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Abstract 

When it appears ways of thinking freedom of thought and opinion and understanding of 

movement such as existentialism, structuralism, pluralism, modernism, etc. Human as 

free from everything that binds. No class also racism all have the same rights and 

freedom as God's creatures. Religion faith alone is no longer considered to be the norm 

and the reference in life. Modernism that will bring enlightenment not be able to resolve 

the problems of life, but instead plunge the people into apostasy holes. Science and 

technology as a god that justifies all sorts of ways to achieve that desire, cause power 

as the goal. The story of "truth" past only considered a myth that does not mean 

anything, the truth of the scriptures (God's word and the fatwa) is no longer a reference 

to life as modernism believes that human is a single object in the set and determine 

everything. Technology and science rely only on the ratio, questioning the words "God", 

would not be surprised when liberalism became a vehicle in the pouring all the 

knowledge and will. science and personality that splited have disguised universal truth, 

only words of wisdom are meaningless and just a source of conflict and popularity 

became the main purpose. 
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1. Pendahuluan 
 
Kehendak dan keinginan manusia merupakan sebuah manifestasi individu dalam 

memenuhi, menyusun ruang/ celah, mengorganisasi dan membangun sebuah 

keyakinan, sehingga tercipta dinamika kehidupan dengan pakem-pakem yang menjadi 

kesepakatan. Keinginan manusia untuk berkuasa bukan hanya sekedar dorongan 

naluriah namun bagian dari kebutuhan manusia dalam menggapai apa yang 

diinginkannya. Sifat manusia yang cenderung ingin berkuasa telah melahirkan 

kelompok-kelompok yang dikuasainya. Dahulu kekuasaan ditandai dengan kekuatan 

fisik, siapa yang paling kuat maka dia akan menguasai kelompoknya namun di era 

moderen kekuasaan tidak lagi bersandar pada otot namun intelektualitaslah yang 

memiliki peran besar dalam menguasai segala sesuatu. Wibowo (2012) 

mengungkapkan bahwa kekuasaan merupakan  komponen dasar dari agensi manusia 

dengan tidak hanya untuk mengintervensi sebuah kejadian yang kemudian hadir karena  

adanya ketidakseimbangan dalam kemampuan manusia. Hasrat dan keinginan manusia 

telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga menjadi sebuah persoalan 

serius terutama dalam sistem sosial masyarakat sehingga tidak salah ketika muncul 

berbagai macam way of thinking kebebasan berfikir dan berpendapat telah membentuk 

berbagai paham dan pandangan seperti eksistensialisme, strukturalisme, pluralisme, 

modernisme, dan sebagainya.   

Modernisme telah menciptakan babak baru dalam berbagai sektor kehidupan 

mengaburkan dikotomi barat dan timur, sehingga mengikis perbedaan manusia antar 

negara, bangsa dan benua. Manusia seolah terbebas dari segala sesuatu yang 

mengikat dirinya. Tidak ada kelas tidak ada rasisme seperti ada kesepakatan bahwa 

manusia diseluruh dunia memiliki hak dan kebebasan yang sama sebagai makhluk 

Tuhan. Agama hanya dianggap keyakinan semata tidak lagi menjadi norma dan acuan 

dalam kehidupan, layaknya aksesoris yang menghiasi tubuh, kapanpun dimanapun bisa 

berganti sesuai keinginannya. Terlebih dengan perkembangan teknologi yang kian tak 

terbendung menuntut berubahnya pola hidup dan pola pikir/ mind set masyarakat dalam 

menghadapi tantangan jaman. Modernisme yang dianggap pencerahan dan diagung-

agungkan tidak mampu menyelesaikan persoalan hidup, namun malah menjerumuskan 

manusia kedalam lubang-lubang kesesatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi seolah 

diTuhankan  sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mencapai keinginannya, 

meletusnya perang dunia II sebagai bukti bahwa ini merupakan sebuah fakta kemajuan 

teknologi bukan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia dengan damai dan 

sejahtera. kebebasan hanya memperkeruh tatanan kehidupan. Rusaknya aturan dan 

norma. Tak sedikit kritik yang dilontarkan terhadap modernisme walau bisa saja 



modernisme dibangun dengan sebuah konsep dan gagasan yang hebat. Kritik Lyotard 

konsep hebat modernisme tidak membuahkan apa yang diharapkannya, manusia 

seolah menjadi objek tunggal yang diberi kebebasan dalam menentukan segala bentuk 

persoalan, dipertanyakannya  eksistensi Tuhan sehingga rasionalitaslah/ kegiatan ilmiah 

yang dipuja dan diagung-agungkan.  

