
 

BAB IV 

        LATAR BELAKANG SOSIAL, PENDIDIKAN DAN PANDANGAN 

TEOLOGIS DRS. H. WILLIBRORDUS ROMANUS LASIMAN, MA. 

 

A. Biografi singkat Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA. 

1. Kelahiran dan pendidikan Misi Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman, 

MA. 

      Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA. Lahir di desa Sendang 

Arum, Minggir, Sleman 61 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 11 mei 

1956 dengan nama asli Lasiman, dari pasangan Tondinomo dan Semi.
1
 

Bapak dan ibu Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA adalah seorang  

buruh tani.  

Masyarakat Sendang Arum, Minggir, Sleman pada tahun 1917 

masih Islam abangan, ajaran Katolik masuk karena pengaruh dari 

keberhasilan  misi yang dibawa oleh Fransiscus Van Lith yang didukung 

oleh penjajah Belanda. Pengaruh misionaris begitu kuat pada saat itu karena 

mereka menggunakan  pendidikan dan pertanian sebagai media dalam 

menjalankan misinya, dengan  menanam tebu dan tembakau bagi para 

buruh dan memberikan pendidikan bagi anak-anak buruh
2
. Para petani juga 
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 Fransiscus Van Lith pada tahun 1911 berkata : 

 

“Tujuan kita adalah memberikan pendidikan tinggi pada pemuda-pemuda jawa, sehingga 

mereka mendapatkan kedudukan yang baik di dalam masyarakat. Kepada mereka kita berikan 



dididik untuk bertani tebu dan tembakau. Para petani yang masih abangan, 

bekerja serta diberi fasilitas oleh  Belanda maka banyak yang menjadi 

murtad.  

Sebelum ada sekolah negeri, di Sendang Arum, Minggir, Sleman 

sudah ada sekolah Nasrani, yang bernama Kanisius.  Anak-anak  

masyarakat Sendang Arum, Minggir, Sleman diberi beasiswa untuk belajar 

di sekolah Kanisius tersebut, serta ikatan dinas. Masyarakat yang pada 

awalnya adalah seorang Islam abangan karena terpengaruh oleh lingkungan 

dan anak-anak banyak yang belajar di sekolah misi maka ikut di aktifitas 

Katolik,  termasuk orang tua Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman, MA.  

Orang tua Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman, MA secara 

bermasyarakat biasa mengikuti kegiatan Katolik, namun tidak menjadi 

seorang Katolik karena hanya mengikuti  kebudayaan pada masyarakat 

umum di Sendang Arum, Minggir, Sleman, 
3
  sehingga secara agama masih 

kedalam Islam namun hanya Islam abangan. 

Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA memulai 

pendidikannya di SD,SMP,SPG misi Katolik Santo Yusuf, Pangudi Luhur, 

dan menamatkan pendidikan  SPG pada tahun 1974. Mulai dari SMP Drs. 

H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA muda sudah memulai mengemban 

misinya. Dimulai dari lingkungnya dan sekolah-sekolah Katolik di sekitar 

                                                                                                                                                                      
pendidikan Kristiani, dan bila nanti mereka tersebar di seluruh pulau Jawa, kita akan menanti 

tumbuhnya dan mekarnya benih-benih yang kita sebar” 

 

Lihat di buku karangan  Hasto Rosariyanto, Bercermin Pada Wajah-Wajah Keuskupan Gereja 

Katolik Indonesia, (Yogyakarta:  Penerbit Kanisius, 2001), hlm.288 
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 Wawancara dengan Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman MA. Pada tanggal 21 april 2017 
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kecamatan Minggir dan Moyudan. Drs. Wilibrordus Romanus Lasiman, 

