis Konteks Sosial 

 Di dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan cara studi pustaka 

dengan melihat pola pemberitaan tentang feature “Tak Cukup Terjemah untuk 

Memahami al-Qur‟an” dan “Momok Paling Ditakuti Arab”. Wacana feature 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor personal. Dari sekian banyak ragam 

penafsiran terhadap al-Qur‟an, akhirnya dapat didudukkan pada dua mainstream 

yaitu penafsiran yang bersifat Skripturalis (formalistic) dan penafsiran yang 

bersifat Subtansialis (terbuka) (Mahfudz, 2016:122). Perbedaan tersebut, 

mungkin, sulit diidentifikasi pada level wacana karena keduanya merupakan 

akumulasi kecenderungan seorang penafsir yang mencakup motifasi, latar 

belakang intelektual dan wawasannya. Meskipun sulit diidentifikasi pada level 

wacana, sangat mudah dibedakan pada level praktis. Penafsiran Skripturalis 

umumnya mengekspresikan keberagamaan-nya dengan cara yang kaku dan 

formalistik, sementara Subtansialis umumnya lebih fleksibel dan esensialis. 

Sehingga, dalam memperjuangkan ideologinya masing-masing memberi warna 

yang berbeda. Para penafsir skriptualis dan substansialis tercermin di dalam 

feature “Tak Cukup Terjemah untuk Memahami Alquran” yang ditulis oleh 
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Nashih pada paragraf #3 ialah Abu Taufik sebagai penafsir awam dan Wakil 

Ketua Lajnah Tashih Mushaf Alquran Ali Musthafa Ya‟qub sebagai penafsir 

ahli di dalam paragraph #6.  

 Pembahasan polemik aliran-aliran klasik (Husain, 2015:37) dalam Islam 

tentang konsep iman, kufur, akal dan wahyu di dalam penelitian ini, peneliti 

menyimpulkan bahwa aliran Khawarij mengatakan bahwa orang yang menerima 

tahkim adalah kafir, sedangkan aliran yang paling ekstrem mengatakan barang 

siapa yang tidak berhijrah ke tempatnya, maka ia kafir dan wajib di bunuh. 

Sementara Aliran Murji‟ah mengatakan bahwa orang yang menerima tahkim 

bukanlah kafir, tetapi mukmin, karena ia membenarkan Allah dalam hatinya dan 

diiqrarkan dengan lisan. Lain lagi dengan Aliran Mu‟tazilah, mereka 

mengatakan orang yang berbuat dosa besar bukanlah kafir dan bukan pula 

mukmin, tetapi fasiq. Aliran Asy‟ariyyah mengatakan bahwa orang yang berbuat 

dosa besar adalah mukmin yang fasiq, dan hukumannya di akhirat kelak, 

terserah kepada kehendak Allah.   

 Aliran Maturidiyyah mengatakan bahwa orang berbuat dosa besar, 

tidaklah kekal dalam neraka. Sementara persoalan akal dan wahyu, penulis 

sampai pada kesimpulan bahwa aliran Mu‟tazilah memberikan peranan akal 

yang besar daripada wahyu. Sementara Aliran Asy‟ariyyah memberikan peranan 

akal yang kecil dan lebih menitik-beratkan pada wahyu. Aliran Maturidiyyah 

Samarkand mengatakan bahwa mengetahui Allah, kewajiban mengetahui Allah, 

dan mengetahui baik dan buruk, kesemuanya ini dapat diketahui oleh akal. 

Sedangkan wahyu hanya dapat mengetahui kewajiban berbuat baik dan buruk. 

Aliran Maturidiyyah Bukhara berpendapat bahwasanya akal dan wahyu 

mendapat porsi yang sama. Akal dapat mengetahui Allah dan mengetahui 
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berbuat baik dan buruk. Sedangkan wahyu dapat mengetahui kewajiban 

mengetahui Allah dan kewajiban berbuat baik dan buruk. 

4.3.1     Akses Mempengaruhi Wacana 

 Analisis wacana van Dijk, memberi perhatian yang besar pada akses di 

antara masing-masing kelompok di masyarakat. Kelompok elit mempunyai 

akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. 

