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A
ABAD MODERN: ASPEK TEKNIK

DAN ASPEK KEMANUSIAAN

Suatu hal yang tampaknya tak
mungkin dihindari dari teknikalis-
me ialah implikasinya yang mate-
rialistik. Dalam menghadapi dan
menyertai kemodernan, kaum Mus-
lim dituntut untuk memperhitung-
kan segi materialisme ini. Kalkulasi
pribadi, inisiatif perorangan, efi-
siensi kerja adalah pekerti-pekerti
yang baik dan bermanfaat besar.
Tetapi, bagaimanapun, kata Mar-
shall Hodgson, seorang sejarawan
dunia, menundukkan nilai-nilai
keakhlakan dan kemanusiaan ke
bawah pemaksimalan efisien teknis,
betapapun besar hasilnya, kemung-
kinan sekali akan merupakan mim-
pi buruk yang tak rasional.

Telah diketahui bahwa aspek
kemanusiaan abad modern ini bisa,
dan telah menjadi kenyataan, lebih
penting dan menentukan daripada
aspek teknikalismenya. Dari sudut
pandangan kemanusiaan modern
Barat, generasi 1789 yang secara garis
besar merupakan angkatan dua
revolusi, yaitu Revolusi Amerika dan

Revolusi Prancis, adalah peletak
dasar-dasar segi kemanusiaan bagi
kemodernan. Cita-cita kemanusiaan
yang dirumuskan dalam slogan Revo-
lusi Prancis, “Kebebasan, Persamaan,
dan Persaudaraan,” memang belum
seluruhnya terwujud dengan baik.
Tetapi, harus diakui bahwa dunia
belum pernah menyaksikan usaha
yang lebih sungguh-sungguh dan
sistematis untuk mewujudkan nilai-
nilai kemanusiaan dalam bentuk
pelaksanaan yang terlembagakan dari-
pada yang dilakukan orang (Barat)
sejak terjadinya dua revolusi tersebut.
Pengejawantahan terpenting cita-cita
itu ialah sistem politik demokratis,
yang sampai saat ini menurut ke-
nyataan baru mantap di kalangan
bangsa-bangsa Eropa Barat Laut dan
keturunan mereka di Amerika Utara.

Aspek teknik yang material dan
aspek kemanusiaan yang nonmate-
rial berjalan hampir seiring di Eropa
Barat Laut, dan pemunculannya ke
permukaan juga terjadi secara
hampir bersamaan, yaitu dalam
Revolusi Industri dan Revolusi
Prancis. Tetapi bagi bangsa-bangsa
lain yang hendak mencoba mengejar
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ketertinggalannya–jika tidak mung-
kin mengambil kedua aspek itu se-
kaligus–sering dihadapkan kepada
pilihan yang tidak begitu mudah
untuk menetapkan mana dari kedua
aspek itu yang harus didahulukan.
Biasanya, bentuk kesiapan tertentu
suatu bangsa akan mendorongnya
untuk secara pragmatis menentu-
kan pilihan tanpa kesulitan. India,
misalnya, disebabkan oleh jumlah
cukup besar dari kalangan atasnya
yang berpendidikan Barat di bawah
pemerintahan kolonial Inggris, secara
amat menarik menunjukkan keber-
hasilannya untuk sampai batas ter-
tentu menerapkan aspek kemanu-
siaan modern Barat, yaitu demokrasi
sistem pemerintahannya. Keber-
hasilan itu terjadi dengan seolah-olah
mengingkari kenyataan sosial masya-
rakat Hindu yang mengenal sistem
kasta yang kaku, yang sama sekali
tidak selaras dengan keseluruhan cita-
cita kemanusiaan modern. Meskipun
India berhasil mewujudkan dirinya
sebagai “demokrasi terbesar di muka
bumi”, perkembangan lebih lanjut
menunjukkan bahwa kemelaratan
rakyatnya senantiasa menjadi sumber
ancaman kelangsungan demokrasi
itu.

Sebaliknya, saat-saat terakhir ini
kita bisa menyaksikan peningkatan
secara luar biasa kemakmuran mate-
rial beberapa negara Timur Tengah
pemilik petrodollar. Jika dibenarkan
menggunakan kriteria India itu ke-

pada gejala Timur Tengah, maka
dapat dikatakan bahwa kebalikan
dari India, negara-negara petrodollar
itu memiliki kesiapan tertentu untuk
mengambil dari Barat dan meng-
adopsi, secara lahirnya, aspek teknik
dan kemodernan. Tetapi, jika tidak
segera atau bersama dilakukan peng-
garapan yang serius terhadap aspek
pengembangan kemanusiaannya,
ada kemungkinan bahwa “kemajuan”
material itu justru akan merupakan
epos sejarah setempat yang ternyata
nantinya menimbulkan penyesalan
yang mendalam. Tampaknya, tan-
tangan ini telah disadari sepenuh-
nya oleh para pemimpin negara-ne-
gara tersebut.

ABAD MODERN
DAN SUMERISME

Menurut penjelasan terbaik yang
diberikan oleh Marshall Hodgson,
hakikat Abad Modern ialah teknika-
lisme dengan tuntutan efisiensi kerja
yang tinggi, yang diterapkan kepa-
da semua bidang kehidupan. Lebih
lanjut dikatakannya bahwa Abad
Modern itu sesungguhnya lebih tepat
disebut Abad Teknik, apalagi jika ha-
rus dihindari konotasi moral yang
kontroversial pada perkataan “modern”
(“modern” berarti “baik”, “maju”).
Teknikalisme an sich melatarbela-
kangi timbulnya Revolusi Industri,
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sedangkan implikasi kemanusiaan-
nya menyembul dalam bentuk Revo-
lusi Prancis. Dua peristiwa yang se-
cara amat menentukan menandai
dimulainya Abad Modern itu terjadi
pada sekitar pertengahan abad ke-
18, bukannya di bagian Eropa yang
mempunyai masa lampau yang pan-
jang dan gemilang seperti Yunani dan
Romawi, melainkan di Inggris dan
Prancis di Eropa Barat Laut yang
merupakan pendatang baru dalam
pentas sejarah umat manusia. Kelak
aspek kemanusiaan yang tecermin
dalam cita-cita Revolusi Prancis itu
lebih memiliki makna daripada segi
tekniknya, sehingga sering pula
disebut tentang peranan utama ge-
nerasi 1789 (Revolusi Prancis) dalam
meletakkan dasar-dasar Abad Mo-
dern.

Sebagai suatu zaman baru, Abad
Teknik, dalam efeknya terhadap se-
jarah umat manusia, dapat diban-
dingkan dengan masyarakat Agraria
Berkota (Agrarianate Citied Society)
yang dimulai oleh orang-orang
Sumeria pada sekitar tiga ribu tahun
Sebelum Masehi. Dalam sejarah umat
manusia, bangsa Sumeria adalah
manusia pertama yang membangun
masyarakat berkota. Mereka juga
yang pertama mampu mengatasi per-
soalan akibat gejala alam yang besar,
yaitu luapan Sungai Dajlah dan Furat,
yang kemudian mereka manfaatkan
untuk irigasi pertanian lembah “Antara
Dua Sungai” (Mesopotamia). Dengan

dipimpin oleh para pendeta mereka
dari zigurat-zigurat, orang-orang
Sumeria terus-menerus membuat
kemajuan dalam berbagai bidang.
Merekalah yang pertama mengguna-
kan bajak dan waluku secara intensif
untuk menggarap tanah, dan dengan
begitu berhasil meningkatkan pro-
duksi pertanian. Peningkatan pro-
duksi pangan (dan sandang) tidak
saja memperbaiki taraf hidup para
petani, tapi juga memungkinkan
tumbuhnya kelas baru di kota-kota
yang dapat menikmati hidup makmur
tanpa harus terjun langsung dalam
pekerjaan pertanian. Merekalah juga
manusia pertama yang membuat
tulisan (huruf ), menemukan pe-
runggu, dan menggunakan ken-
daraan beroda.

Berkat kemajuannya, bangsa
Sumeria mampu dengan gampang
mengalahkan dan menguasai bang-
sa-bangsa lain di sekitarnya, yaitu
masyarakat-masyarakat pertanian
tanpa kota. Dengan begitu, perang
tidak lagi hanya berupa pertem-
puran antarsuku seperti sebe-
lumnya, melainkan meningkat
skalanya menjadi perang antarbangsa.
Maka timbullah pada mereka, untuk
pertama kalinya dalam sejarah umat
manusia, kehidupan bernegara dalam
arti kata yang sebenarnya, bahkan
dengan wawasan imperialisme dan
kolonialismenya. Keadaan ini selan-
jutnya menuntut kemampuan yang
lebih tinggi untuk mengatur kehi-
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dupan bersama secara lebih cermat
dan profesional. Jika selama ini pim-
pinan masyarakat terbatas hanya ke-
pada para pemimpin agama sebagai
satu-satunya kelas literati, kini di-
perlukan kelompok orang-orang yang
khusus menangani urusan kenegara-
an, terutama perang, dan kelompok
lain yang mena-
ngani perdagang-
an.

Cara dan pan-
dangan hidup
Sumeria (“Sume-
risme”) itu men-
jadi model bagi
umat manusia se-
lama 5000 tahun,
yaitu sejak tumbuhnya masyarakat
berkota (citied society) pertama di
Sumeria sampai dengan dimulainya
Abad Teknik di Eropa Barat Laut.
“Sumerisme” merupakan dasar pola
kebudayaan manusia sejagat, meski-
pun di sana-sini, misalnya di peda-
laman Afrika, Pulau Irian, dan Aus-
tralia, masih terdapat kelompok
orang-orang yang belum mengenal-
nya sama sekali, bahkan sampai se-
karang. Sungguh, sejak masa Sumeria
itulah umat manusia benar-benar
memiliki “Peradaban” dan memasuki
“Zaman Sejarah”.

Yang segera terlanda oleh gelom-
bang “Sumerisasi” itu ialah kalangan
bangsa-bangsa Semit di sekitar Meso-
potamia, kemudian bangsa Mesir di
Lembah Nil dari kalangan ras Hamit,

menyusul bangsa-bangsa Persia,
Yunani, dan India dari kalangan ras
Arya. Bangsa-bangsa lain yang lebih
jauh dari Lembah Mesopotamia, me-
lalui perkembangan dan pengaruh
berantai, juga akhirnya terkena oleh
arus “Sumerisasi”, seperti ditunjukkan
oleh “bangsa” Jawa setelah kedatangan

orang-orang “ber-
peradaban” dari
India.

Abad Agraria
itu terus-menerus
mengalami per-
kembangan secara
progresif, dengan
perbaikan tidak
saja dalam hal-hal

yang bersangkutan dengan pertanian,
tetapi lebih penting lagi peningkatan
konsep kemanusiaan yang mendasari-
nya atau menjadi implikasinya. Pe-
ranan kaum intelektual yang diwakili
oleh golongan literati dari pranata
keagamaan tetap berlanjut sebagai
sumber kreativitas dan inovasi. Dalam
perkembangan lebih lanjut, penge-
tahuan tulis-baca menjadi tidak ter-
batas hanya kepada kalangan agama,
tetapi meluas ke kalangan-kalangan
lain juga. Puncak dari “Sumerisme”
itu, dalam artiannya sebagai per-
adaban duniawi dalam bentuk
masyarakat berkota (citied society)
dengan dasar ekonomi agraris dan
dengan pengembangan serta pening-
katan optimal aspek kemanusiaan-
nya, ialah Dâr Al-Islâm yang berhasil

Balasan atas suatu kejahatan ada-
lah kejahatan yang setimpal. Tetapi
barangsiapa dapat memberi maaf
dan menciptakan perdamaian,
maka balasannya dari Allah. Se-
sungguhnya, Ia tak menyukai orang
yang berbuat zalim.

(Q., 42: 38-40)
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mendominasi umat manusia selama
paling sedikitnya delapan abad.

ABAD MODERN:
PENGULANGAN “SUMERISME”

Apa yang dialami umat manusia
5.000 tahun yang lalu diulang lagi
sejak dua abad terakhir ini, meski
dengan tingkat intensitas dan ukuran
yang jauh lebih hebat. Laju perkem-
bangan peradaban umat manusia ber-
kat “Sumerisme” sedemikian tinggi-
nya, sehingga sesuatu yang sebelum-
nya terselesaikan dalam hitungan
waktu ribuan tahun kini dapat ram-
pung hanya dalam ratusan tahun.
Jauh lebih tinggi adalah laju perkem-
bangan peradaban manusia setelah
timbulnya Abad Modern: apa yang
dulu memerlukan ribuan tahun
untuk diselesaikan, sekarang dapat
tuntas hanya dalam jangka waktu
puluhan atau malah ratusan tahun.
Dengan kata lain, Abad Agraria dari
Sumeria itu mempercepat perkem-
bangan peradaban umat manusia
secara deret hitung, sedangkan Abad
Modern ini melecutnya secara deret
ukur. Karena itu, amat logis bahwa
krisis umat manusia secara kese-
luruhan akibat Abad Modern ini
jauh lebih berlipat ganda daripada
gejolak akibat timbulnya pola kehi-
dupan baru dari Sumeria dalam ben-
tuk peradaban kota berdasarkan ke-
agrarian 5000 tahun yang lalu.

Para peninjau yang westernistik
mengira bahwa Abad Modern dan
teknikalismenya itu merupakan se-
suatu yang secara istimewa hanya
bisa lahir di Barat, yakni Eropa, dan
dengan nada simplistik kemudian
mereka menariknya ke belakang sam-
pai ke peradaban Yunani dan Romawi
kuno (“Graeco Roman Civilizations”).
Lebih tidak benar lagi ialah pan-
dangan bahwa Modernisme merupa-
kan “genius” peradaban Yahudi-
Kristen (“Judeo Christian Civiliza-
tions”). Seperti halnya Abad Agraria
yang dimulai oleh bangsa Sumeria
yang tidak mungkin ada tanpa lebih
dahulu terdapat kebudayaan per-
tanian (tanpa kota) pada kelompok-
kelompok manusia di Mesopotamia
dan sekitarnya, tinjauan dengan
menggunakan wawasan sejarah ke-
manusiaan sejagat, seperti dilakukan
oleh Hodgson, membuktikan bahwa
Abad Modern ini, sekalipun sangat
radikal, masih merupakan kelanjutan
wajar perkembangan peradaban
dunia seluruhnya. Karena itu Moder-
nisme, jika toh tidak timbul di suatu
tempat tertentu seperti di Eropa
Barat Laut, tentu akan timbul di
tempat lain. Seandainya tidak tim-
bul di Eropa Barat Laut seperti telah
terjadi, Abad Modern itu diperkira-
kan sangat mungkin muncul se-
tidaknya di dua tempat lain, yaitu
Cina (di bawah Dinasti Sun yang
menemukan kompas dan mesiu serta
melancarkan program industrialisasi
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pertanian) dan negeri-negeri Islam,
yang memiliki kesiapan intelektual
paling tinggi. Lebih-lebih berkenaan
dengan Dâr Al-Islâm, Abad Modern
dapat dengan mantap dipandang
sebagai kelanjutan langsungnya,
terutama dilihat dari segi pola kehi-
dupan sosial-ekonominya sebagai
masyarakat berkota (citied society).