MA melatih para penyanyi gereja pada setiap hari raya Natal, Paskah dan 

kegiatan-kegiatan gereja lainya. 
4
 

Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA memiliki dua nama 

baptis, yakni Wilbrordus dan Romanus sebagai nama kader. Dalam ajaran 

agama Katolik, ketika seseorang sudah memiliki dua nama baptis berarti 

dia adalah seorang pengemban misi atau seorang kader misi gereja.
5
 

Selanjutnya, Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA menjalani 

pendidikan misi Katolik dan Retred dari Keuskupan Semarang dan gereja 

Pitaran Yogyakarta. Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA juga 

mendapatkan pelatihan misi dari Bruder Yustinus, Inosesio (seorang 

misionaris dari Italia), dan Pastor Taks (seorang pastur dari Serikat Jesuit 

Eropa).
6
 

Dalam pendidikan misi Katolik di Semarang Drs. H. Wilibrordus 

Romanus Lasiman, MA dilatih untuk melakukan Kristenisasi melalui 

pendidikan. Salah satunya adalah memalui kurikulum penddikan integral, 

yakni memasukan materi-materi ajaran Katolik dalam berbagai 

pendidikan.
7
 

Sebagai pedoman dalam menjalankan misi Kristenisasinya, Drs. H. 

Wilibrordus Romanus Lasiman, MA menggunakan ayat dalam injil Surat 

Matius 28: 18-20 yang berbunyi: 

                                                           
4
 ibid 

5
 Ibid  

6
 ibid 

7
 
7
 Wawancara dengan Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman MA. Pada tanggal 31 maret 

2017 pukul 08.00 WIB 



“ Yesus mendekati mereka dan berkata: “ Kepada-Ku telah 

diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir 

zaman”
8
 

 

Setelah menyelesaikan pendidikan misinya di keuskupan Semarang, 

pada tahun 1977 Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA ditugaskan 

oleh keuskupan Semarang ke Jawa Barat (yang pada saat itu sedang ada 

proyek kristenisasi Yerikho untuk mengemban tugas misinya. Drs. H. 

Wilibrordus Romanus Lasiman, MA  menjadi seorang misionaris dalam 

bidang pendidikan.  

Proyek Yerikho sendiri adalah sebuah proyek Kristenisasi yang 

bertujuan untuk melayani suku Sunda, melalui pelayanan kesehatan, doa 

dan konseling, aksi kemanusiaan dan penginjilan, untuk membuka pikiran 

mereka yang dibutakan dan meruntuhkan benteng-benteng yang merintai 

Injil masuk dan merubah mereka agar masuk ke dalam kerajaan yang 

terang, dengan target 2000 pos Pengabaran Injil (PI) akan dibangun di Jawa 

Barat. 

Proyek ini mempunyai semboyan: 

“ Kita harus merebut tanah Pasundan bagi Kristus agar masuk ke 

dalam kerajaan terang, negeri yang dipenuhi dengan kebaikan, 

kemurahan, keharmonisan, kemakmuran, pujian dan penyembahan 

kepada Allah saja”
 9 
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2. Awal tertarik dengan Islam hingga masuk Islam 

Untuk memudahkan misinya, Drs. H. Wilibrordus Romanus 

Lasiman, MA ingin mengetahui lebih dalam tentang ajaran agama Islam, 

dengan harapan dapat mengetahui kesalahan dalam agama Islam yang 

akan digunakan untuk memurtadkan kaum Muslimin.  

Selama kuliah di Sospol UGM, Drs. H. Wilibrordus Romanus 

Lasiman, MA sering berdiskusi dengan Drs Muhammad Daim tentang 

ajaran agama Islam. Namun diskusi ini terputus karena Drs. H. 

Wilibrordus Romanus Lasiman, MA  ditugaskan oleh keuskupan 

Semarang ke Jawa Barat untuk menjadi misionaris.  

Dalam misinya di Jawa Barat inilah Drs. H. Wilibrordus Romanus 

Lasiman, MA bertemu dengan Prof Dr. Anwar  Musaddad rektor IAIN 

Bandung yang sekaligus pimpinan  pondok pesantren Musaddadiyah 

Garut, dipilihnya Prof Dr. Anwar Musaddad dalam berdiskusi karena 

selain rujukan dari Drs. Muhammad Daim, juga Prof Dr. Anwar 

Musaddad adalah ahli dalam perbandingan agama saat itu.  Mulailah Drs. 