Mereka yang lebih berkuasa mempunyai kesempatan lebih besar untuk 

mengakses media. Kemudian lebih besar mempengaruhi kesadaran khalayak 

(Eriyanto 2009 : 272).  

 Kelompok elit yang disebut di dalam teks “Tak Cukup Terjemah untuk 

Memahami Alquran” adalah: (1) Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag Abdul 

Djamil dan (2)  Wakil Ketua Lajnah Tashih Mushaf Alquran yaitu Ali Musthafa 

Ya‟qub. Informan #1 memberikan beberapa contoh pengalaman lapangannya 

sehubungan dengan kemampuannya mengakses informasi-informasi penting 

terkait isu agama (di Syria), yaitu :  

“…..Saya kedapetan dua kali wawancara dengan dua tokoh. Yang 

pertama, dewan watimpres bagian agama, basar ashad. Ketika saya 

wawancara beliau, anggapan yang ada di masyarakat itu salah. 

Narasumber kedua adalah eks dubes RI untuk Syria, pak Joko Harianto. 

Beliau mengatakan hal yang sama, konflik Syiria ituadalah manipulasi 

untuk menggulingkan kekuatan anti Israel. Dia juga menampik bahwa 

hubungan hubungan sunni-syiah di syiria. Ketika saya menulis tentang 

itu, lagi-lagi respon publiknya mengatakan bahwa saya mendukung 

rezim Syiah. Kalau itu setau saya itu respon publik di media sosial. Itu  

yang cukup menjadi serangan-serangan ke kita”. 

4.3.2     Ideologi   

       Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat 

kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari pratik 

ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Isi teks feature “Tak Cukup 

Terjemah untuk Memahami Alquran“ mencerminkan ciri golongan takfiri 

(khawarij) yang mudah sekali megkafirkan orang atau golongan lain dengan 



133 
 

hanya mengutip surat al-Maidah ayat 44, seperti yang tertulis di dalam paragraf 

#3. Paragraf tersebut secara tidak langsung menyatakan tentang ideologi takfiri 

(kafir-mengkafirkan), yaitu; “Lelaki bernama Abu Taufik itu lantas menyitir 

ayat 44 surah Al-Maidah. Meski tak terlalu fasih, tetapi ia hafal betul. Berdasar 

ayat itu, ia pun dengan tegas mengatakan, pelaksanaan hukum selain hukum 

Islam adalah tindakan kekufuran. Selain hukum Allah adalah kafir, ujar dia”. 

 Teori-teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa 

ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk 

mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Kelompok yang bukan 

dominan (minoritas) yang dimaksud adalah penganut agama Yahudi dan 

Nasrani, seperti yang tercantum di dalam kalimat dan paragraph terakhir, yaitu;  

 “Nah, dalam konteks Abu Taufik, otoritas Ketuhanan (al-hakimiyyah al-

ilahiyyah) dipenggal begitu saja dari ayat tersebut. Dari sisi makna 

literal ayat, tak ada masalah. Kesalahan akan tampak nyata apabila 

menganilisis jauh tentang korelasi dan peruntukan ayat itu. Dalam 

catatan Imam at-Thabari, ayat itu ditujukan untuk kaum Yahudi dan 

Nasrani yang telah mengubah ketentuan-Nya dalam kitab suci masing-

masing. 

 

Suhubungan dengan pembahasan di atas, peneliti memperoleh jawaban dari 

informan #1 (Nashih Nashrullah) yang memberikan alasan-alasan sebagai latar 

belakang mengapa seseorang memiliki kecenderungan mudah mengkafirkan. 

Berikut di bawah ini adalah uraian penjelasannya dari Nashih; “…..Jika 

seseorang itu tidak bisa memposisikan atau tidak mempunyai basis keagamaan 

ataupun kajian akan sangat dangkal. Kedangkalan itu yang membuat dia 

terkadang punya sifat yang terombang-ambing. Dimana dia harus bersikap. 

Bisa jadi karena dia tidak punya basic yang kuat akhirnya dia harus memilih 

salah satu….”. 
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 Pada feature #2, paragraf #12 dan #13 di bawah ini, ideologi takfiri ISIS 

menurut penulis berbeda dengan ideologi takfiri (klasik) dengan kelompok 

Khawarij-nya.  