Tetapi, karena watak dasar dan
dinamikanya, Abad Modern ini, se-
kali dimulai di suatu tempat, tak
mungkin lagi bagi tempat lain untuk
juga memulainya dari titik tolak
kosong. Pertanyaan mengapa Abad
Modern tidak timbul dari lingkung-
an negeri-negeri Muslim (atau Cina)
melainkan di Eropa Barat Laut, me-
mang merupakan suatu pertanyaan
besar. Hodgson menduga bahwa
masyarakat Islam gagal memelopori
kemodernan karena tiga hal: konsen-
trasi yang kelewat besar terhadap
penanaman modal harta dan manusia
pada bidang-bidang tertentu, sehingga
pengalihannya kepada bidang lain
merupakan suatu kesulitan luar biasa;
kerusakan hebat, baik material mau-
pun mental-psikologis, akibat ser-
buan biadab bangsa Mongol; kece-
merlangan peradaban Islam sebagai
suatu bentuk puncak Abad Agraria
membuat kaum Muslim tidak per-
nah secara mendesak merasa perlu
kepada suatu peningkatan lebih
tinggi. Dengan kata lain, dunia
Islam berhenti berkembang karena
kejenuhan dan kemantapan kepada

dirinya sendiri. Ketika disadari se-
cara amat terlambat bahwa bangsa
lain, yakni Eropa, benar-benar lebih
unggul dari mereka, bangsa-bangsa
Muslim itu teperanjat luar biasa
dalam sikap tak percaya. Tidak ada
gambaran yang lebih dramatis tentang
psikologi umat Islam itu seperti ke-
terkejutan mereka ketika Napoleon
datang ke Mesir dan menaklukkan
bangsa Muslim itu dengan amat
mudah.

ABAD MODERN: UMAT ISLAM
MENDERITA MENGHADAPINYA

Abad Modern merupakan per-
kembangan lebih lanjut masyarakat
berkota negeri-negeri Islam. Ironis-
nya, kaum Muslim pulalah yang
paling parah menderita menghadapi-
nya. Ini bisa diterangkan paling tidak
oleh adanya tiga hal: pertama bersifat
psikologis, yaitu sebagai kelompok
manusia paling unggul selama ini,
kaum Muslim tidak mempunyai ke-
siapan mental sama sekali untuk me-
nerima kenyataan bahwa bangsa lain
non-Muslim bisa lebih maju dari
mereka; kedua, sejarah interaksi
bermusuhan yang lama antara dunia
Islam dengan dunia Kristen (orang-
orang Eropa tetap menyimpan den-
dam atas penaklukan Spanyol di
barat dan negeri-negeri Balkan di
timur oleh kaum Muslim, begitu juga
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Perang Salib yang berkepanjangan
dan berakhir dengan kekalahan ten-
tara Kristen); dan ketiga, letak geo-
grafis dunia Islam yang berdam-
pingan serta bersambungan dengan
Eropa, yang memperbesar arti hal
kedua tadi.

Penderitaan dunia Islam meng-
hadapi Abad Mo-
dern memuncak
ketika secara tak
terelakkan, seperti
o r a n g - o r a n g
Sumeria dulu,
bangsa-bangsa
Eropa mendapati
diri mereka mam-
pu dengan gam-
pang sekali me-
ngalahkan bangsa-bangsa lain,
khususnya umat Islam yang selama
ini dikagumi dan ditakuti namun
juga dibenci. Bangsa-bangsa Eropa
Barat itu, seperti bangsa Sumeria
5.000 tahun yang lalu, mengguna-
kan keunggulan peradaban baru
mereka untuk melancarkan politik
imperialisme dan kolonialisme, di
mana negeri-negeri Muslim secara
sangat wajar menjadi sasaran utama-
nya. Dalam keadaan terkejut dan tak
berdaya, kaum Muslim di seluruh
dunia memberi reaksi yang beraneka
ragam kepada gelombang serbuan
kultural dari Barat itu. Pertanyaan
yang terberat pada para penganut
agama Islam ialah, bagaimana
mungkin umat Islam yang me-

rupakan para pemeluk kebenaran
Ilahi yang final bisa terkalahkan oleh
kelompok lain? Apakah Tuhan tidak
lagi berpihak kepada hamba-
hamba-Nya yang saleh? Jika masih
berpihak, lalu apa yang sebenarnya
terjadi pada umat sehingga berdosa
dan dihukum dengan kekalahan dan

kehinaan? Apa-
kah ada yang sa-
lah pada Umat
dalam memahami
dan mengamal-
kan agamanya itu?
Jika ada, di mana
letak kesalahan-
nya, dan bagai-
mana memper-
baikinya (perta-

nyaan serupa juga pernah muncul ke-
tika terjadi serbuan bangsa Mongol,
tapi tak seprinsipil menghadapi Barat
sekarang).

ABAD TEKNIK
LAHIR DARI TRANSMUTASI

Sebenarnya, ada banyak karakter
dan sifat agama Islam yang mendu-
kung kaum Muslim dalam memasuki
dan menyertai kehidupan modern,
yang menurut kesimpulan Ernest
Gellner terletak terutama pada varian
murni Islam yang selalu bersifat ega-
litarian dan bersemangat keilmuan
(scholarly). Sedangkan varian yang
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mengenal sistem hierarkis, seperti ter-
dapat dalam kalangan kaum sufi,
selamanya dipandang berada di ping-
giran. Karena itu, Gellner lebih jauh
berpendapat bahwa berkenaan dengan
sejarah Eropa (Barat), keadaan akan
jauh lebih memuaskan seandainya
orang-orang Muslim dulu menang
terhadap Charlemegne dan berhasil
mengislamkan
seluruh Eropa.

Kesimpulan
Gellner bisa
saja merupakan
sekadar suatu
pemikiran yang
timbul akibat
spekulasi sosio-
logis. Tetapi ada pemikiran yang
lebih substantif daripada pendekatan
Ernest Gellner, yaitu kajian kese-
jarahan Marshall Hodgson. Menu-
rutnya, Abad Teknik lahir karena
terjadinya transmutasi hebat di Eropa
Barat Laut. Transmutasi itu sendiri
terjadi akibat adanya investasi ino-
vatif di Eropa pada abad ke-16, baik
di bidang mental (kemanusiaan)
maupun material. Investasi inovatif
itu, sekali menemukan momentum-
nya, berjalan melaju tanpa bisa di-
kembalikan lagi. Amatlah penting
untuk memerhatikan bahwa dalam
investasi inovatif itu sikap beper-
hitungan (kalkulasi) dan inisiatif pri-
badi senantiasa didahulukan atas
pertimbangan otoritas tradisi. Di sini
Hodgson melihat bahwa sesung-

guhnya sikap inovatif seperti itu, se-
kalipun dalam keadaan yang masih
agak sporadis, sudah lama terdapat
dalam masyarakat agraria berkota
(agrarianate citied society) di dunia
Islam. Ia mengatakan bahwa “Dunia
Islam, karena di zaman-zaman Islam
Tengah terasa lebih kosmopolitan
daripada Barat, mewujudkan lebih

banyak syarat
untuk kalkulasi
bebas dan ini-
siatif pribadi da-
lam pranata-pra-
natanya. Sung-
guh, banyak dari
pergeseran tra-
disi sosial ke kal-

kulasi pribadi, yang di Eropa me-
rupakan bagian ‘modernisme’ akibat
transmutasi, mengandung suasana
yang membawa Barat lebih men-
dekati apa yang sudah sangat mapan
dalam tradisi dunia Islam.”

Hodgson sangat mengagumi sya-
riat Islam. Menurutnya, kecende-
rungan pada masyarakat modern
untuk membiarkan adanya peranan
utama bagi kontrak-kontrak per-
orangan yang dibuat secara bebas,
dan bukannya bagi otoritas gilda dan
pertuantanahan, adalah bersesuaian
dengan prinsip-prinsip syariah. “De-
ngan mengambil teladan dari Mu-
hammad sendiri, Syariah telah me-
ngukuhkan keadilan berdasar persa-
maan (egalitarianisme) dan telah
menimbulkan keharusan adanya

Seorang pelaku sejarah akan me-
ngalami sukses dalam menjalankan
perannya hanya jika ia mampu me-
mahami hukum-hukum sejarah, dan
dapat dengan baik menjadikannya
sebagai pedoman tindakan dan sepak
terjangnya.
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mobilitas sosial, dengan menekankan
tanggung jawab pribadi dan keluarga
inti ….”

ABAD TEKNIK MENGUNGGULI
ABAD AGRARIA

Pada abad ke-19 M, ketika harus
dihadapkan dengan Eropa Barat
yang modern, dunia Islam, seperti
dengan gemas diuraikan oleh Al-
Afghani, sangatlah ketinggalan.
Walaupun begitu, marilah kita per-
jelas di sini bahwa apa yang terjadi
itu pada hakikatnya bukanlah peng-
hadapan antara dua tempat: Asia dan
Eropa; atau antara dua orientasi kul-
tural: Timur dan Barat; atau, lebih
tidak benar lagi, antara dua agama:
Islam dan Kristen. Yang sesungguh-
nya berlangsung adalah penghadapan
antara dua zaman: Abad Agraria dan
Abad Teknis. Keunggulan dunia
Islam selama berabad-abad kejayaan-
nya adalah suatu keunggulan relatif,
betapapun hebatnya, antara sesama
masyarakat-masyarakat Abad Agraria.
Tetapi, keunggulan Eropa Barat ter-
hadap dunia Islam terjadi dalam
makna dan dimensi historis yang
jauh lebih fundamental, yaitu ke-
unggulan Abad Teknik atas Abad
Agraria. Hal itu dapat dibanding-
kan dengan keunggulan bangsa
Sumeria 5000 tahun yang lalu atas
bangsa-bangsa lain: yaitu keunggulan

suatu Masyarakat Agraria Berkota
(Agrarianate Citied Society) dari
“Zaman Sejarah” atas Masyarakat
Agraria Tanpa Kota dari “Zaman Pra-
sejarah”. Tentu, hal itu berlangsung
dalam dimensi dan intensitas yang
jauh lebih hebat.

Seperti coba diterangkan oleh
Marshall Hodgson, Abad Teknik ini
terjadi oleh adanya “transmutasi” yang
amat dipercepat, yang karena berbagai
hal tertentu “kebetulan” dimulai dari
Eropa Barat Laut. Terdapat kesan
amat kuat, sebagaimana terefleksikan
dalam pandangan-pandangan Al-
Afghani dan Abduh serta para pe-
mikir modernis lainnya, dan sebagai-
mana menjadi pandangan yang
dominan di dunia pada abad yang
lalu, bahwa Eropa yang teknis itu
adalah rasional, sedangkan masya-
rakat-masyarakat lain, termasuk dunia
Islam, adalah tradisional. Tetapi pene-
litian lebih lanjut menunjukkan
bahwa kesan tersebut hanya muncul
secara psikologis. Sebab, sekalipun
terdapat unsur rasionalisme yang
kuat dalam modernisme, tapi bukti
menunjukkan bahwa masyarakat
modern sekarang ini juga berkem-
bang dengan mengikuti jalur kultural
tradisional tertentu. Sedangkan masya-
rakat-masyarakat prateknis, seperti
dunia Islam pada umumnya, meski-
pun mengandung unsur otoritas kul-
tural yang lebih kukuh, namun da-
lam berbagai hal tertentu tidak kurang
rasionalnya dibanding dengan Masya-
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rakat Teknik. Keunggulan menye-
luruh Masyarakat Teknik terhadap
Masyarakat Agraria antara lain ter-
wujud karena sistem kerja teorgani-
sasi dan efisien. Sedangkan pada ting-
kat perorangan, tidak jarang bahwa
individu-individu dari Asia atau Afrika
atau Amerika Latin lebih unggul dan
lebih rasional daripada mereka dari
Eropa Barat atau Amerika Utara.

ABAD TEKNIK
SUATU KEHARUSAN SEJARAH

Apa pun yang terjadi, disebabkan
oleh dinamika internal teknikalisme,
sekali suatu Abad Teknik tersembul-
kan di suatu tempat, tidaklah mung-
kin lagi bagi tempat lain untuk me-
nyembulkannya juga. Dikarenakan
efek teknikalisasi yang melanda dunia
dengan cepat, tempat-tempat lain
tersebut hanya bisa menolak, atau
menerima dan mengasimilasinya.
Karena itu, masyarakat di tempat-
tempat lain, termasuk umat Islam,
dengan cepat kehilangan kemandiri-
annya dan berubah menjadi bagian
penting atau tidak penting masya-
rakat dunia yang sedang mengalami
transmutasi. Dari sudut tinjauan ini,
maka dapat dikatakan bahwa kese-
luruhan masyarakat pemeluk Islam
telah berhenti sebagai umat, jika
pengertian umat, seperti yang ada se-
lama ini, mengisyaratkan keman-

dirian dan kecukupan diri. Sebab, ke-
mandirian dan kecukupan diri dunia
Islam yang dinikmatinya selama
dominasinya berabad-abad itu kini
telah runtuh berhadapan dengan
arus dan gelombang teknikalisme.
Yang tersisa sekarang ialah pengelom-
pokan-pengelompokan para pemeluk
agama Islam yang tidak lagi terkoor-
dinasi, lebih dari masa-masa dekat
sebelumnya. Universitas Al-Azhar di
Mesir memiliki daya tahan yang luar
biasa mengagumkan, dan untuk
jangka waktu lama sekali senantiasa
memancarkan kewibawaan orientasi-
onalnya ke seluruh dunia Islam.
Tetapi setelah secara tak terhindarkan
harus berhadapan dengan arus moder-
nisasi, respons yang diberikannya
kurang kreatif, jika bukannya reaksi-
oner, dan peranannya sebagai sumber
orientasi melemah dengan cepat. Ter-
gesernya prestise Al-Azhar oleh Univer-
sitas Kairo yang sekuler, atau malah
oleh Universitas Amerika di sana,
merupakan kaleidoskop drama Islam
menghadapi Abad Modern. Dari
segi inilah amat disayangkan bahwa
usaha reformasi Abduh mengalami
kegagalan.