H. Willibrordus Romanus Lasiman MA dan Prof Dr. Anwar Musaddad 

berdiskusi tentang Islam.
10

 

Dalam  berdiskusi tentang agama Islam, Drs. H. Wilibrordus 

Romanus Lasiman, MA diberi waktu setiap sabtu pekan ke dua dalam 

setiap bulanya. Dalam diskusi antara Drs. H. Wilibrordus Romanus 

Lasiman, MA dan Prof Dr. Anwar Musaddad lebih banyak pada 
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pembahasan tauhid serta menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar 

ketuhanan Yesus yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 72-73 yang 

berbunyi: 

َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَِني 
ْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فَ َقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوا اللََّه رَبِّي َورَبَُّكْم ِإنَُّه ُ مَ 

َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث ( 27)َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصار  
ا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َثََلثَة  َوَما ِمْن ِإَله  ِإَّلَّ ِإَلٌه َواِحٌد َوِإْن َلْم يَ ْنتَ ُهوا عَ  مَّ

ُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ   ِمن ْ

Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata 

“sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam”. 

Padahal Al-Masih sendiri berkata. “Wahai Bani Israil! 

Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya 

berang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka 

sungguh , Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya 

adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolongpun bagi 

orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya, telah kafir orang-

orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 

yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak di sembah 

selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa 

yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir diantara mereka 

akan ditimpa azab yang pedih”
11

 

 

Dalam ayat diatas ada beberpa pertanyaan yang Drs. H. 

Willlibrordus Romanus Lasiman MA dialogkan dengan Prof Dr. Anwar 

Musaddad yang diantaranya : 

a. Benarkah Al Masih putra Maryam itu tuhan?atau hamba? 

Ketuhanan Yesus  dalam Al Quran dan AL Kitab? 

b. Bukti pengesaan dalam menyembah Allah dala Al-Quran Dan Al 

Kitab ? 
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 Al Maidah 72-73, diterbitkan oleh Sahm Al Nour, tahun 2013  



c. Bukti dalam Al Quran dan Al Kitab balasan bagi yang 

mensekutukan Allah? 

d.  Bukti dalam Al Quran dan Al Kitab tentang Allah adalah salah 

satu dari yang tiga ?
12

 

Dalam diskusi selama dua bulan ini Drs. H. Wilibrordus Romanus 

Lasiman, MA mengalami goncangan, terlebih  pada saat membaca suart 

Ali Imran ayat 19 yang berbunyi:  

ْسََلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِإَّلَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم  يَن ِعْنَد اللَِّه اْْلِ ِإنَّ الدِّ
نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر بَِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَسابِ  اْلِعْلمُ  بَ ْغًيا بَ ي ْ  

Sesungguhnya agama disisi Allah adalah Islam. Tidaklah 

berselisih orang-orang yang diberi Al Kitab, kecuali setelah 

mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. 

Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah 

sangat cepat perhitungan Nya.
13

 

Dalam ayat ini memiliki makna bahwa agama yang paling benar 

adalah Islam, sedangkan menurut Al Kitab agama yang  paling benar 

adalah Kristen seperti dalam Yohanes 14:6 yang berbunyi: 

Kata Yesus kepadanya: “ Akulah jalan dan kebenaran 

dalam hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, 

kalau tidak memalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti 

kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu telah mengenal 

Dia dan kamu telah Melihat Dia.
14

 

 

Dalam dua kitab suci tersebut terdapat perbedaan yang menjadikan  

Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA bingung, dalam Al Quran 

                                                           
12

Wawancara dengan Drs. H Willibrordus Romanus Lasiman MA. Pada tanggal 7 April 2017 

di masjid Budi Mulya pukul 07.00 WIB  

13
 QS Ali Imran 3: 19, diterbitkan oleh Sahm Al Nour, tahun 2013 

14
 Aplikasi AL Kitab versi 4.4.0 



seseorang tidak akan masuk surga kalau tidak mengucapkan Syahadat, 

sedangkan dalam Al Kitab seseorang  tidak akan masuk surga kecuali 

melalui Yesus
15

.  