1.1 Latar Belakang 

 “Allah, Liberty, and Love” merupakan judul dari sebuah buku yang 

telah menjadi isyu khususnya dikalangan pemikir, terlepas dari segala 

kontropersi yang bergulir dimasyarakat Indonesia bahkan dunia Internasional 

Irshad Manji hanyalah seorang  “wanita”. Sepintas mungkin  tidak ada yang luar 

biasa  namun siapa sangka Irshad Manji merupakan direktur Gerakan 

Keberanian Moral (Moral Courage Project) di Universitas New York, dan penulis 

buku laris versi The New York Times, “The Trouble with Islam Today: A Muslim’s 

Call Reform in Her Faith”, yang telah dipublikasikan lebih  dari 30 negara. Irshad 

merupakan  pembuat film dokumenter dengan nominasi Emmy, Faith Without 

Fear, yang mengisahkan perjalanannya untuk mendamaikan antara Islam, HAM, 

dan kebebasan. Tulisan Irshad muncul di The Wall Street Journal, Newsweek, 

Der Tagesspiegel, The Times (London), dan Al-Arabiya.net Ia juga menjadi 

moderator di salah satu forum paling “aktif” di facebook. Misi Irshad untuk 

memajukan Reformasi Muslim dan keberanian moral, European Foundation for 

Democracy telah mengangkatnya sebagai rekan senior, sementara surat kabar 

The New York Times menyebutnya “Mimpi Terburuk bagi Osama bin Laden.” 

Dan dia menerima ini sebagai pujian. Melihat kepemimpinan dan prestasi Irshad, 

Oprah Winfrey menghargainya dengan Chutzpah Award atas “keberanian, tekad, 

ketegasan, dan keyakinannya”. Majalah Ms. Menabalkan Irshad sebagai 

“Feminis Abad 21”. Maclean’s memberinya penghargaan Honor Roll di tahun 

2004 sebagai “Orang Kanada yang Sangat Berpengaruh”. Sementara itu, pada 

Hari Perempuan Internasional tahun 2005, The Jakarta Post di Indonesia, 

negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, menunjuk Irshad Manji sebagai 

“Satu dari tiga Muslimah yang menciptakan perubahan positif dalam Islam 

kontemporer”  (Manji, 2012:349-351).  

Dari sekian banyak karya yang diciptakan dan kemampuannya dalam 

melakukan perubahan. Hal yang mengejutkan sehingga menjadi sebuah 

kontroversi Irshad Manji secara terang-terangan mengaku bahwa ia seorang 

lesbian dukungan dan  hormatnya pada perempuan, toleransinya terhadap 



pernikahan beda agama dan homo seksual mengusung kebebasan dan 

liberalisme sehingga tak heran jika kehadirannya di Indonesia mendapat kritik 

dan tangapan negatif. Apakah hanya karena seorang lesbi dan karena tulisannya 

yang membuat Irshad Manji ditentang bahkan ditolak oleh banyak kalangan 

Islam atau ini merupakan sebuah bentuk konspirasi jaringan intelektual 

internasional sehingga menjadi sebuah isyu internasional bagi umat muslim. 

Judul bukunya buat sebagian kalangan menganggap propokatif dan sepak 

terjangnya di dunia barat telah memunculkan kecurigaan bahwa irshad 

merupakan sebuah agen barat yang hendak mencubak-cabik dunia Islam. 

Terlepas dari segala bentuk spekulasi penulis melihat bahwa buku Allah, liberty 

and love, hanyalah sebuah produk  modernisme, curhatan seorang anak 

manusia yang hidup dalam gelombang ketidakpastian, gelisah karena goyahnya 

aspek dan tatanan kehidupan,  sehingga  menuntut rasio untuk mencari jalan 

keluar. 