Maka, memasuki dan ikut serta
dalam Abad Modern bukanlah per-
soalan pilihan, melainkan suatu ke-
harusan sejarah. Dan dari perspektif
sejarah kemanusiaan itu, kemodernan
bukanlah monopoli suatu tempat
atau kelompok manusia tertentu.
Selalu ada kemungkinan bagi tem-
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pat-tempat dan kelompok-kelom-
pok manusia lain untuk mengejar
dan menyertainya. Kita harus me-
nyebut Jepang sebagai contoh bangsa
non-Barat yang tidak saja berhasil
menyertai kemodernan itu, bahkan
telah meluncur dengan kecepatan
yang mencengangkan, termasuk
untuk orang-orang Barat sendiri.

Bagi dunia Islam, kemodernan
semestinya tidak terlalu asing dalam
tinjauan kemanusiaan dan intelek-
tualnya. Terdapat banyak pandang-
an yang menjelaskan bahwa kemo-
dernan, dalam banyak hal, merupa-
kan pengembangan lebih lanjut nilai-
nilai yang ada dalam tradisi keru-
hanian Irano-Semitik yang memun-
cak dalam Islam. Meskipun pan-
dangan yang menyalahkan para
pemeluk Islam atas keterbelakangan
zaman sekarang ini mengandung
usaha melindungi agama Islam (ber-
nada apologetik), namun sebenarnya
dalam pernyataan itu terdapat kebe-
naran mendasar yang tidak mungkin
diabaikan. Di tangan peninjau yang
lebih netral dengan mengikuti di-
siplin ilmiah tertentu, pernyataan
serupa bisa memperoleh pensubstan-
siannya dan terbebas dari kesan apo-
logetik apa pun. Contoh tinjauan
netral serupa itu ialah yang dilaku-
kan oleh Ernest Gellner, seorang ahli
sosiologi agama. Dalam kajiannya,
Gellner menunjukkan bahwa tradisi
agung Islam tetap bisa dimodernkan
(modernizable) tanpa perlu banyak

memberi konsesi kepada pihak luar,
dan bisa merupakan semata-mata
kelanjutan berbagai dialog dalam
umat sepanjang sejarahnya. Dari
antara berbagai agama yang ada, kata
Gellner, Islam adalah satu-satunya
yang mampu tanpa banyak gangguan
doktrinal untuk mempertahankan
sistem keimanannya dalam Abad
Modern ini. Dalam penilaian Gell-
ner, hanya dalam Islam, pemurnian
dan modernisasi di satu pihak, dan
peneguhan kembali identitas lama
umat di lain pihak, dapat dilakukan
dalam satu bahasa dan perangkat sim-
bol-simbol yang sama. Dunia Islam
memang gagal menerobos zaman dan
memelopori umat manusia memasuki
Abad Modern. Tetapi, kata Gellner
lebih lanjut, karena watak dasar Islam
itu, kaum Muslim mungkin akan
justru menjadi kelompok umat ma-
nusia yang paling besar memperoleh
manfaat dari kemodernan dunia.

ABDUH DAN ORIENTALISME

Ada sebuah penemuan bahwa
Syaikh Muhammad Abduh ternyata
“memanfaatkan” hasil karya orientalis.
Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, se-
orang sarjana ahli Al-Quran dari
Mesir (pengarang buku indeks Al-
Quran yang amat terkenal Al-
Mu’jam Al-Mufah-ras li-Alfâz Al-
Qur’ân), menyatakan bahwa
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Muhammad Abduh ternyata dalam
mengajarkan tafsir Al-Quran, antara
lain, menggunakan buku seorang
orientalis Prancis. Dalam pengantar
terhadap terjemahan naskah ber-
bahasa Prancis itu, Muhammad
Fuad Abd Al-Baqi menuturkan
sebuah kisah yang menyangkut
Muhammad Ab-
duh dan murid-
nya, Rasyid Ri-
dla, demikian:
(Ammâ Ba’d: Saat
itu adalah tahun
1923).

Kami berada
dalam salah satu
pertemuan Majlis
Al-Hudâ wa Al-Tuqâ yang diseleng-
garakan oleh Al-Sayyid Al-Imam
Muhammad Rasyid Ridla di ge-
dung Al-Manar.

Di sana ada para ulama, di sana
ada para ahli pembahasan, dan hik-
mah memancar dari sumber-sumber
kalbu mereka.

Pembicaraan berkisar sekitar taf-
sir Al-Quran oleh (almarhum) Al-
Ustad Al-Imam Al-Syaikh Muham-
mad Abduh, pelopor kebangkitan
agama dan pengibar panji-panjinya.

Seseorang menyatakan kehera-
nannya bagaimana Al-Ustad (Mu-
hammad Abduh) dahulu menjelas-
kan suatu ayat dalam kitab Allah,
menuturkan berbagai ayat yang ber-
sangkutan dengan ayat tersebut
dalam satu ikatan, masing-masing

atau seluruhnya, yang tidak pernah
seorang penafsir pun lainnya mam-
pu melakukannya. Seseorang me-
nanyakan hal itu. Maka Al-Sayyid
Al-Imam (Rasyid Ridla) men-
jelaskan bahwa Al-Ustad Al-Imam
Muhammad Abduh menyalin se-
buah naskah ke bahasa Arab dari

sebuah buku yang
ditulis oleh se-
orang sarjana Pran-
cis. Di situ ayat-
ayat Al-Quran di-
bagi dalam bab-
bab menurut per-
kara pokoknya.
Dan dia (Abduh)
menggunakan

buku itu dalam tafsirnya.
Dia (Rasyid Ridla) berkata, “Se-

telah Dia (Abduh) berpulang ke
rahmatullah, kami cari naskah itu
dalam barang peninggalannya, dan
kami tidak menemukan berkasnya
sedikit pun.”

Lalu saya katakan, “Aslinya itu
ada di bawah tanganku!”

Maka Al-Sayyid Al-Imam (Rasyid
Ridla) meminta agar saya menyalin
naskah itu ke bahasa Arab untuknya.
Saya tersentak oleh apa yang dipe-
rintahkan kepada penulis itu. Saya
menghabiskan tujuh bulan penuh
untuk menyalinnya, dan selesainya
ialah 8 Maret 1924.

Lalu saya serahkan naskah itu ke-
padanya.

Penting sekali mengetahui atau
menemukan bentuk hubungan
yang lebih autentik antara Iptek
dan Islam . . . . Dan tanpa auten-
tisitas itu, maka kreativitas juga
tidak bisa diharapkan, apalagi ke-
peloporan yang dulu didemon-
strasikan oleh kaum Muslim klasik.
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Semua orang telah mengetahui
perkenalan dan pengetahuan Mu-
hammad Abduh tentang Barat dan
kebudayaannya. Tetapi bagaimana
pengaruh perkenalan dan penge-
tahuan itu kepada pembentukan
jalan pikirannya, orang dapat ber-
selisih pendapat akibat satu dan lain
hal tulisan-tulisan polemisnya ter-
hadap Barat dan Kristen dan per-
juangannya melawan penjajahan.
Namun jika apa yang dituturkan di
atas itu dapat menjadi petunjuk,
maka dapat dikatakan dengan cukup
aman bahwa Muhammad Abduh
tampaknya sedikit banyak meminjam
metodologi para orientalis yang
sekiranya cocok dan memenuhi ke-
perluannya, seperti terbukti dari apa
yang telah diperbuatnya dengan
buku orientalis Prancis tersebut.

Mengenai hubungan antara orien-
talisme dengan gerakan pembaruan
dalam Islam, sebuah buku ditulis
oleh Dr. Muhammad Al-Bahi, bekas
Rektor Universitas Al-Azhar, berjudul
Al-Fikr Al-Islâmi Al-Hadîts wa
Shilatuhû bi Al-Isti’mâr Al-Gharbî
(Pemikiran Islam Modern dan Hu-
bungannya dengan Kolonialisme
Barat). Dilengkapi dengan daftar
nama para orientalis yang menurut
Al-Bahi berbahaya bagi Islam, buku
itu memasukkan hampir semua
pemikiran pembaruan Islam ke
dalam lingkaran persekongkolan
imperialisme Barat, dengan para
orientalis sebagai pion-pionnya. Juga

disebutkan buku-buku karangan
mereka yang dianggap mendiskre-
ditkan Islam.

Pada akhir buku itu, Al-Bahi me-
rasa perlu melampirkan sebuah ma-
kalah A. L.Tibawi dalam jurnal The
Muslim World, Juli 1962, tentang para
orientalis berbahasa Inggris, yang
diterjemahkan dari bahasa aslinya
oleh Fathi Utsmani. Dalam maka-
lah itu terdapat pujian kepada J. N.
D. Anderson, penulis Islamic Laws:
Modern World (New York, 1959) dan
disebutnya sebagai seorang “orientalis
yang bijaksana”, karena dalam pem-
bahasannya mengandalkan sumber-
sumber keterangan dari para ulama
sendiri. Dalam hal ini, ia masih me-
lihat adanya kemungkinan mendapat
hal positif dalam sebagian orien-
talisme. Tapi makalah tersebut me-
nyebutkan problem pokok persen-
tuhan Islam sekarang dengan Barat
modern yang dibandingkannya pada
persentuhan Islam klasik dengan
dunia pemikiran Yunani:

Berkenaan dengan masalah “pem-
baruan” kami ingin mengemukakan
pengamatan dengan atau tanpa suatu
tekanan. Dan bagaimanapun tidak
seharusnya ada anggapan bahwa
stigma yang tecermin terdahulu itu
disebabkan oleh perbenturan sosio-
logis yang dangkal. Mungkin ter-
pikir pada seseorang bahwa hal itu
tidak muncul dengan dimulai dari
dorongan keagamaan yang langsung.
Tetapi yang pesimis dari kajian-kajian
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Islam yang muncul dari celah-celah
polemik dan misionaris, dan warisan
permusuhan militer yang panjang
antardunia Kristen dan Islam, semua-
nya itu masih memainkan peranan-
nya, baik dirasakan atau tidak, dalam
pendefinisian sikap-sikap kaum Mus-
lim. Kemudian terdapat perasaan
yang lebih baru dalam sejarah dan
yang pahit, yaitu bahwa pemikiran-
pemikiran “pembaruan” tiba ber-
samaan dengan adanya pengaruh
politik Kristen atas bagian banyak
dunia Islam atau merupakan akibat
adanya pengaruh itu. Perjumpaan
dini antara Islam dan pikiran Yunani
adalah perkara lain. Islam saat itu
berada pada posisi yang terhormat
dan menjadi tuan yang menentukan
pendapat dan penilaian, menerima
atau menolak apa saja yang dikehen-
dakinya dari unsur-unsur asing. Se-
dangkan dalam Abad Modern ini,
umat Islam—tentang apa yang hen-
dak diterimanya atau ditolaknya—
didiktekan, didorongkan, atau didefi-
nisikan oleh perorangan-perorangan,
lembaga asing yang bukan Islam,
yang acap kali kaum Muslim mera-
gukannya dan memandangnya ber-
jalan menurut apa yang dikehendaki
oleh kepentingan-kepentingan
asing.

Jadi, agaknya yang ingin dike-
mukakan oleh Tibawi ialah perbe-
daan antara sikap kaum Muslim
klasik terhadap budaya dan bangsa
asing dengan kaum Muslim masa

sekarang terhadap budaya modern
Barat, yang betapapun relatifnya
perbedaan itu namun berdampak
amat penting, yaitu perbedaan po-
sisi politik kaum Muslim terhadap
kaum non-Muslim dari yang dahulu
berwenang menjadi sekarang yang
tidak berwenang, dari yang dahulu
yang menguasai menjadi yang
dikuasai, dan dari yang “superior” ke
yang “inferior”, yang kemudian me-
warnai keseluruhan sikap-sikap rela-
sional mereka dalam spektrum po-
sitif-negatif. Dengan kata lain, ba-
rangkali dibenarkan untuk berharap
bahwa keadaan akan berubah jika
terjadi perubahan posisi Islam yang
akan membuat kaum Muslim “du-
duk sama rendah dan tegak sama
tinggi dengan kaum non-Muslim”,
jika tidak malah mengembalikan
superioritas mereka yang hilang
selama berabad-abad terakhir ini.

ABDUH: PENIUP JIWA
MODERNISME

Muhammad Abduh adalah murid
utama yang menjabarkan pikiran-
pikiran Al-Afghani, setelah Abduh
berpisah dari gurunya itu karena hen-
dak meninggalkan bidang politik dan
lebih mencurahkan diri kepada
bidang keilmuan dan pendidikan.
Abduh amat beruntung mendapat-
kan guru seperti Al-Afghani yang
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mengajarinya ilmu logika, ilmu
kalam, astronomi, metafisika, dan
terutama sufisme Isrâqîyah. Setelah
Ibn Taimiyah enam abad sebelum-
nya, Abduh adalah ahli Kalam Sunni
yang paling berarti. Seperti Ibn Tai-
miyah, Abduh mengajukan argu-
mentasi tentang keharusan mem-
buka kembali pintu ijtihad untuk
selamanya, dan dengan keras meno-
lak sistem penganutan paham tanpa
kritik (taklid). Tetapi, berbeda dari
Ibn Taimiyah dan mirip dengan
kaum Mu’tazilah, Abduh seperti
halnya Al-Afghani melihat penting-
nya falsafah dan manfaat mempela-
jarinya.

Karya-karya Muhammad Abduh
adalah yang pertama dalam Kalam
Islam dengan pandangan moder-
nistis. Muhammad Abduh pula yang
mempelopori pembaruan sistem pen-
didikan Al-Azhar, antara lain dengan
memasukkan mata kuliah Falsafah.
Mungkin Abduh kurang berhasil
dalam usahanya di bidang pendi-
dikan formal itu, namun ia sangat
efektif dalam meniupkan jiwa moder-
nisme di kalangan kaum intelektual
Muslim yang sedang tumbuh. Dalam
mukadimah bukunya, Risâlah Al-
Tawhîd, sebuah usaha penggarapan
baru ilmu kalam, Abduh mencoba
menelusuri kembali sejarah pemi-
kiran teologis Islam, disertai penilaian
tentang hal-hal yang secara positif
ataupun negatif mempengaruhi jalan
pikiran kaum Muslim. Abduh juga

mengajukan tawaran tentang bagai-
mana umat Islam mendapatkan kem-
bali kebenaran agamanya yang telah
mengabur itu. Tulisan itu mencer-
minkan keseluruhan pandangan dan
semangat Abduh, sehingga merupa-
kan representasi yang baik bagi
modernisme Islam pada pergantian
abad yang lalu ini.