“ Entah mengapa, saya merasakan pikiran saya berubah. Mungkin 

ini sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri saya. Karena selesai 

membaca ayat Al Quran tersebut, saya mulai merasa yakin bahwa 

ayat yang tertulis dalam surat Ali Imran ayat 19 itu bukanlah 

semata-mata “ayat rekayasa” dari Nabi Muhammad, tetapi ayat 

tersebut sesungguhnya firman Allah yang hidup, dan kehadiran 

agama Islam langsung ridha dari Allah” 
16

 

 

Ketertarikan Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA pada 

agama Islam semakin bertamnbah ketika mendapati bahwa Al Quran 

adalah kitab suci yang paling benar dan masih murni. 

“ Al-Quran adalah kitab yang paling konsisten. Selain Al Quran 

tidak konsisten dan bisa berubah-ubah dalam 2 sampai 5 tahun. 

Berubah-ubah dalam kata-kata maupun kalimat, sedangkan Al-

Quran konsisten dan sudah banyak dihafal”
17
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 Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman MA,  berpendapat bahwa pada dasarnya Yesus itu 

menyuruh manusia untuk mengucapkan dua kalimat Syahadat. Seperti dalam Yohanes 17:3 : 

“ inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satnya Allah yang 

benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau Utus”  

 

Yesus juga menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah sebagaimana dalam Matius 4:10: 

 

Maka berkatalah Yesus kepadanya: “ Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: engkau harus 

menyembah Dia sajalah engkau berbakti” 

 

Yesus sendiri mengaku bahwa seorang Nabi sebagaimana dalam Yohanes 17:8: 

  

Sebab segala firman yang Engkau samapaikan kepada Ku, telah kusampaikan kepada mereka 

dan mereka telah menerimanya. Maka tahu benar-benar, bahwa Aku datang kepada-Mu, dan 

mereka percaya, bahawa engkaulah yang telah mengutus Aku. Yesus bersaksi Dia seorang 

Nabi. 

 

Lihat kembali pada tulisan Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman MA,  di 17 Alasan, menjadi 

pengikut Yesus yang setia harus ber Islam.  
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 Dyayadi, Mengapa Saya Masuk Islam? , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 317 
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 Tidak hanya itu, semakin Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, 

MA. mendalaminya semakin bertambah pula keyakinanya pada Al-Quran. 

Sampailah Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA. pada satu 

kesimpulan bahwa beliau harus mengikuti Al-Quran dengan cara masuk 

ke agama Islam 

“ Hidup pasti mati, bekal hidup adalah kebenaran, kebenaran 

terdapat dari buku, buku tertinggi adalah kitab suci, kitab suci paling 

benar adalah Al-Quran, maka harus masuk ke Islam setelah Kristen, 

Katolik, dan perdukunan”.
18

 

 

Sepulang dari bertugas di Jawa Barat, Drs. H. Wilibrordus 

Romanus Lasiman, MA kembali  berdiskusi tentang Islam dengan Drs 

Muhammad Daim
19

. Dan akhirnya Drs. H.  Wilibrordus Romanus 

Lasiman, MA dengan dibimbing oleh Drs. H Munir  pada tanggal 15 

April 1980 mengucapkan dua kalimat syahadat
20

. 

Setelah masuk Islam, Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA 

mengganti nama baptis Willibrordus Romanus Lasiman dengan Wahid 

Rasyid Lasiman, memilih menjadi Wahid Rasyid yang sebelumnya 

Willibrordus Romanus dengan tujuan agar singkatan yang ada 

sebelumnya tidak berubah yakni singkatan “W” dan “R”.  

Selain karena ingin menjaga nama singkatnya nama Wahid Rasyd 

yang memili arti orang yang nomor satu dalam memperoleh petunjuk dan 
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 Wahid Rosyid Lasiman, Kristenisasi Berkedok Islam (Surakarta: Harapan Makmur 

abadi),hlm. V 



mengajak orang mendapat petunjuk dalam menunjukkan jalan benar dan 

jalan salah. 