1.2 Kerangka Teori 

Sebagai produk desain, logotype dibuat dan dirancang tidak hanya 

bertujuan  untuk menarik perhatian tetapi merupakan tanda konotatif dan 

denotatif suatu produk desain. Dalam hal ini peninjauan dan telaah didasarkan 

pada pendekatan kuasa/ power dan mitos/ mitologi, power yang dimaksud 

adalah kekuasaan atas kehendak, kehendak dan pengetahuan yang berelasi 

sehingga melahirkan kuasa. Adapun mitos lebih pada bahasa karena mitos 

merupakan kuasa/ power bahasa dan merupakan sebuah relasi metonimis 

dominan diantara pelbagai peristilahan yang secara metonimis mewakili semua 

relasi Thwaites (2009).  
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Kuasa/ power pengetahuan dan mitos merupakan sebuah relasi dimana 

keduanya saling membangun sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa 

atau tidak diterima  oleh sebuah dimensi ruang (nalar, naluri, rasio)  

 

2. Analasis dan Pembahasan 

2.1 Teks “Allah,Liberty and Love”  

Bentuk visual pada cover buku terjemahan dalam bahasa Indonesia 

karangan Irshad Manji berupa kalimat  “Allah,Liberty and Love”  dalam ilmu 

desain komunikasi visual disebut dengan Logotype, yaitu merupakan bagin dari 

bentuk brand dengan menyerupai bentuk tertentu sesuai kaidah desain 

komunikasi visual yang tujuannya untuk memperlihatkan ciri secara visual. 

Tegasnya dikemukakan kusranto (2009) “Logo atau tanda gambar (ficture mark) 

merupakan identitas yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan 

karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Logotype atau 

tanda kata (word mark) merupakan nama lembaga perusahaan atau produk 

yang tampil dalam bentuk tulisan  yang khusus untuk menggambarkan ciri khas 

secara komersial” (Adi Kusranto,2009.232.)  

Logotype sebagai ciri, khas, tentu akan memberikan sebuah citra tertentu 

terhadap siapapun yang mnangkapnya seperti pada Gambar 1 dibawah, ini 

merupakan sebuah organisasi kata-kata yang berbentuk logotype 

 

Gambar.1 

Logotype pada sampul buku Allah, Liberty and Love 



Allah/Tuhan/God/ Dewa/ dalam narasi agama-agam besar paling tidak ini 

merupakan kata yang dipakai untuk sebutan  yang maha kuasa. Di Indonesia 

khususnya muslim untuk sebutan yang maha kuasa memakai kata Allah ( 

Tunggal, khalik). Allah dalam Al-quran  surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa 

“katakanlah Dia-lah Allah Yang Maha Esa.” Ini yang paling melekat dalam benak 

masyarakat muslim Indonesia. Buat kaum muslim Allah merupakan power “Dia-

lah Sang Maha Kuasa”. 

2.2 Kuasa/ Power 

Power adalah merupakan energi yang dimiliki oleh setiap makhluk di 

dunia, manusia merupakan makhluk Tuhan paling sempurna tentu memiliki 

power karena itulah manusia mampu mampu menguasai makhluk lainnya yang 

ada di muka bumi, tidak hanya itu manusia hidup berkelompok sehingga 

terbentuk komunitas, organisasi yang tiada lain merupakan bagian dari power 

dalam menggapai segala tujuannya. Seperti yang telah di tuliskan dipendahuluan 

bahwa power merupakan  komponen dasar dari agensi manusia dengan yang 

tidak hanya untuk mengintervensi sebuah kejadian yang kemudian hadir karena  

adanya ketidak seimbangan dalam kemampuan manusia. Adapun Dahl (1961) 

theory of community power,  mengungkapkan bahwa “Power is the production of 

obedience to the preferences of others, including an expansion of the 

preferences of those subject to it so as to include those preferences” bentuk 

power tidak hanya terletak pada sebuah idologi (teks) power bisa diwujudkan 

dalam bentuk visual seperti logo atau logotype. Berkaitan dengan buku Allah, 

Liberty and Love  bagi penulis sebagai seorang muslim  kata Allah telah 

menguatkan imaji sehingga kata Allah dalam  logotype cover buku tersebut  

menjadi bagian yang paling diingat, karena kata Allah merupakan sesuatu yang 

paling sakral dan harga mati. Sehingga kata Allah dalam bukunya Irshad Manji 

merupakan kekuatan/kuasa besar buku tersebut. 

2.3 Mitos/Myth 

 Mistis, gaib, tidak masuk akal dan tidak ilmiah mungkin itulah yang paling 

sering dikatakn ketika mendengar kata mitos, walapun dewasa ini telah banyak 

terbukti tidak sedikit  mitos menjadi sebuah kenyataan, mitos telah menciptakan 

dan mendorong berfikir dan jalannya rasio manusia. Kata mitos berasal dari 

bahasa Yunani mythos yang artinya ‘wicara’ yang menceritakan kisah-kisah 

tentang dewa, makhluk halus/ mistis, atau makhluk dunia lain.  