“Salah satu bukunya yang terkenal adalah Ahlu At Tawaqquf baina As 

Syakk wa Al Yaqin. Dalam bukunya, ia tidak hanya mengafirkan 

pemimpin dan bangsa-bangsa yang tidak menerapkan hukum Islam, tapi 

juga mengafirkan siapa saja yang tidak mengafirkan mereka (bangsa-

bangsa yang tidak menerapkan hukum Islam). Menurutnya, orang sudah 

menjadi kafir bila tidak mengafirkan bangsa-bangsa kafir (mereka yang 

tidak menerapkan hukum Islam)”. 

 

“Bagi Hilmy Hasyim, barang siapa yang berhenti (tawaqqofa) 

mengafirkan mereka (yang tak menerapkan hukum Islam), maka ia sudah 

kafir. Karena, menurutnya, setiap negara (ad dar/ad diyar) sekarang ini 

adalah negara kafir (wal ashlu fi ahliha al kufr) hingga mereka 

menerapkan hukum Islam. Dengan demikian, siapapun yang tidak 

mengafirkan orang kafir, maka ia adalah kafir karena bertentangan 

dengan ashlu ad diin. Pendek kata, kelompok takfiri adalah mereka yang 

gampang mengafirkan siapa saja yang berbeda pandangan dengan 

mereka” 

 

 Konsep takfiri ISIS ini tidak berbeda dengan pendahulunya Khawarij. 

Khawarij juga mengatakan bahwa setiap muslim yang tidak sejalan dengan 

pemikiran mereka harus diperangi. Konsep takfiri ISIS adalah penjatuhan vonis 

kafir terhadap sesama Muslim yang tidak sependapat, sealiran, dan seideologi. 

Konsep takfiri yang diperluas sehingga mencakup banyak kelompok muslim, 

memiliki konsekuensi boleh dibunuh atau diperangi, karena halal darahnya. 

Kebenaran dimonopoli, sehingga siapa saja yang tidak setuju dianggap sebagai 

pengkhianat, pendukung kafir, dan penguasa taghut harus diperangi. Dalam 

memperjuangkan gagasannya, ISIS tidak segan untuk menggunakan kerasan dan 

teror terhadap siapa saja, baik umat muslim yang tidak sepaham. Kekerasan itu 

bahkan dipertontonkan di hadapan publik, seperti penyembelihan, pembakaran 
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hidup-hidup, penembakan dan lain sebagainya, dan itu mereka lakukan atas 

nama Islam. Padahal, apa yang mereka lakukan, tidak sejalan dengan Islam yang 

memuliakan manusia. 

 Keberagamaan ISIS didasarkan pada ideologi takfiri. Takfir adalah 

sebuah sebutan untuk orang-orang yang dengan gampang menuduh orang lain 

sebagai kafir. Tuduhan itu sendiri disebut al-takfiir atau takfiir. Bila seseorang 

distempel sebagai kafir, maka orang tersebut dianggap sebagai najis atau kotor. 

Paham atau aliran takfiir inilah yang kemudian melahirkan ideologi radikal yang 

menghalalkan segala cara untuk sebuah tujuan. Termasuk apa yang dilakukan 

ISIS ketika memenggal kepala orang-orang yang diculik atau menjadi 

tawanannya. 

 Konsep takfiri ISIS ini menganggap semua pihak yang tidak sepaham 

dengan mereka dan ingin menghalangi gerakan mereka maka akan dijadikan 

musuh mereka dan di vonis kafir. Takfir merupakan faktor ideologi yang 

menyebabkan kemunculan ISIS. ISIS menganggap pemerintahan Iraq yang kini 

di pimpin oleh Bashar al-Assad telah keluar dari koridor Islam. ISIS mengatakan 

bahwasannya al-Assad telah menanamkan ideologi Barat dalam 

pemerintahannya melalui hubungannya dengan para komunis yang mereka 

anggap ingin menghancurkan Islam. Karena hal inilah ISIS menganggap 

pemerintahan Bashar al-Assad telah kafir dan harus diperangi. 

 

 

 