“Supaya singkatan W dan R tetap. Maknanya Wahid itu mestinya 

kita menjadi orang yang nomor satu dalam memperoleh petunjuk 

dan mengajak orang mendapatr petunjuk dalam emnunjukkan jalan 

benar dan dalan salah. Orang-orang Katolik memberikan gelar ke 

saya dengan Lasiman di ganti Lazy Man, malas dan gak mau  ke 

Gereja lagi. Dalam kereto boso jowo itu Lasiman itu  Las Iman, 

suapaya orang yang beriman itu semakin kuat. Dan mematahkan 

iman Nasrani”
21

 

 

 

2. Aktifitas Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman, MA setelah Islam. 

Setelah masuk kepada Islam mulailah Drs. H. Willibrordus 

Romanus Lasiman, MA berdakwah untuk  menanggulangi apa yang dulu 

pernah dilakukanya (kristenisasi). Pada awal dakwahnya Drs. H. 

Willibrordus Romanus Lasiman, MA sempat mendapat penolakan dari 

daerah asalnya yakni Sendang Arum, Minggir Sleman. Penolakan ini 

disebabkan oleh, sebelum Islam Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman, 

MA adalah aktivis yang sekaligus contoh dan tokoh di gereja. 

Penolakan ini bermacam-macam, mulai dari dituduh gila, surat 

yang ditujukan kepada Drs. H. Wiliibrordus Romanus Lasiman, MA 

tidak pernah disampaikan, orang yang mencari alamat rumah disesatkan, 

Sampai dipersulit saat Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman, MA 
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hendak membangun masjid. Ini disebabkan karena mayoritas penduduk 

Sendang Arum, Minggir, Sleman adalah Katolik. 
22

 

Dalam dakwahnya saat ini Drs. H. Wilibrordus Romanus 

Lasiman MA menggunakan media mimbar, buku, maupun VCD. Buku-

buku yang lahir dari tangan beliau diantaranya, kristologi berkedok 

Islam, Yesus beragama Islam, pendapat para ilmuwan non Muslim 

tentang Bibel dan Al-Quran, dan masih banyak lainya. 

Salah satu buku karya Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman 

MA, yang mendapat berbagai respon dari dari umat Katolik adalah 

Yesus beragama Islam, dalam taboid Sabda (media Katolik), pernah 

menyorot buku ini dengan judul cover “ Gereja Katolik Kembali 

Difitnah Mantan Misionaris Willibrordus Romanus Lasiman”. 

Dalam buletin tersebut seorang mereka menulis bahwa : 

“kalaupun diperbolehkan menyebut Yesus itu agamanya 

apa? Maka tentu lebih masuk akal mengatakan Yesus beragama 

Katolik atau Kristen daripada mengatakan Yesus beragama 

Islam. Tapi Yesus sesungguhnya bukan pengikut atau penganut 

agama Kristen Katolik atau Kristen Protestan, melainkan dialah 

kristus dang juru selamat manusia dan dunia. Itulah iman 

Kristen”
23

 

 

Tudingan ini tidaklah benar, karena yang mengatakan Yesus 

beragama Islam adalah Al Quran, dalam Al Quran disebutkan bahwa 

agama yang paling diridhai Allah adalah Islam, ( Qs Ali Imran 3/19). 

Karenanya, semua nabi beragama Islam dan pengikutnya disenut dengan 

Muslim. 
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Di Yogyakarta Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman MA 

mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Al Haw ri un. Sebuah 

pesantren dengan konsep pendidikan kilat sistem paket. Santrinya pun 

tidak hanya dari Yogyakarta, namun banyak dari Magelang, Surabaya, 

Bogor, dan Jakarta.
24

  

Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA mengaku, sebelum 

menganut ajaran agama Islam adalah seorang petualang agama. Pernah 

dibabtis baik secara Katolik ataupun Kristen, pernah belajar ilmu 

kanuragan, pernah belajar kepercayaan kejawen hingga perdukunan. 

“Dari petualangan itu, saya hanya mendapat kehampaan. 