Mitos adalah keirasionalan atau tahayul atau khayalan; pendeknya suatu 
yang tak berada dalam kontrol kesadaran dan rasio manusia. Filsafat lahir ketika 
manusia untuk pertamakalinya berusaha menghilangkan mitos dan 
menggantinya dengan logos. Dan saat kelahiran filsafat itulah mula-buka dari 
sejarah usaha manusia rasional sendiri. Sebab, usaha manusia rasional 
dimaksudkan sebagai usaha manusia untuk meraih pengertian rasional. Dengan 
kata lain, sejak semua usaha rasional bermaksud untuk menghilangkan mitos. 
Sobur (2003:222) 

 
 

 Allah/ Tuhan/ God/ Dewa/ merupakan bagian dari mitos. Walapun 

demikian mitos tak begitu saja lenyap dari muka bumi, dalam budaya populer 

mitos bahkan menjadi sesuatu yang dipelihara. Bahkan tak jarang dijadikan 

kendaraan dalam mencapai tujuan tertentu, memang seperti mengalami sedikit 

perubahan. Mitos yang dahulu dimaknai sebagai sesuatu yang gaib dan 

menyeramkan sekarang mitos hadir dalam gaya dan bentuk baru. Mitos 

dikatakan Horkheimer merupakan usaha manusia rasional untuk menghilangkan 

mitos tidak akan berhasil, yang ada malah usaha tersebut akan melahirkan 

mitos. Tentu banyak pendapat lain mengenai mitos tentu dengan pandangan 

berbeda, Bhartes menyebutnya mitos tiada lain hanyalah sebuah sistem 

komunikasi jadi mitos tidak lebih dari sebuah pesan. Jelasnya  mitos merupakan 

sebuah sistem komunikasi  yang dengan demikian dia merupakan sebuah 

pesan. Mitos kemudian tak mungkin menjadi sebuah objek, sebuah konsep atau 

sebuah ide karena mitos adalah sebuah mode penandaan  yakni sebuah bentuk. 

Kurniawan (2001) 

  

2.4 Tanda (Sign) 

 Mengenai Tanda dan petanda Barthes berpandangan petanda bukanlah 

merupakan “benda” tetapi representasi mental dari “benda“. Hal ini senada 

dengan pandangan Saussure, yaitu pasangan petanda dan penanda tidak dapat 

diberlakukan secara mutlak dia menyebutnya dengan istilah arbitrer dan non 

arbitrer dimana tanda dan petanda memiliki hubungan alamiah. Tentu berbeda 

dengan Peirce bahwa tanda itu selalu berkaitan dengan objek-objek lain yang 

ada disekelilingnya artinya setiap tanda yang muncul selalu berhubungan 

dengan sebab akibat. 

 

2.5 Simbol 

 Simbol merupakan bagian dari tanda yang proses penentuanya tidak 

mengikuti aturan-aturan tertentu misalnya pemaknaan simbol warna tiap wilayah 

dengan adat budaya yang berbeda tentu akan memiliki pemaknaan berbeda 



pula. Jelasnya simbol adalah tanda yang mewakili sesuatu yang proses 

penentuan simbol itu tidak mengikuti aturan tertentu, kata-kata adalah tanda 

simbolik. Akan tetapi penanda apa pun-objek, suara, gambar, warna, nada musik 

dan sebagainya-bisa memiliki makna simbolik. Danesi (2010). 

 

2.6  Analisis  

Terlepas dari siapa dan kapan dibuatnya logotype dalam cover buku 

Allah, Liberty and Love penulis ingin menelaah dari pendekatan kuasa/ power 

dan mitos/ mitologi. Power yang dimaksud adalah kekuasaan atas kehendak 

(will), kehendak dan pengetahuan yang berelasi sehingga melahirkan kuasa 

seperti apa yang dikatakan Foucault, terdapat relasi antara kekuasaan-

pengetahuan sehingga kekuasaan tersebut melahirkan dan menciptakan 

pengetahuan atau bisa juga sebaliknya.  