Muhammad Abduh beralasan
bahwa antara ilmu dan iman tidak
mungkin bertentangan, meskipun
ia juga mengatakan bahwa kedua-
nya itu berjalan pada tingkatan yang
berbeda. Ia berusaha menyajikan
ajaran-ajaran dasar Islam dalam suatu
kerangka intelektual yang bisa di-
terima oleh pikiran modern, dan
yang sekaligus di satu pihak me-
mungkinkan pembaruannya terus-
menerus dan di pihak lain memberi
ruang bagi tuntutan ilmu penge-
tahuan baru. Ia bahkan berargu-
mentasi bahwa Islamlah satu-satu-
nya agama yang dengan konsisten
menyeru para pemeluknya untuk
menggunakan rasio dan memahami
alam. Mungkin tidak ada yang ter-
lalu baru dalam pandangan ke-
agamaan serupa itu; tapi tekanan
kuat yang diberikan Abduh kepada
segi keserasian antara iman dan akal
serta, lebih penting lagi, penyaji-
annya kembali ajaran dasar Islam
yang bakal melapangkan jalan bagi
masuknya ide-ide baru itu, telah me-
nawarkan suatu kemajuan penting
dalam pemikiran teologis Islam.
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Dalam kuliah-kuliahnya di Al-Azhar,
Abduh sering menggunakan wawas-
an sejarah Ibn Khaldun untuk mena-
namkan pada jiwa para mahasiswa
semangat independensi dan kebe-
basan berpikir. Sejalan dengan guru-
nya, Al-Afghani, Abduh melihat
bahwa letak keunggulan agama Islam
dibanding dengan
a g a m a - a g a m a
lain, sebagaimana
ditunjang oleh
banyak tinjauan
yang lebih netral,
ialah bahwa dog-
ma-dogma dasar-
nya dapat sepe-
nuhnya diterang-
kan secara rasional
dan bebas dari
berbagai macam misteri.

ABORSI DALAM KASUS
TALASEMIA

Pertimbangan keagamaan ten-
tang aborsi (pengguguran kandungan)
sebagai tindakan medis untuk meng-
atasi talasemia—penyakit kelainan
darah turunan yang ditandai oleh
adanya sel darah merah yang abnor-
mal, akan melibatkan faktor-faktor
non-agama an sich dan berbagai
implikasinya: (1) Pengetahuan yang
mendekati kepastian tentang haki-
kat talasemia, baik sebagai penyakit

maupun “linkage”-nya ke depan dan
ke belakang, (2) Pengetahuan sebe-
rapa jauh kemungkinan talasemia
dapat atau tidak dapat disembuh-
kan, dan (3) Pengetahuan memadai
tentang berbagai implikasinya, baik
medis, ekonomis, psikologis, dan
sosial, maupun implikasinya bagi

penderita sendiri,
orangtua, masya-
rakat, bahkan
mungkin negara.

Persoalannya
menjadi semakin
rumit dan kom-
pleks, karena per-
timbangan ke-
agamaan akan
menyangkut pula
berbagai faktor

atau variable lain yang luas sekali, jika
tidak bisa dikatakan tak terbatas.
“Agama” mengasumsikan “ajaran”
dengan isyarat kepada “keinginan”
atau “ketentuan” Tuhan. Maka,
variable utama dalam pertimbangan
keagamaan ialah pengetahuan ten-
tang “keinginan” Tuhan itu sehingga
keputusan tindakan apa pun yang
kita lakukan akan mendapat “per-
kenan” atau ridla-Nya karena sejalan
dengan “keinginan”-Nya itu.

Ajaran, “keinginan”, dan keten-
tuan Tuhan dapat diketahui dari fir-
man-firman yang merupakan wahyu
kepada Rasul-Nya sebagaimana telah
termuat dalam Kitab Suci, dan dari
tindakan Rasul yang sesuai dengan

Salah satu yang amat menarik
tentang Islam dalam masa-masa
awal perkembangannya ialah ke-
mampuannya dengan kecepatan
yang mengagumkan untuk me-
ngembangkan pengaruh sosial-poli-
tik ke wilayah-wilayah yang waktu
itu merupakan pusat-pusat per-
adaban manusia.
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wahyu itu, yakni Sunnah. Tetapi
penarikan kesimpulan langsung ten-
tang ajaran Tuhan itu baik dari
Kitab Suci maupun Sunnah hanya
ada secara teoretis. Dalam praktik,
penarikan kesimpulan itu akan
lebih banyak mempertaruhkan
keabsahan suatu tafsiran terhadap
bunyi wahyu dan materi Sunnah,
dan ini berarti menyangkut per-
soalan tingkat pengetahuan dan ke-
mampuan intelektual manusia. Se-
lanjutnya, pada urutannya hal ini
menyangkut masalah ijtihad (al-
ijtihâd), suatu pranata dalam sistem
pemahaman ajaran agama (Islam)
yang prinsipnya ialah berpikir
secara optimal memahami sumber-
sumber standar ajaran keagamaan
dan mengambil kesimpulan yang
sedekat mungkin dengan ke-
benaran.

Karena kenisbian manusia dan ke-
mampuan-kemampuannya, termasuk
di sini kemampuan intelektualnya,
maka hasil suatu ijtihad tidak pernah
mutlak mengikat secara umum.
Hanya saja, suatu yang bernada opti-
mistis tentang ijtihad ialah bahwa ia
bisa, atau harus dilakukan, tanpa
perlu takut membuat kesalahan. Se-
bab, seperti disebutkan dalam sebuah
hadis, ijtihad yang membawa kepada
kesimpulan yang benar akan ber-
pahala ganda, dan jika ia membawa
kepada kesimpulan yang salah masih
tetap akan berpahala juga, meski
hanya tunggal.

Seperti halnya ijtihad, begitu
pula kedudukan suatu fatwa—yang
merupakan hasil suatu ijtihad—da-
lam sistem keagamaan Islam. Maka
seseorang, dalam hubungannya de-
ngan suatu pandangan keagamaan,
terikat hanya kepada apa yang diya-
kini sebagai benar, setelah ia sendiri
melakukan ijtihad dengan meng-
gunakan bahan yang tersedia di
hadapannya, tanpa kehilangan ke-
sadaran akan kenisbian hasil ijtihad-
nya itu.

ADAB GURU-MURID

Dalam Ihyâ’ ‘Ulûm Al-Dîn dan
adab mengajar dan belajar (guru-
murid), kita sering mendengar etika
hubungan antara guru dengan murid,
yang dalam beberapa hal membuat
mati ilmu pengetahuan. Di pesan-
tren, sebuah kitâb yang sangat ter-
kenal, yaitu Ta‘lîm Al-Muta‘allim,
mengajarkan bahwa seorang murid
pantang membantah guru, karena
sikap semacam itu akan melahirkan
kutukan dari guru, dan ilmu yang
diperolehnya tidak akan bermanfaat.
Mukti Ali pernah mengangkat
Ta‘lîm Al-Muta‘allim sebagai per-
soalan pembahasan untuk mema-
hami hubungan guru-murid, yang
di pesantren menimbulkan ekses
tidak produktif. Perlu diketahui, di
kalangan pesantren, perkataan yang
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paling mengerikan dari seorang
guru adalah, “ilmumu tidak ber-
manfaat!” yang berarti merupakan
sebuah “kutukan”. Inilah salah satu
ekses dari Al-Ghazali. Dikatakan
ekses, sebab Al-Ghazali sendiri
tidak bermaksud demikian.

Sebagai murid, Al-Ghazali sen-
diri sangat kreatif,
sehingga sering
terkesan seperti
menentang guru-
nya. Kira-kira ada
sekitar 6.000 per-
bedaan pendapat
dengan gurunya
—seperti yang ter-
jadi antara Imam
Syafi’i dengan
Imam Malik. Sementara itu, per-
bedaan akan tampak semakin banyak
antara mazhab Maliki dan Hanafi
karena Abu Hanifah lebih memen-
tingkan penalaran. Menurut Kiai
Hasyim Asyari, perbedaan antara
kedua mazhab itu menyangkut
14.000 bidang masalah. Demikian
pula jika diperbandingkan dengan
Ibn Hanbal yang merupakan murid
Imam Syafi’i, tetapi kemudian men-
dirikan mazhab sendiri, yaitu mazhab
Hanbali; ada banyak sekali perbeda-
an antara mazhab Hanbali dengan
mazhab Syafi’i. Kendati begitu, me-
nurut Kiai Hasyim, keduanya tidak
pernah saling bermusuhan, saling
menyalahkan, dan saling mencerca,
apalagi saling mengutuk.

Ketika Abu Hanifah ditanya me-
ngenai polemik dan serangan-se-
rangan yang ditujukan kepadanya,
dia dengan tenang mengatakan,
“Ternyata kita benar, tetapi masih
ada kemungkinan salah, pendapat
orang lain salah, tetapi ada ke-
mungkinan benar.” Begitulah, dulu

orang Islam me-
nyikapi perbe-
daan pendapat
yang sampai se-
karang warisan-
nya masih ada di
kalangan para
ulama, yaitu di
ujung setiap per-
soalan selalu di-
ucapkan wallâhu

a‘lam bish-shawâb (hanya Allah yang
mengetahui yang benar), dan kita
tidak tahu apa-apa.

ADAB PERANG DALAM ISLAM

Suatu hal yang perlu kita rekon-
struksi atau bangun kembali ialah
pengertian tentang bagaimana para
sahabat dulu berperang. Abu Bakar
atau ‘Umar ibn Khattab, misalnya,
setiap kali mengirimkan ekspedisi
selalu berpesan bahwa seandainya
mereka bertemu dengan orang tua,
perempuan, anak-anak, gereja-gereja,
sinagog-sinagog, orang-orang yang
sedang beribadah di dalamnya, maka
mereka diminta agar sekali-kali tidak
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mengganggu mereka. Itulah sebab-
nya orang-orang Islam dulu tidak
pernah menggunakan istilah penak-
lukan (qahr), tetapi pembebasan
(fath). Dalam sejarah Islam, tidak ada
istilah Qahr Al-Mishr (penaklukan
terhadap satu wilayah), tetapi Fath
Al-Mishr (pembebasan terhadap
satu wilayah).

ADAM DAN HAWA
DI SURGA MANA?

Kalau kita perhatikan, kisah ke-
jatuhan Adam dari surga mencakup
beberapa unsur: Adam sendiri, istri-
nya, surga, kekhalifahan, malaikat,
iblis, pohon terlarang, godaan, pelang-
garan, hal Adam dan istrinya yang
telanjang, pengusiran (yang pertama)
dari surga, ajaran Tuhan, ampunan
Tuhan, pengusiran (yang kedua) dari
surga, peran setan di bumi sampai
Hari Kiamat, perjuangan manusia.
Masing-masing unsur itu sarat de-
ngan makna dan tafsiran. Para ulama
mencoba menerangkan masing-ma-
sing itu kurang lebih demikian:

Tentang Adam, sejauh yang diper-
cayai oleh kaum Muslim seperti juga
oleh kaum Yahudi dan Nasrani, ialah
bahwa dia adalah bapak umat manu-
sia (abû al-basyar). Ia diciptakan dari
tanah menurut bentuk tertentu (mas-
nûn), dan setelah lengkap bentukan
itu, maka ditiupkan ke dalamnya

sesuatu dari ruh kepunyaan Tuhan.
Manusia diciptakan dari pribadi
yang tunggal (min nafsin wâhidah),
kemudian daripadanya diciptakan
jodoh-jodohnya, dan dari jodoh-
jodoh itu dijadikanlah seluruh umat
manusia, lelaki dan perempuan (Q.,
4: 1). Keturunan Adam (dan Hawa)
sendiri tidak lagi dibuat dari tanah,
tetapi dari “air yang menjijikkan”
(sperma dan ovum). Tetapi sama hal-
nya dengan Adam, setelah proses
pembentukan janin mencapai tahap
yang lengkap, maka ditiupkan oleh
Allah ke dalamnya sesuatu dari ruh
milik-Nya, dan dibuatkan pende-
ngaran, penglihatan, dan kekuatan
pikiran (fu’âd, jamak: af’idah) (Q., 32:
7-9).

Hawa adalah istri Adam, ibu umat
manusia. Dalam Al-Quran nama
pribadi Hawa dan cara penciptaan-
nya tidak disebutkan, kecuali bahwa
Adam mempunyai seorang istri. Me-
nurut Hamka, kepercayaan umum
bahwa wanita diciptakan dari tulang
rusuk lelaki bukan berasal dari Al-
Quran, melainkan dari beberapa hadis
oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi
Hamka meragukan apakah benar
hadis yang menyatakan tentang hal
itu harus diartikan bahwa Hawa me-
mang diciptakan dari tulang rusuk
Adam. Yang jelas, kata Hamka, hadis
itu mengingatkan kita semua tentang
tabiat wanita. Dan Nabi memberi
petunjuk tentang bagaimana mena-
ngani tabiat itu, yang petunjuk itu,
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kata Hamka selanjutnya, harus di-
terima dan diamalkan dengan pe-
nuh rendah hati.

Perkataan dalam Al-Quran yang
kita terjemahkan dengan surga (dari
bahasa Sanskerta) ialah jannah.
Makna lain perkataan itu ialah kebun
atau taman. A. Hasan menjelaskan
arti jannah itu dengan kebun atau
surga. Sedang Hamka menerje-
mahkan jannah dengan taman. Para
ulama berselisih surga mana yang di-
maksud sebagai tempat Adam dan
Hawa: apakah sama atau tidak de-
ngan surga yang dijanjikan untuk
kaum beriman
kelak di Hari Ke-
mudian? Jika sa-
ma, mengapa da-
lam surga Adam
dan Hawa itu ter-
dapat pembang-
kangan, malah
setan pun ada di
sana, padahal da-
lam Al-Quran di-
gambarkan bah-
wa dalam surga kelak tidak ada lagi
pembicaraan sia-sia atau kotor,
apalagi pembangkangan kepada
Allah. Yang ada ialah kedamaian
sempurna yang abadi (Q., 56: 25-
26). Jika tidak sama, lalu di mana
sesungguhnya surga Adam dan
Hawa itu? Pendapat dan tafsiran
masih bermacam-macam, meskipun
jelas bahwa surga Adam dan Hawa
itu adalah tempat yang menyenang-

kan: makanan berupa buah-buahan
melimpah ruah, tidak ada kelaparan
maupun kehausan, juga tidak ada
hal telanjang, dan manusia tidak akan
kepanasan.