Tidk ada ketenangan, bahkan yang ada hanya rasa cemas dan 

takut. Tapi setelah mendapati Islam, hidup ini menjadi tenang 

dan indah”
25

 

 

 

 

B. Pandangan Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman MA.  Terhadap 

Dakwah  

  Setelah Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman MA mendalami Islam 

dan giat dalam berdakwah, Drs. Wilibrordus Romanus Lasiman, MA 

mempunyai beberapa pandangan terkait dakwah, terlebih dakwah yang 

mengenai dengan konversi agama. Diantaranya mengutip ayat-ayat dalam Al-

Quran. 

1. Pahala untuk yang dapat meng Islamkan manusia. 
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 Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman MA. menukil sebuah ayat 

untuk landasan pendapatnya, bahwa orang-orang yang mati dalam 

keadaan kafir maka orang tersebut telah rugi kehilangan emas sepenuh 

bumi, maka barangsiapa yang dapat menyelamatkan seseorang dengan 

mengeluarkanya dari kekafiran dan memasukkanya kepada ke Islam, 

maka orang tersebut seakan-akan sudah bersedekah emas sepenuh 

bumi 

ا َوَلِو نَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اْْلَْرِض َذَهبً إ

 افْ َتَدى ِبِه ُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِينَ 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang 

mereka tetap dalam keadaan kekafiranya, maka tidak akan 

diterima seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, 

walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak )itu. 

Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak 

memperoleh penolong”
26

 

 

2. Dosa terbesar dan menghapus semua amalan 

 Drs H. Willibrordus Romanus Lasiman MA memahami surat Al 

Baqarah ayat 217, bahwa termasuk dosa yang besar apabila seseorang 

kafir dari agama Allah, dan orang yang keluar dari agama Islam setelah 

dahulu berIman (murtad) bagi akan sia-sia saja amalan yang pernah ia 

kerjakan dan semua amalanya akan terhapus.  

َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتال  ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل 
َنُة  اللَِّه وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَ ُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفت ْ

يُ َقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن َأْكبَ ُر ِمَن اْلَقْتِل َوََّل يَ َزاُلوَن 

                                                           
26

QS Ali Imran 3: 91 , Al Quran diterbitkan oleh Sahm Al Nour, tahun 2013 



اْسَتطَاُعوا َوَمْن يَ ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت 
نْ َيا َواْْلَِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ   َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada 

bulan Haram. Katakanlah “berperang pada bulan itu adalah 

dosa yang besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, 

kafir kepada Allah, ( menghalangi masuk) Masjidilharam dan 

mengusir penduduknya dari sekitarnya , lebih besar 

(dosanya)disisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya 

) daripada membunuh. Mereka tidak akan henti-hentinya 

memerangi kamu sampai mereka mengembalikan kamu dari 

agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. 

Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya , lalu 

ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia 

amalanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni 

neraka, mereka kekal selamanya .
27

 

 

2. Kemungkaran terbesar adalah menganggap tuhan beranak 

َتَكاُد السََّمَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه  .َلَقْد ِجْئُتْم َشْيًئا ِإدًّا.ُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا َوقَا
ا  َوتَ ْنَشقُّ اْْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهدًّ

Dan mereka berkata,(Allah) Yang maha Pengasih 

mempunyai anak.Sungguh, kamu telah membawa sesuatu 

yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, dan bumi 

terbelah, dan gunung-gunung runtuh, (karen ucapan itu)
28

 

 

3.  Drs. H. Willibrordus Romanus Lasiman juga menkritisi pemahaman 

dai tentang kristenisasi dan kesempurnaan Al-Quran dibandingkan 

kitab-kitab terdahulu.  

“ Orang-orang Islam belum memahami ayat-ayat Al-Quran 

dengan bukti yang nyata dengan fakta dan data tentang Al-

Quran sebagai penyempurna yang disempurnakan. Yang mana 

ayat-ayat yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, 

disembunyikan, dan ditulis dengan tangan sendiri ?. Dan dari 
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kitab terdahulu belum dipelajari, dimengerti, difahami dan di 

praktekkan. 
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 Wawancara dengan Drs. H. Wilibrordus Romanus Lasiman MA. Pada tanggal 31 Maret 

2017 pukul 08.00 WIB 