       

Sumber : https://m.box.com 

                                

Kata Allah dalam logotype menunjukan auratik yang mengesankan 

universalitas, sebuah kuasa yang memperlihatkan suatu kebenaran bagi 

siapapun dan membangun citra tertentu sehingga terbentuk bahasa yang disebut 

dengan mitos. Seperti sebuah kesepakatan yang tidak bisa ditawar, semuanya 

mengalir dan memiliki wujud yang mengisi ruang-ruang kebudayaan. Perbedaan 

bahasa mengenai sang Maha Penguasa (Allah, Tuhan, God, Dewa dan 

sebagainya).  

https://m.box.com/view_shared/3ca511fbf411fe8ba1ad


Mitos merupakan sebuah kuasa sehingga manusia rasional berusaha 

untuk meruntuhkannya, namun usaha tersebut malah membangun sebuah relasi 

yang menggerogoti kuasa yang dibangunnya. Tuhan, kebebasan dan cinta 

hanya menjadi sebuah kendaraan dalam membangun kuasa. Dalam logotype 

diatas kata Allah dibuat lebih besar dibanding ke empat kata lainnya, 

mengindikasikan bahwa myth memiliki pengaruh besar terhadap konsepsi dalam 

segala bentuk penciptaan.  

 

2.7  Diferensiasi Visual 

 Perubahan bentuk apapun dalam sebuah produk merupakan sebuah 

tindakan untuk membedakan isi dari produk sebelumnya walaupun bisa saja 

dalam bentuk yang berbeda itu memiliki isi dan makna sama. Proses 

pembedaan inilah yang menciptakan diferensiasi dalam bentuk visual.  

 

 

 

                           

  

 

Sumber : https://m.box.com 

                               spirituality-and-religion.com 

 

 Kedua gambar di atas memperlihatkan sebuah diferensiasi visual yaitu 

memperlihatkan perbedaan dengan perubahan bentuk dari yang sederhana 

menjadi lebih rumit atau bisa juga sebaliknya. Perubahan ini tentu tidak lepas 

dari  motif yang menguasai diri yaitu (kuasa/ power, mitos) melebur menjadi 

kekuatan baru yang mengatasnamakan tuhan. Kata Allah pada kalimat Allah, 

https://m.box.com/view_shared/3ca511fbf411fe8ba1ad


Liberty and Love sangat melekat bagi masyarakat muslim karena kata tersebut 

menjadi sesuatu yang super sakral yang lebih dari segala-galanya. Tak heran 

ketika Irshad Manji memakai kata Allah dalam cover bukunya dan ini 

menunjukan bahwa kata tersebut lebih memiliki aura dibanding kata Tuhan atau 

sebutan lainnya. Sehingga pada halaman buku dituliskan bahwa Allah yang 

dimaksud adalah Tuhan, lalu mengapa tidak di tuliskan Tuhan dalam cover dan 

logotype buku tersebut ini bukti yang menunjukan bahwa mitos masih sangat 

compatible  dijadikan kendaraan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sebuah relasi kekuatan yang saling membangun dan mampu membuat 

berubahnya peradaban manusia. Tuhan, mitos dan kuasa merupakan tiga ranah 

yang tidak akan bisa dipisahkan ketiganya saling berkaitan, seperti matahari, 

bumi dan bintang saling mengisi dan mengunci. Ini merupakan sebuah 

kenyataan balance yang ketika salah satu dari ketiganya terlepas maka akan 

terjadi sebuah revolusi peradaban.  

3. Kesimpulan 

 Naluri manusia untuk menguasai memang merupakan sebuah kenyataan, 

sejarah membuktikan bahwa keinginan manusia untuk berkuasa merupakan candu yang 

tidak mungkin lepas dari diri dan naluri manusia, apa yang terjadi pada Irshad Manji 

merupakan sebuah refleksi bahwa dalam penjelajahan intelektual manusia tidak akan 

lepas dari berbagai discourse yang turut membangun karakteristik seseorang. 

Munculnya keberanian dalam menyampaikan segala sesuatu yang diinginkan oleh 

dirinya sehingga muncul apa yang disebut dengan kuasa/ power dalam hal ini tentu 

TUHAN 

KUASA MITOS 



kuasa ilmu pengetahuan yang berakar pada rasio dan pengalaman intelektual. Yang 

Maha Kuasa selalu dijadikan kata kunci, ini pula yang telah membuat mitos bertahan 

dan tidak bisa hilang. Semua yang terjadi pada manusia rasional apakah itu kuasa, 

keinginan, kehendak, tentu tidak lepas dari mitos. Horkheimer telah menguatkan bahwa 

usaha manusia rasional hanyalah untuk menghilangkan dan menciptakan mitos baru 

dalam peradaban. Lalu apakah ini merupakan sebuah relasi pemikiran yang dikatakan 

Feuerbach dan Karl Marx, apakah benar tuhan telah menciptakan manusia atau justru 

manusia itu sendiri yang menciptakan tuhan.  
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