ADAM:
NASIB ANAK KETURUNANNYA

Di dalam surat Yâsîn disebutkan,
Bukankah sudah Aku pesankan ke-
pada kamu, wahai anak-anak Adam,
janganlah menyembah setan, sebab

bagimu dia mu-
suh yang nyata?
(Q., 36: 60).
Ayat ini menun-
jukkan semacam
perjanjian pri-
mordial antara
kita dengan Tu-
han, di samping
perjanjian pri-
mordial penga-
kuan Tuhan se-

bagai Rabb kita. Dari kedua per-
janjian primordial tersebut, maka
selain membawa fitrah cenderung
pada kebaikan (hanîf), manusia sejak
lahir juga memiliki bakat alami un-
tuk menolak yang tidak baik.

Kejahatan disebut munkar (diing-
kari), yaitu diingkari oleh hati nurani.
Sedang kebaikan disebut ma‘rûf
(diakui), yaitu diakui oleh hati nurani.
Dalam sebuah hadis disebutkan

Kosmopolitanisme Islam yang
menjadi pangkal tolak kemampu-
annya merangkum ilmu penge-
tahuan umat manusia dan me-
ngembangkannya secara kreatif itu
juga merupakan salah satu sum-
ber kekuatan dan kemampuannya
untuk menciptakan teknik dan
teknologi.
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bahwa “Yang dinamakan kebaikan
itu adalah budi pekerti yang luhur.
Dan dosa ialah sesuatu yang terbetik
di dalam hatimu dan kamu tidak suka
orang lain tahu.”

Perjanjian primordial yang sudah
mengendap di bawah sadar kita
yang paling mendalam ini ke-
mudian melahirkan hati nurani.
Perjanjian kita dengan Tuhan itu
tidak hanya berada di bawah
permukaan kesadaran pada dunia
psikologis semata, tetapi juga
tertanam dalam dunia spiritual dan
banyak memengaruhi hidup kita.
Karena itu, bahagia dan sengsara
sangat dipengaruhi oleh hati nu-
rani. Wujud adanya perjanjian
dengan Tuhan untuk mengakui-Nya
sebagai Rabb, antara lain adalah
dorongan bagi manusia untuk
menyembah. Sebaliknya, dengan
adanya perjanjian dengan Tuhan
untuk tidak menyembah setan,
maka manusia mempunyai naluri
untuk menolak hal yang tidak baik,
di mana dosa dirumuskan sebagai
segala sesuatu yang bertentangan
dengan hati nurani. Karena itu,
kesengsaraan sebenarnya dimulai
dengan adanya perasaan ketidak-
cocokan dengan hati nurani. Maka
setelah Adam melanggar larangan
Tuhan, Tuhan mengingatkan mereka,
“Bukankah sudah Kularang kamu
dari pohon itu, dan Kukatakan ke-
padamu bahwa setan adalah musuh-
mu yang nyata” (Q., 7: 22). Ayat ini

merujuk kepada perjanjian tersebut,
bahwa Adam sudah menyadari
bahwa setan adalah musuh, tetapi
ia masih tetap tergoda. Mendengar
peringatan Tuhan, Adam kemu-
dian berdoa, Mereka menjawab,
“Tuhan! Kami telah menganiaya diri
kami. Jika Engkau tidak mengam-
puni dan merahmati kami, pastilah
kami termasuk orang yang merugi”
(Q., 7: 23). Doa ini kemudian
menjadi sebuah doa yang paling
banyak dibaca orang yang naik haji,
karena memang salah satu tujuan
haji di Arafah adalah tapak tilas
pengalaman spiritual Adam.

Kemudian, (Tuhan) berfirman,
“Turunlah kamu! Kamu akan saling
bermusuhan. Bumi itulah tempat ke-
diaman dan kesenanganmu sampai
waktu tertentu” (Q., 7: 24), yaitu
kehidupan duniawi. Allah berfirman,
“Di situ kamu hidup, di situ kamu
akan mati, dan dari situ kamu akan
dibangkitkan” (Q., 7: 25).

Firman Allah bahwa anak ke-
turunan Adam akan saling bermu-
suhan sudah terbukti pada anaknya
sendiri, yaitu antara Qabil dan Habil
yang berakhir dengan terbunuhnya
Habil. Itulah pembunuhan pertama
yang terdapat dalam Kitab Suci
akibat iri hati. Karena itu, sebenarnya
iri hati merupakan dosa makhluk
yang ketiga setelah yang pertama,
yakni kesombongan iblis yang rasia-
lis, merasa unggul tanpa alasan; dan
yang kedua, serakah, khirs, yakni
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nafsu memiliki sesuatu yang bukan
menjadi haknya, yang dalam bahasa
Al-Quran disebut sebagai hal yang
terlarang.

ADIL

Apa yang merupakan isu per-
adaban ialah keadilan, al-‘adâlah,
al-‘adl. Dalam Al-Quran disebut juga
istilah al-qishth atau al-mîzân (kese-
imbangan). Dalam surat Al-Rahmân,
kata-kata mîzân dikaitkan dengan
keadilan, Dan langit Ia tinggikan,
dan Ia letakkan neraca (keadilan)
(Q., 55: 7). Di sini Tuhan berbicara
tentang makrokosmos, bahwa seluruh
alam raya dikuasai oleh hukum ke-
seimbangan, sehingga arti sebenar-
nya ‘adl ialah keseimbangan, yaitu
konsep tentang tengah. Bangun dari
ruku’ dalam shalat disebut i‘tidâl,
karena menengahi seluruh proses
shalat dari takbir sampai sujud. Al-
Quran mengatakan bahwa jagat raya
ini dikuasai oleh hukum keseim-
bangan, sehingga manusia dilarang
melanggar prinsip keseimbangan.
Setelah berbicara tentang jagat raya,
ada perintah kepada hal yang sangat
praktis, yaitu ke pasar, yang dalam
hal ini juga menyangkut timbangan.
Dalam Al-Quran, ada perintah ke-
pada manusia untuk menepati tim-
bangan-timbangan itu dengan jujur
dan dilarang curang dalam menim-
bang.

Timbangan di pasar sebenarnya
adalah realisasi dari bekerjanya hukum
gravitasi. Artinya, ia bekerja meng-
ikuti hukum yang menguasai seluruh
jagat raya. Einstein mengatakan bah-
wa kekuatan yang paling dahsyat
terdapat pada benda kecil, yaitu atom
yang kemudian berangkulan satu
sama lain dan menjadi benda-benda
yang keras sekali, sedang kekuatan
yang paling lemah justru menguasai
seluruh jagat raya, yaitu gravitasi.

Timbangan, dengan begitu, be-
kerja karena hukum jagat raya. Barang
siapa yang curang dalam timbangan,
sebetulnya ia melanggar hukum
kosmos, hukum seluruh jagat raya,
sehingga menimbulkan dosa besar,
yaitu dosa ketidakadilan. Program-
program ad hoc-nya memiliki wujud
yang banyak sekali, seperti me-
nyantuni anak yatim, mendirikan
rumah jompo, dan seterusnya, yang
semuanya berada dalam target me-
negakkan keadilan sosial. Program-pro-
gram itu sulit dicapai karena pada
umumnya orang tidak mau melaku-
kannya. Dalam beragama, manusia
biasanya mengambil yang paling gam-
pang meskipun dengan risiko di-
salahpahami. Misalnya dalam hal naik
haji, yang sekarang ada fasilitas-fasilitas
VIP, bahkan restoran KFC, dan
sebagainya. Pendeknya, Makkah se-
karang ini mirip sekali dengan Paris.
Tetapi Al-Quran mengatakan, Tetapi
dia tak menempuh jalan yang terjal.
Dan apa yang akan menjelaskan ke-
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padamu apa jalan yang terjal? (Yaitu)
membebaskan perbudakan. Atau mem-
beri makan dalam sehari orang yang
dalam kelaparan. Anak yatim yang
dalam pertalian kerabat. Atau orang
miskin (bergelimang) di atas debu (Q.,
90: 11-16). Terjemahan kontem-
porernya kemungkinan adalah, mem-
bebaskan orang dari belenggu kemis-
kinan struktural; atau, memberi
makan pada waktu kesulitan makan-
an; atau juga, menyantuni orang-orang
yang tidur di tanah dan di kolong
jembatan.

Dalam masalah ini, orang Islam
mungkin harus mengelus dada,
mengapa misalnya hadiah Nobel
diberikan kepada Ibu Theresa, orang
yang persis seperti digambarkan
dalam Al-Quran. Orang Islam belum
ada yang mendapatkan hadiah Nobel
semacam itu. Sebetulnya itulah yang
disebut ‘aqabah, jalan yang sulit.
Sementara itu, keberagamaan kita
sekarang ini cenderung memilih yang
gampang-gampang saja, padahal
Tuhan menggugat kita. Ini yang kita
kaitkan dengan masalah keadilan.

Dari sudut pandang ini pula kita
bisa memahami mengapa Bagdad
jatuh atau mengapa seluruh dunia
Islam dijajah, kecuali Afghanistan
(yang terakhir ini memang bisa ber-
bangga diri karena merupakan bangsa
Muslim yang tidak pernah dijajah,
tetapi juga yang paling mundur dan
paling rusak sekarang ini). Dari sini-

lah harus dilihat beroperasinya sun-
natullah, yang harus dipelajari dalam
sejarah.

ADIL DALAM PENGGUNAAN
KEKAYAAN

Arti semula kata ‘adl (bahasa Arab)
ialah sesuatu yang sedang, seimbang,
atau wajar. Begitu pula, arti kata just
(bahasa Inggris) ialah wajar, dan de-
ngan demikian, arti justice (keadilan)
ialah kewajaran.

Pola penggunaan kekayaan harus
dilakukan secara adil, sehingga ke-
kayaan memenuhi kewajaran: suatu
keadaan yang dapat diterima oleh
semua orang dengan penuh kerelaan
dan kelegaan. Pola tersebut ialah
pola prihatin. Dalam kepribadian
dan keprihatinan terdapat unsur
dan semangat solidaritas sosial:
suatu sikap yang selalu memperhi-
tungkan dan memerhatikan keada-
an dan kepentingan orang banyak;
tidak egois atau berpusat pada diri
sendiri. Dengan keprihatinan, harta
kita sendiri digunakan sesuai de-
ngan kebutuhan hidup yang wajar,
tak lebih dan tak kurang, menyisih-
kan sebagian untuk mendorong pro-
duktivitas masyarakat (umpamanya,
dengan sistem tabungan), dan me-
ngeluarkan sebagian lagi untuk ke-
pentingan langsung sosial. Dengan
menekan penampakan mencolok
kekayaan, maka ada satu lagi hal



24      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

yang bisa didapat: mengurangi
sumber ketegangan-ketegangan so-
sial yang amat berbahaya.

Tentang pola prihatin ekonomi
ini, agama memberi petunjuk seperti
tertera dalam firman-Nya, Dan mereka
(orang-orang be-
riman), jika meng-
gunakan harta
mereka, tidak ber-
lebihan dan tidak
pula berkekura-
ngan, berada di
antara keduanya
(Q., 25: 67).

Wajarlah bila
kita, bangsa In-
donesia, menempuh cara hidup pri-
hatin dan disertai solidaritas sosial
sebagai salah satu jalan menuju Ke-
adilan Sosial, sebab beberapa negara
telah menempuh jalan semacam itu.

ADIL DAN  IHSAN

Dinyatakan dalam Al-Quran,
Allah memerintahkan berbuat adil,
mengerjakan amal kebaikan, bermurah
hati kepada kerabat dan Ia melarang
melakukan perbuatan keji, mungkar,
dan kekejaman. Ia mengajarkan kamu
supaya menjadi peringatan bagimu
(Q., 16: 90).

Adil (al-‘adl) dalam ayat di atas
adalah tindakan mengatakan bahwa
yang baik itu baik dan yang buruk

itu buruk. Tetapi di samping itu
juga harus ada al-ihsân, yaitu
mengakui kebaikan orang apabila
orang itu betul-betul baik, sebab
tidak ada orang yang sepenuhnya
buruk, sebagaimana tidak ada orang

yang sepenuh-
nya baik. Surga
dan neraka telah
dijanjikan Allah
Swt. berkaitan
dengan, Maka
barangsiapa tim-
bangannya (amal
kebaikannya) be-
rat, akan hidup
bahagia. Tetapi

barangsiapa timbangannya (amal
kebaikannya) ringan. Maka tempat
tinggalnya lubang yang paling da-
lam. Dan apa yang akan menjelas-
kan kepadamu apa itu? (Itulah) api
yang membara (Q., 101: 6-11).

Jadi, tidak ada orang yang seratus
persen baik tanpa cacat. Demikian
juga tidak ada orang yang seratus
persen buruk tanpa kebaikan. Maka,
kutipan ayat (Q., 16: 90) di atas
adalah untuk mengingatkan kepada
kita semua agar tidak melakukan
generalisasi secara serampangan. Kita
harus adil sebagaimana Allah juga
adil kepada kita. Kita juga harus
melakukan ihsan, sebagaimana Allah
telah melakukan ihsan kepada kita.

Agama Islam itu dalam keaslian-
nya tidak pernah memaksakan
suatu sistem sosial politik yang
eksklusif. Gejala eksklusivisme
pada sementara orang-orang Islam
saat ini . . . jelas bukan sesuatu
yang menjadi genius agama Islam.
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ADIL DAN SEIMBANG

Dalam Q., 42: 38-43 digambar-
kan bagaimana umat Islam harus
bertindak seimbang dan adil di muka
bumi. Renungan atas ayat ini juga
bisa memberikan kearifan tindakan
bagi kita dalam
memecahkan ma-
sa l ah-masa l ah
sosial yang diha-
dapi umat Islam
maupun dalam
kaitan dengan ke-
rumitan hubung-
an antaragama
yang sedang kita
hadapi. Kita ku-
tip terlebih dahu-
lu terjemah ayat Al-Quran tersebut:
Dan mereka yang memenuhi seruan
Tuhan dan mendirikan shalat, dan
persoalan mereka dimusyawarahkan
antara sesama mereka, dan mereka
infakkan sebagian rezeki yang Kami
berikan kepada mereka. Dan bila
ada perbuatan sewenang-wenang me-
nimpa mereka, mereka membela diri.
Balasan atas suatu kejahatan, adalah
kejahatan yang setimpal. Tetapi ba-
rangsiapa dapat memberi maaf dan
menciptakan perdamaian, maka
balasannya dari Allah. Sungguh, Ia tak
menyukai orang yang berbuat zalim.
Tetapi sungguh barangsiapa membela
diri setelah dianiaya, tak ada alasan
menyalahkan mereka. Kesalahan
hanyalah pada mereka yang meng-

aniaya manusia, dan melanggar batas
di bumi tanpa sebab. Bagi mereka
itulah azab yang pedih. Tetapi sungguh,
barangsiapa mau sabar dan memberi
maaf, sungguh itulah sikap yang ter-
baik.

Mari kita renungkan, ayat tersebut
dimulai dengan
perkataan mereka
yang memenuhi
seruan Tuhan,
mendirikan sha-
lat, dan memu-
syawarahkan atas
apa saja masalah
yang dihadapi.
Musyawarah da-
lam ayat ini
m e n d a p a t k a n

perhatian utama sebagai prinsip
kehidupan sosial-politik yang benar,
mulai dari rumah tangga atau ke-
luarga, kehidupan bermasyarakat,
hingga hubungan kenegaraan.
Musyawarah pun menjadi kata kun-
ci surat tersebut (surat Al-Syûrâ,
surat mengenai musyawarah). Prin-
sip musyawarah ini jugalah yang te-
lah dipraktikkan secara sangat eks-
presif oleh Nabi Saw. sehingga dapat
menjadi model bagi kaum Muslim
untuk mengerti kehidupan modern
mengenai demokrasi, sesuai dengan
asas partisipatif-egaliter.

Tetapi, jika musyawarah ini tidak
bisa dicapai, dan kaum Muslim—
hak-hak pribadi maupun kolektifnya
—merasa diinjak-injak, maka mereka
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diperbolehkan bertahan dan mem-
balas demi membela kebenaran. Ba-
lasan atas suatu kejahatan adalah
kejahatan yang setimpal. Tetapi
dalam membela diri, dan membalas
atas hak-hak pribadi maupun kolektif
yang diinjak-injak itu, kaum Muslim
diingatkan untuk tidak boleh me-
lebihi dari kezaliman yang diderita-
nya, sehingga menjadi bentuk balas
dendam. Karena itulah, untuk meng-
hindari bentuk balas dendam yang
dapat menimbulkan kezaliman, Al-
Quran memberi jalan keluar bahwa
yang ideal itu bukan balas dendam
tetapi mengikuti cara yang lebih baik
ke arah kerukunan kembali dengan
orang-orang yang melakukan pelang-
garan. Inilah langkah moral terbaik
dari ajaran agama, yang membalik
sikap permusuhan menjadi persa-
habatan dan persaudaraan, yang
penuh dengan maaf dan rasa kasih
sayang. Dari segi Agama, Allah lebih
meridlai sikap persahabatan, persau-
daraan, maaf dan rasa kasih sayang
daripada permusuhan dan balas den-
dam tak berkesudahan. Barangsiapa
dapat memberi maaf dan mencipta-
kan perdamaian, maka balasannya
dari Allah. Walaupun Al-Quran juga
menegaskan, Barangsiapa membela
diri setelah dianiaya, tak ada alasan
menyalahkan mereka. Kesalahan
hanyalah pada mereka yang meng-
aniaya manusia, dan melanggar batas
di bumi tanpa sebab. Bagi mereka
itulah azab yang pedih. Tetapi pada

akhirnya, “Sungguh, barangsiapa mau
sabar dan memberi maaf, sungguh
itulah sikap yang terbaik.”

Maka, menjadi orang Islam
yang menegakkan “jalan tengah”—
sebagai saksi, sebagai umat ter-
baik—adalah sulit, sebab kita harus
tahu, kapan harus membela diri
dengan menghancurkan musuh
yang telah menganiaya kita, dan ka-
pan harus bersabar dan memaafkan.
Inilah yang harus kita minta setiap
hari kepada Allah Swt. sebanyak 17
kali melalui rakaat-rakaat shalat
wajib, “Ihdinâ al-shirâtha al-mus-
taqîm” (Tunjukilah kami ke jalan
yang lurus). Menurut ajaran agama,
mempertahankan diri dan memba-
las itu diperbolehkan, tetapi mem-
balas secara berlebihan adalah ke-
zaliman. Dan dari sejarah kita be-
lajar bahwa setiap pembalasan cen-
derung sering berlebihan. Daripada
membalas berlebihan, agama me-
ngajarkan lebih baik kita berdamai.
Kalau kita hanya menonjolkan yang
keras, maka Allah memperingatkan
jangan-jangan kamu nanti zalim;
tapi kalau kita hanya bisa mema-
afkan, akibat ketidakpedulian kita
pada persoalan kezaliman yang se-
sungguhnya, maka kita nanti ter-
jerembap dalam kelembekan moral,
dan hukum tidak berjalan dalam
masyarakat, sehingga masyarakat di-
tandai oleh tidak adanya hukum
yang menegakkan pembeda antara
yang benar dan salah.
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Hikmah ayat di atas adalah bahwa
bersabar dan memberi maaf memang
lebih berat dijalankan, daripada mem-
perlakukan orang dengan kasar dan
keras untuk membalas dendam, de-
ngan menghukum mereka yang ber-
salah. Menurut Al-Quran, bersabar
dan memberi maaf adalah bentuk
keberanian, pemecahan masalah yang
paling tinggi dan mulia. Karena itu
adalah bagian dari fitrah manusia—
yaitu ketika kembali kepada kesucian
asal kita—maka kita pun kembali
kepada dâr al-salâm (Darussalam)
kampung perdamaian, Pacem in
Terris, sehingga dapat tercapai damai
di bumi, dan berbahagialah seluruh
umat manusia.

AGAMA ANTI-PELUKISAN

Dengan sifatnya yang amythical
dan anti-sacramentalism, Islam ada-
lah agama yang sangat antipelukisan
atau penggambaran objek-objek ke-
percayaan seperti Tuhan, malaikat,
surga, neraka, setan, bahkan para
nabi. Lebih-lebih berkenaan dengan
Tuhan dan alam gaib, ikonoklasme
Islam sedikit pun tidak berkom-
promi. Hal ini agak sedikit berbeda
berkenaan dengan para nabi dan
tokoh-tokoh lain, akibat pengaruh
budaya Asia Tengah. Namun hal itu
terjadi tanpa sedikit pun tanggapan
mitologis, yakni hanya dalam batas

nilai seni yang dekoratif dan orna-
mental belaka, seperti dapat dilihat
dengan jelas pada banyak seni lukis
miniatur dalam kitab-kitab kesusas-
traan dan ilmu pengetahuan Islam
klasik, terutama yang datang dari
Persia dan Transoksiana.

Campbell mengatakan bahwa
Islam, setelah mengembangkan ilmu
pengetahuan selama lima atau enam
abad, akhirnya memusuhi ilmu penge-
tahuan tersebut, sehingga meng-
akibatkan kematian ilmu penge-
tahuan dan agama Islam itu sendiri.
Tentu Campbell sangat berlebihan,
jika bukannya keliru, dengan per-
nyataannya tersebut. Ilmu penge-
tahuan Islam mati bukan terutama
karena dimusuhi oleh umat Islam
sendiri (hanya sebagian kecil saja dari
umat Islam yang benar-benar secara
serius dan konsepsional memusuhi
ilmu pengetahuan). Barangkali tesis
Robert N. Bellah mengenai masya-
rakat Islam klasik dapat dipinjam
dan diterapkan di sini. Bellah me-
ngatakan bahwa Islam klasik, di
bidang konsep sosial-politiknya, me-
nurut ukuran tempat dan zamannya,
adalah sangat modern, atau justru
terlalu modern untuk dapat berhasil
(It was too modern to succeed). Timur
Tengah waktu itu, kata Bellah, belum
mempunyai prasarana sosial untuk
mendukung modernitas Islam, se-
hingga sistem dan konsep yang sangat
modern itu pun gagal, dan kekha-
lifahan yang bijaksana (al-khilâfah
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al-râsyidah) yang terbuka di Madinah
digantikan oleh kekhalifahan Umayah
yang tertutup di Damaskus.

AGAMA BEBAS MITOS

Apabila kita perhatikan, di balik
hijrah terdapat nilai-nilai yang luar
biasa luhurnya
untuk menjadi
bekal bagi ke-
bangkitan Islam.
Memang, pada
abad sekarang ini,
yaitu pada abad
ke-15 Hijriah atau
menjelang abad
ke-21 Masehi, se-
luruh dunia di-
tandai oleh ke-
bangkitan Islam, tidak hanya di
negeri-negeri Muslim, tetapi juga di
negeri-negeri non-Muslim. Di Pran-
cis, misalnya, agama Islam sudah men-
jadi agama nomor dua setelah agama
Katolik dan mengalahkan agama
Protestan. Gejala tersebut ada
di mana-mana, termasuk di Ame-
rika.

Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban-
nya adalah karena dalam agama
Islam, secara negatif, tidak ada mito-
logi atau dengan kata lain terbebas
dari misteri-misteri atau mitologi
misteri. Dalam Islam telah jelas
bahwa, Dan janganlah kau ikut apa
yang tidak kau ketahui (Q., 17: 36).

Artinya, tidak ada mitologi dalam
Islam, semuanya harus melalui pemi-
kiran.

Inilah yang menyebabkan agama
Islam diramalkan akan menjadi agama
masa depan. Karya Emile Dermeng-
hem, Muhammad and the Religious
Tradition in Islam, menguraikan
bahwa kalau umat manusia ingin

tetap modern
namun tetap
beragama, maka
agama yang ha-
rus dipilih ialah
Islam, karena
dalam Islam ti-
dak ada mito-
logi dan mitos.
Untuk itu, ilmu
pengetahuan
merupakan sa-
lah satu prasya-

rat yang mutlak dan sangat besar
pengaruhnya bagi kebangkitan
Islam. Ini sesuai dengan pernyataan
Nabi dalam sebuah hadis, “Barang-
siapa menginginkan keunggulan di
dunia, dia harus mempunyai ilmu,
barangsiapa menginginkan keunggul-
an di akhirat dia harus mempunyai
ilmu, dan barangsiapa menginginkan
keunggulan di dunia dan akhirat dia
harus berilmu.”

Awal mula dari ilmu pengetahuan,
sesuai dengan etos Al-Quran, ialah
membaca. Sebelum Allah Swt. me-
merintahkan manusia untuk shalat,
puasa, zakat, dan haji yang diperin-

“Islam tidaklah mengandung pe-
ngertian sebuah sikap meninggal-
kan agama Kristen melainkan
membersihkan atau menyem-
purnakannya” (Islam does not
imply a renunciation but a puri-
fication or completion of Chris-
tianity).

(Karel Steenbrink)
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tahkan pertama kali ialah iqra’ (baca-
lah!). Atas dasar ini, di mata para
ahli, Islam ialah agama melek huruf
atau “The Religion of Literacy”. Arti-
nya, di mana pun berada Islam selalu
mengajarkan orang untuk bisa mem-
baca, sehingga di Jawa orang Islam
disebut santri, yang menurut para
ahli sebetulnya berasal dari per-
kataan Sansekerta “sastri”, artinya
orang yang tahu baca-tulis.

AGAMA DALAM MASYARAKAT
INDUSTRI

Ada common sense mengenai masa
depan agama dalam suatu masyarakat
industrial, sebagaimana yang dicer-
minkan oleh percakapan sehari-hari
bahwa industrialisasi dan moder-
nisasi merupakan ancaman terhadap
religiusitas. Meskipun penilaian itu
sering disertai dengan banyak contoh
kasus, namun tidak berarti ia me-
ngandung kebenaran yang bersifat
menyeluruh.

Memang benar bahwa bentuk-
bentuk perubahan sosial yang me-
nyertai proses industrialisasi telah
memengaruhi secara negatif kehi-
dupan keagamaan, misalnya dalam
masyarakat industri, peranan penge-
lompokan sekunder semakin meng-
geser pengelompokan primer. Ada-
pun yang termasuk pengelompokan
sekunder ialah unit dan organisasi
kerja atau produksi, sedangkan

kelompok primer ialah keluarga,
suku, agama, dan sebagainya. Sifat
kelompok sekunder adalah gesell-
schaft, sedangkan yang primer ada-
lah gemeinschaft. Dengan perkataan
lain, formalitas, zaklijkheid, dan rasio-
nalitas semakin menggeser keak-
raban, kekeluargaan, dan afektivitas.
Karena itu melalui berbagai sebab,
peranan orangtua, khususnya ayah,
sebagai agen sosialis anak, akan se-
makin berkurang untuk digantikan
oleh bentuk-bentuk hubungan sosial
yang lain, misalnya sekolah dan per-
gaulan. Hal ini tentu mempunyai
pengaruh dalam bentuk pengen-
duran pola-pola religiusitas tertentu.

Tetapi, pergeseran religiusitas
dalam masyarakat industrial terutama
disebabkan oleh semakin dominan-
nya peranan ilmu pengetahuan. Ilmu
pengetahuan, baik sosial maupun
lainnya, adalah bentuk kesadaran
seseorang tentang lingkungannya,
baik yang jauh maupun yang dekat,
serta pengetahuan atau penguasa-
annya atas masalah-masalah yang
ada. Hal itu berarti paling tidak se-
makin sempitnya daerah kegaiban
atau misteri, padahal tindakan ke-
agamaan dilakukan karena penga-
kuan adanya kenyataan supraempiris
atau gaib dan misteri.

Berkaitan dengan konsep kegaiban
atau misteri itu ialah perasaan tidak
berdaya manusia menghadapi ke-
nyataan-kenyataan yang diperkira-
kan tidak akan mampu dimengerti.
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Pada masyarakat yang didominasi
oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan,
suatu terra incognita akan menyu-
guhkan tantangan untuk diselidiki
dan dibongkar rahasianya. Tetapi,
pada masyarakat lain, ketidakber-
dayaan manusia menghadapi alam
telah melahirkan konsep dan tindak-
an yang bersifat religius magis. Me-
muja suatu objek alam yang diang-
gap memiliki rahasia dan keagungan
dapat dilihat sebagai lompatan jauh
seorang manusia dalam usahanya
menundukkan objek tersebut
untuk kepentingan dirinya. Se-
dangkan jalan yang wajar (bukan
loncatan jauh) ialah meneliti, menye-
lidiki, dan mempelajari objek ter-
sebut.

Jadi, proses industrialisasi akan
membawa serta akibat menurunnya
religiomagisme yang, untuk sebagian
masyarakat, merupakan religiusitas
itu sendiri. Karena itu, bagi mereka
ini, industrialisasi memerosotkan
religiusitas. Tetapi, bagi masyarakat
lain, industrialisasi dan modernisasi
mungkin justru menopang dan me-
ningkatkan religiusitas. Seperti telah
diungkapkan mengenai empat di-
mensi religiusitas, bahwa religiusitas
yang paling murni dan sejati ialah
yang berdimensi budaya intrinsik,
atau cultural consumatory, yaitu sikap
keagamaan yang memandang keper-
cayaan atau iman sebagai tujuan pada
dirinya sendiri, yang menimbulkan
perasaan bahagia karena nilai intrin-

siknya. Religiusitas dalam dimensi
ini tidak mengharapkan kegunaan
di luar imannya sendiri. Dimensi
religiusitas inilah yang agaknya akan
semakin diperkuat oleh adanya pola-
pola hubungan masyarakat indus-
trial. Karena hal-hal yang bernilai
instrumental telah dengan melim-
pah disediakan oleh struktur dan pola
masyarakat industrial itu, maka
agama menjadi semakin murni,
dalam arti bahwa keagamaan tidak
lagi banyak mengandung nilai instru-
mental. (Contoh sederhana ialah,
karena “instrumen” untuk membe-
rantas hama tanaman dalam suatu
masyarakat industrial telah disedia-
kan oleh ilmu dan teknologi—misal-
nya dalam bentuk insektisida—
maka orang akan semakin berkurang
mendekati Tuhan—misalnya dalam
bentuk doa—dengan tujuan agar
tanamannya di sawah tidak terkena
hama; ia mungkin akan berpindah
dari religiusitas berdimensi cultural
instrumental ke cultural consumatory,
di mana ia melihat ibadah sebagai
tujuan pada dirinya sendiri yang
menjadi sumber kebahagiaan).

Religiusitas yang tidak terancam
oleh proses industrialisasi dan moder-
nisasi, malahan memperoleh dukung-
an dan pengukuhan, merupakan
religiusitas yang bebas dari magis-
me, yaitu naturalisasi tindakan-tin-
dakan manusia (physiomorphism of
man). Tetapi syarat lainnya ialah
religiusitas itu harus bersandar ke-
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pada konsep wujud supraempiris
yang tidak akan bergeser menjadi
empiris. Dengan perkataan lain, sum-
ber kepercayaan dan nilai keagama-
annya harus dapat dijamin bahwa
ia tidak akan dapat dimengerti manu-
sia dan diketahui rahasia-rahasianya.

Apakah ada kenyataan serupa itu?
Seorang penganut falsafah materi-
alisme (komunisme) akan mengata-
kan tidak. Sebab dengan kecer-
dasannya, manusia, menurut
falsafah itu, selalu mempunyai potensi
untuk memahami dan membuka
kenyataan apa saja dalam alam raya
ini. Suatu objek yang dahulu diang-
gap agung dan penuh misteri atau
kegaiban sehingga patut dipuja, mi-
salnya matahari, kini sudah semakin
dipahami manusia dan terbuka
rahasia-rahasianya. Matahari telah
berhenti sebagai kenyataan supra-
empiris, dan hanya menjadi objek
empiris biasa, sehingga tidak pantas
lagi manusia menyembahnya. Maka,
bagi seseorang yang religiusitasnya
berkaitan dengan konsep kegaiban
matahari, proses industrialisasi dan
modernisasi benar-benar telah meng-
hapuskan sama sekali religiusitas itu.

Teori komunis itu masih harus di-
tunggu bukti kebenarannya sampai
dengan lengkapnya pengalaman
manusia dan pengetahuannya yang
meliputi segala wujud di jagat raya
ini. Tetapi, di sinilah letak paradoks-
nya: justru suatu kenyataan disebut
supraempiris karena ia tidak mung-

kin dibuktikan ada-tidaknya melalui
prosedur dan norma empiris. Mani-
festasi tunggal adanya kenyataan
supraempiris itu hanya dirasakan
oleh mereka yang meyakini dan
menerima dengan sungguh-sung-
guh ajaran tentang adanya kenyata-
an itu. Hal ini membawa kita ke
ungkapan sederhana, namun mung-
kin sekali mengandung kebenaran
yang bersifat prinsipil, bahwa ada
atau tidak adanya religiusitas, baik
di masyarakat industrial maupun
lainnya, bergantung kepada
kegiatan penanaman iman oleh
masyarakat bersangkutan, yaitu
pendidikan keagamaan pada
umumnya.

AGAMA DAN AKHLAK

Surat Al-Mâ‘ûn memperingat-
kan kita bahwa beragama dengan
tulus tidaklah cukup hanya dengan
mengerjakan segi-segi formal ke-
agamaan seperti shalat, puasa, haji,
dan lain-lain. Keagamaan yang sejati
menuntut adanya wujud nyata kon-
sekuensi ibadah, yaitu budi pekerti
yang luhur, yang dibidikkan oleh
ibadah itu. Sebuah hadis yang amat
terkenal mengisyaratkan bahwa tuju-
an tugas suci atau risalah dibangkit-
kannya Nabi Saw. adalah untuk me-
nyempurnakan berbagai keluhuran
budi. Sejalan dengan ini, Nabi juga
menggambarkan bahwa di antara
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semua kualitas manusia, tidak ada
timbangan atau bobot nilai kebaikan
yang lebih erat daripada budi pekerti
luhur. Lalu beliau menggambarkan
bahwa yang paling banyak menye-
babkan manusia masuk surga ialah
takwa kepada Allah dan keluhuran
budi.

Penegasan-
penegasan Nabi
itu merupakan
kelanjutan dari
ajaran Al-Quran
tentang apa yang
dinamakan nilai
kebajikan (al-birr
atau amal saleh).
Allah Swt. me-
negaskan, Kamu
sekalian tidak
akan memperoleh kebajikan sebelum
kamu mendermakan sebagian dari
(harta) yang kamu cintai (Q., 3:
92). Dan penegasan-Nya lagi yang
lebih teperinci, Bukanlah kebajikan
itu bahwa kamu menghadapkan mu-
kamu ke timur dan ke barat. Tetapi
kebajikan ialah (jika) orang yang
beriman kepada Allah, hari kemu-
dian, para malaikat, kitab-kitab suci
dan para nabi; dan orang yang
mendermakan hartanya, betapapun
cinta orang itu kepada harta tersebut.
Untuk kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, orang terlantar
di perjalanan, peminta-minta, dan
untuk membebaskan para budak;
dan orang yang menepati janji jika

membuat janji, serta mereka yang
tabah dalam kesulitan, kesusahan,
dan masa perang. Mereka itulah orang-
orang benar (tulus), dan mereka itulah
orang-orang yang berbakti (bertakwa)
(Q., 2: 177).

Dalam kaitan itu menarik sekali
memerhatikan komentar A. Yusuf

Ali atas firman
yang amat pen-
ting ini. Dikata-
kannya: “Seakan
untuk menekan-
kan lagi peringa-
tan melawan for-
malisme yang
mematikan, kita
diberi gambaran
yang indah ten-
tang orang yang

saleh dan takut kepada Tuhan.
Orang itu harus menaati atur-
an-aturan yang membawa kebaikan,
tapi ia harus memusatkan pan-
dangannya kepada cinta Tuhan dan
cinta sesama manusia. Kita diberi
empat pokok: (1) iman kita harus
sejati dan tulus; (2) kita harus
memperlihatkannya dalam tindakan-
tindakan kebaikan kepada sesama
kita; (3) kita harus menjadi warga
masyarakat yang baik, yang men-
dukung organisasi-organisasi sosial;
dan (4) jiwa pribadi kita sendiri
harus teguh dan tidak goyah dalam
segala keadaan. Keempat pokok itu
saling berkaitan, tapi masih dapat
dipandang secara terpisah. Iman

Menerapkan Islam secara baik
adalah mencontoh Nabi, baik se-
cara vertikal berhubungan dengan
Allah dan juga horizontal ber-
hubungan sesama manusia, dan
tidak lupa memohon kepada Allah
mudah-mudahan kita termasuk
orang yang baik. Inilah yang lebih
berharga.
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bukanlah semata-mata perkara
ucapan. Kita harus menyadari
kehadiran Tuhan dan kebaikan-
Nya. Jika kita menyadari itu, maka
hal-hal besar menjadi kecil di
depan mata kita; segala kepalsuan
dan sifat sementara dunia ini akan
tidak lagi memperbudak kita, sebab
kita melihat Hari Kemudian se-
olah-olah terjadi sekarang ini. Kita
juga melihat karya Ilahi dalam alam
ciptaan-Nya, dan ajaran-ajaran-Nya
yang tidak lagi berada jauh dari kita,
melainkan datang dalam pengalaman
kita sendiri. Tindakan-tindakan
derma yang praktis mempunyai
nilai hanya jika keluar dari rasa cinta
dan tidak dari motif-motif yang lain.
Dalam hal ini, juga, kewajiban kita
dapat berbentuk berbagai macam,
berujud jenjang yang wajar; sanak
keluarga kita, anak-anak yatim
(termasuk siapa saja yang tidak punya
topangan hidup atau bantuan);
orang yang benar-benar memerlu-
kan pertolongan tapi tidak pernah
meminta (kewajiban kita menemu-
kan mereka itu, dan mereka di-
dahulukan sebelum orang yang me-
minta, dan memang berhak untuk
meminta, yakni, bukan sekadar pe-
ngemis yang malas, tetapi orang
yang memerlukan bantuan dalam
bentuk tertentu (kewajiban kita
untuk tanggap kepada mereka); dan
budak-budak (kita harus melakukan
apa saja yang dapat dilakukan untuk
memberi atau membeli kemerdeka-

an mereka). Perbudakan mengan-
dung berbagai bentuk yang tersem-
bunyi dan berbahaya, dan semua-
nya tercakup di situ.”

Dalam menafsirkan firman itu,
Muhammad Asad menegaskan bahwa
Al-Quran menekankan prinsip yang
semata-mata mengikuti bentuk-
bentuk lahiriah tidaklah memenuhi
persyaratan kebajikan. Disebutkan
bahwa masalah menghadapkan wajah
ke arah ini atau itu dalam shalat ada-
lah kelanjutan dari pembahasan ten-
tang kiblat dalam urutan ayat-ayat
sebelumnya. Dan memang meng-
hadapkan muka ke arah tertentu dalam
ibadah hanyalah bentuk formal lahi-
riah semata dari sebuah amalan,
sehingga tidak seharusnya dipandang
dalam kerangka sebagai tujuan dalam
dirinya sendiri, sementara tujuan
yang sebenarnya terlupakan.

Jadi, agama kita mengajarkan
bahwa formalitas ritual belaka tidak-
lah cukup sebagai wujud keagamaan
yang benar. Karena itu juga tidak
pula segi-segi lahiriah itu akan meng-
hantarkan kita menuju kebahagiaan,
sebelum kita mengisinya dengan hal-
hal yang lebih esensial. Justru sikap-
sikap membatasi diri hanya kepada
hal-hal ritualistik dan formal akan
sama dengan peniadaan tujuan agama
yang hakiki. Prinsip ini dipertegas
oleh Nabi Saw. dalam sebuah hadis
mengenai dua wanita:

Abu Hurairah meriwayatkan prin-
sip penting yang diajarkan Nabi ini,
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yang memberi peringatan keras ke-
pada orang yang suka pamer kebaji-
kan palsu dan kemunafikan dalam
menekuni segi-segi formal keagamaan.
Seseorang yang datang kepada Nabi
dan menceritakan tentang seorang
wanita yang rajin mengerjakan shalat,
puasa, dan zakat, tetapi lidahnya
selalu menyakiti sanak keluarganya.
Maka Nabi Saw. bersabda, “Tempat
dia di neraka!” Kemudian orang itu
menceritakan tentang seorang wanita
yang kedengarannya jelek, karena ia
melalaikan shalat dan puasa, namun
ia rajin memberi pertolongan kepada
orang-orang sengsara, dan tidak per-
nah menyakiti hati sanak keluarga-
nya. Maka Rasul Saw. bersabda,
“Tempat dia di surga!”

Seorang tokoh Islam Indonesia,
Prof. A. Mukti Ali, pernah mengata-
kan bahwa orang-orang Muslim
banyak yang lebih peka kepada
masalah-masalah keagamaan dari-
pada masalah-masalah sosial. Yang
dimaksud ialah, banyak orang Islam
yang lebih cepat bereaksi kepada
gejala-gejala yang dinilai menyim-
pang dari ketentuan lahiriah keagama-
an, seperti soal pakaian atau tingkah
laku “tidak sopan” dan “tidak ber-
moral” tertentu, namun reaksi kepada
masalah-masalah kepincangan sosial
seperti kemiskinan dan kezaliman
masih lemah. Maka hadis di atas
dapat dirujuk sebagai sebuah ilustrasi
tentang apa yang dikatakan Prof.
Mukti Ali itu, dan di situ tampak

bahwa Nabi Saw. justru lebih peka
pada masalah-masalah sosial yang
lebih substantif daripada masalah-
masalah formal keagamaan semata
yang simbolik.

AGAMA DAN ETOS KERJA

Persoalan etos kerja menjadi salah
satu bahan pembicaraan yang ramai
di masyarakat kita. Pembicaraan itu
tidak jarang dalam suasana khawatir
bahwa jika bangsa kita tidak dapat
menumbuhkan etos kerja yang baik,
kemungkinan besar bangsa kita akan
tetap tertinggal oleh bangsa-bangsa
lain, termasuk oleh bangsa-bangsa
tetangga dalam lingkungan Asia
Tenggara atau, lebih-lebih lagi, Asia
Timur. Bahkan di zaman Orde Baru
pernah terdengar ramalan yang ber-
nada pesimis, bahwa jika kita tidak
berhasil menjadi negara maju (dalam
jargon politik kita disebut “tinggal
landas”), maka dalam waktu sekitar
seperempat abad yang akan datang,
ketika seluruh bangsa Asia Timur
telah menjadi negara industri, Indo-
nesia akan menjadi tidak lebih dari
“back yard” (halaman belakang)
kawasan ini (yang sekarang sudah
hampir menjadi kenyataan).

Kebetulan pula, ada sinyalemen
bahwa bangsa kita memang men-
derita kelemahan etos kerja itu. Se-
buah pembahasan dalam Reader’s
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Digest (sebuah majalah populer kon-
servatif, dan merupakan salah satu
dari majalah dengan oplah terbesar
di muka bumi) mengatakan Indo-
nesia tidak akan dapat menjadi
negara maju dalam waktu dekat ini,
karena “Indonesia has lousy work ethic
and serious corruption” (Indonesia
mempunyai etika kerja yang cacat
dan korupsi yang gawat).

Pengertian kamus bagi perkataan
“etos” menyebutkan bahwa ia ber-
asal dari bahasa Yunani (êthos) yang
bermakna watak atau karakter. Maka
secara lengkapnya “etos” ialah karak-
ter dan sikap, kebiasaan serta keper-
cayaan, dan seterusnya, yang bersifat
khusus tentang seorang individu
atau sekelompok manusia. Dan dari
perkataan “etos” terambil pula per-
kataan “etika” dan “etis” yang merujuk
kepada makna “akhlâq” atau bersifat
“akhlâqî”, yaitu kualitas esensial se-
seorang atau suatu kelompok, ter-
masuk suatu bangsa. Juga dikatakan
bahwa “etos” berarti jiwa khas suatu
kelompok manusia, yang dari jiwa
khas itu berkembang pandangan
bangsa tersebut tentang yang baik
dan yang buruk, yakni etikanya.

Dalam pengertian itu, maka
negara-negara industri baru (NIC’s,
Newly Industrializing Countries),
yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong
Kong, dan Singapura, sering kali
dirujuk sebagai “little dragons” (ular-
ular kecil). Maksudnya, NIC’s ada-
lah negara-negara Konfusianis (peng-

anut ajaran Konghucu, dengan ular
naga sebagai binatang mitologis
dalam sistem kepercayaan mereka).
Dalam kalimat lain, sebutan itu me-
nunjukkan anggapan bahwa NIC’s
menjadi maju berkat ajaran atau etika
Konghucu. Dengan begitu, maka
untuk kemajuan negara-negara ter-
sebut, kredit, pujian, dan pengharga-
an diberikan kepada ajaran-ajaran
Konghucu, dengan pandangan yang
hampir memastikan bahwa negara-
negara itu maju karena ajaran failasuf
Cina itu. Selanjutnya, kesimpulan
pun dibuat bahwa etika Konghucu
memang relevan, bahkan mendu-
kung, bagi usaha-usaha modernisasi
dan pembangunan bangsa industrial.
Cara pandang serupa itu sebenarnya
merupakan penerapan Weberisme
atas gejala di luar Eropa Barat, seperti
telah banyak dilakukan para ahli.

AGAMA DAN KEADILAN

Jika keadilan dikaitkan dengan
agama, maka yang pertama-tama
dapat dikatakan ialah bahwa usaha
mewujudkan keadilan merupakan
salah satu dari sekian banyak sisi ke-
nyataan tentang agama. Sesudah
umat manusia mengenal peradaban
di Lembah Mesopotamia (Irak seka-
rang), sekitar 6000 tahun yang lalu,
persoalan keadilan merupakan tan-
tangan hidup manusia yang tidak
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pernah berhenti diperjuangkan. Pe-
nemuan sistem pertanian (sebagai ber-
kah langsung dari dua sungai yang
banjir secara periodik dan pasang-
surut) serta dijinakkannya binatang
(yang membuat manusia tidak lagi
hanya bersandar kepada kekuatan
fisiknya dalam bertani), telah me-
mungkinkan ter-
jadinya akumu-
lasi kekayaan pa-
da manusia.

Karena ma-
nusia mendapati
dirinya, persis
karena adanya
kemakmuran itu,
harus menyusun masyarakat dengan
membagi pekerjaan, termasuk
kekuasaan, antara para anggotanya,
maka mulailah masyarakat manusia
tersusun menjadi tinggi-rendah, di
mana yang kuat mengalahkan atau
menguasai yang lemah. Pembagian
manusia menjadi empat tingkat
(yang kelak setelah ditiru dan
diambil alih oleh bangsa-bangsa
Arya melahirkan sistem kasta), pada
mulanya muncul sebagai keharusan
pembagian kerja masyarakat ber-
adab, dan selanjutnya mewujud
nyata dalam konsep kenegaraan.
Tetapi serentak dengan itu pula
muncul masalah keadilan. Maka
tampillah para literati, yaitu kelas
tertinggi dalam sistem masyarakat
yang bersusun itu, yang tugasnya
ialah “meneropong langit” dengan

jaminan hidup sepenuh-penuhnya,
atau seorang tokoh dari mereka,
yang mampu mengenali adanya
ketidakadilan, kemudian ia ber-
usaha merombak masyarakat atas
dasar “wisdom” yang diperolehnya.

Padanan fungsional kaum literati
itu pada waktu sekarang ialah kaum

intelektual, atau
mungkin lebih
tepat lagi kaum
inteligensia. Yai-
tu, suatu kelom-
pok dalam ma-
syarakat yang ka-
rena tingkat ke-
mampuan inte-

leknya yang tinggi dan komitmen
moralnya yang kukuh, mampu tetap
bertahan untuk tidak “terlibat lang-
sung” dalam persoalan hidup ke-
seharian. Sikap “detachment” ini
membuat mereka berpeluang lebih
baik untuk melihat masalah hidup
secara “objektif”, karena itu mereka
berotoritas.

Kaum literati zaman Sumeria-
Babilonia itu, terlebih lagi penam-
pilan tokoh-tokohnya yang sangat
menonjol dengan wisdom dan karis-
ma, adalah juga padanan fungsional
para nabi dan rasul. Sekalipun
jumlah mereka tidak pernah banyak,
namun merupakan penentu jalan
sejarah umat manusia. Disebabkan
oleh berakarnya wawasan mereka
dalam nilai kemanusiaan yang
tinggi dan murni, maka terdapat

Mereka yang berkata, “Pangeran
kami ialah Allah,” kemudian
mereka beristiqamah, maka para
malaikat akan turun kepada
mereka....

(Q., 41: 30)
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kesamaan asasi antara sesama mereka
dalam misi dan tugas suci. Perbe-
daan yang ada di antara mereka
hanyalah dalam segi-segi “teknis”
pelaksanaan atau perwujudan misi
sebagai akibat dari tuntutan ruang
dan waktu yang berbeda-beda.

Dari situ kita sudah mulai dapat
melihat korelasi antara agama dan
usaha mewujudkan keadilan (atau,
secara negatifnya, antara agama dan
usaha melawan kezaliman). Seorang
tokoh dari mereka, yang memiliki
tingkat wisdom yang demikian tinggi
dan wawasan kemanusiaan yang
demikian luhur, dipandang sebagai
“orang yang mendapat berita” (makna
asal kata-kata Arab Nabîy). Jika wis-
dom yang diperolehnya itu tidak
hanya untuk diri sendiri saja, dan
tokoh itu mengemban misi suci (risâ-
lah) untuk disampaikan kepada
masyarakat pada umumnya, maka
dalam bahasa Arab ia disebut “Rasûl”
(pengemban atau pemilik misi suci)
sekaligus dipandang sebagai “Utusan”
dari Tuhan Mahatinggi. Karena itu,
tidak heran bahwa hampir semua
unsur pokok agama dapat ditelusuri
kembali ke Sumeria-Babilonia. Hal
ini antara lain dibuktikan atau dilam-
bangkan dalam wawasan dan penam-
pilan Nabi Ibrahim, seorang tokoh
dari Ur atau Kaldea di Mesopotamia,
yang kelak berdiam dan wafat di
Kanaan atau Palestina Selatan, setelah
ia meninggalkan negerinya dan ter-
lebih dahulu pergi ke Harran

di daerah hulu Lembah Furat-
Dajlah.

AGAMA DAN KEHIDUPAN
MODERN

Dalam kehidupan modern, pe-
ranan agama biasanya dihubung-
kan dengan konotasi modernitas
yang mengalami—atau malah men-
derita —ekses. Ekses tersebut akibat
dominasi ilmu dan teknologi yang,
menurut Ashadi Siregar, hanya
mampu melahirkan teknokrat-tek-
nokrat tanpa perasaan (suatu per-
nyataan yang bersifat karikatural).
Kepentingan serta persoalan ilmu
dan teknologi ialah objektivitas. Ka-
rena itu, dengan sendirinya ob-
jektivisme akan sering berbenturan
dengan subjektivisme, sehingga,
sebagaimana halnya dengan mesin
tanpa perasaan, mengingkari per-
seorangan (depersonalization) yang
berarti mengurangi arti kemanusia-
an (dehumanization) dan meng-
akibatkan ketidaksanggupan seseo-
rang mengenali dirinya sendiri dan
makna hidupnya, atau mengalami
apa yang dinamakan keterasingan
(alienation). Ilmu dan teknologi
berhubungan dengan bidang yang
sedemikian rupa sifat dan nilainya,
sehingga disebut profane (duniawi).
Dan keprofanan berada dalam po-
sisi yang antagonistis dengan ke-
sakralan atau rasa kesucian tersebut.



38      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

Sebuah magnet tak mungkin ada
tanpa kedua unsurnya yang anta-
gonistis—kutub utara dan selatan.
Demikian pula kehidupan yang wajar,
ia memerlukan keseimbangan antara
aspek profan dan aspek sakral. Maka,
tidak heran pada masyarakat modern
—dalam konotasi tersebut—masa-
lah mencari dan
m e n e m u k a n
makna hidup
yang ultimate,
yang berarti sak-
ral, menjadi se-
makin serius dan
akut. Indikasi-
indikasi ke arah
itu dapat disebut-
kan dalam dua hal
yang berlawanan: negatif dan positif.
Yang negatif berupa gejala bahwa
penyakit jiwa lebih banyak pada
masyarakat modern daripada ma-
syarakat yang lebih sederhana
(untuk Indonesia: lebih banyak di
kota-kota besar daripada di desa-
desa). Yang positif berupa gejala
semakin tertariknya orang-orang
modern kepada pemikiran-pemi-
kiran spekulatif (di Amerika lebih
banyak orang membaca Alkitab
sekarang ini daripada dulu, meski-
pun pengunjung gereja menurun).

Yang paling aman adalah menga-
takan bahwa agama, betapapun,
akan dibutuhkan manusia, dan
dengan demikian ia akan tetap ber-
peran, sebab, sebagaimana dikata-

kan oleh Julian Huxley: “Manusia
selalu concerned tentang nasibnya—
artinya, tentang kedudukan dan pe-
ranannya di alam raya, tentang bagai-
mana ia memenuhi peranan tersebut.
Semua masyarakat manusia mengem-
bangkan jenis alat-alat tertentu untuk
mengatasi masalah ini—alat-alat

untuk mengarah-
kan ide-ide dan
emosi-emosinya
serta untuk mem-
bina sikap-sikap
batin, pola-pola
kepercayaan, dan
perilaku dalam
hubungannya
dengan konsepsi
mereka tentang

nasibnya. Semua alat sosial yang ber-
kenaan dengan nasib itu, menurut
saya, dapatlah secara sepenuhnya
dimasukkan di bawah judul agama.”

Kalau masa depan tetap terbuka,
lalu apa yang hendak diajukan? Jika
agama benar-benar merupakan se-
suatu yang vital, tidak hanya bagi per-
seorangan, tapi juga untuk masya-
rakat, maka ia dituntut untuk memi-
liki tiga hal. Ia harus merupakan
suatu way of life yang dapat dirasa-
kan secara mendalam oleh pribadi
—apa yang hendak dilakukan oleh
seseorang dalam kesendiriannya—
kata Whitehead, sebagai suatu way
of life bersama yang didasarkan pada
pendekatan spiritual dan emosional
tertentu, kepercayaan-kepercayaan
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tertentu, pedoman-pedoman tertentu
dalam bidang nilai, dan sikap-sikap
tertentu dalam menghadapi nasib
manusia. Dan sebagaimana sekarang
ini pun telah ada masyarakat-masya-
rakat agama atau jamaah-jamaah,
maka demikian pula, agama di masa
mendatang memerlukan organisasi
sendiri sebagai rangkanya. Dan akhir-
nya—dan inilah yang sering hilang
di masa lalu akibat pertentangan
antara dasar-dasar pemikiran religius
dan ilmiah—masyarakat agama dan
kehidupan individual orang-orang
agama harus mempunyai suatu hu-
bungan organis dengan masyarakat
secara keseluruhan dalam hal yang
berkenaan dengan pikiran, moral,
dan perasaan. Hal itu berarti bahwa
keagamaan harus relevan dengan
kehidupan nyata. Dalam hubung-
annya dengan hal ini, kita sering lupa
bahwa dunia ini sebenarnya senan-
tiasa berkembang. Sedangkan dalam
setiap perkembangan, tentu itu ber-
arti perubahan. Karena itu, keagama-
an harus mampu menampung peru-
bahan masyarakat (social change).

AGAMA DAN KORUPSI

Sebagai bangsa yang bagian ter-
besar berpenduduk Muslim, kita
tidak dibenarkan bersandar hanya
kepada kenyataan statistik jumlah
penganut Islam. Justru, sejalan de-

ngan hukum “coruptio optimi pes-
sima” (“kejahatan oleh orang baik
adalah kejahatan yang terburuk”, “cor-
ruption by the best is the worst”), maka
pelanggaran prinsip keadilan dan ke-
seimbangan oleh kaum Muslim akan
mendatangkan malapetaka berlipat
ganda. Hukum yang sama berlaku
atas para penganut setiap agama,
sebab setiap agama juga mengajarkan
prinsip yang sama. Karena itu, para
penganut setiap agama dituntut untuk
mengamalkan dengan sebaik-baiknya
ajaran Tuhan dalam masing-masing
agama itu. Tidak melaksanakan ajaran
Allah dalam masing-masing agama itu
adalah kekafiran, kezaliman, dan ke-
fasikan.

Inti pokok tugas suci para nabi
ialah pembebasan manusia dari per-
budakan oleh sesamanya dengan me-
musatkan penghambaan diri dan
pengabdian mutlak hanya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, diikuti dengan
perlawanan kepada tirani dan mene-
gakkan keadilan dan keseimbangan
(balance). Perlawanan terhadap tirani
dan keimanan kepada Tuhan adalah
pegangan hidup yang kukuh, suatu
kebenaran yang jelas berbeda dari
kepalsuan, dan manusia dipersila-
kan dengan bebas untuk memilih
sendiri, sehingga tidak boleh ada
paksaan dalam agama. Sebab, me-
maksa itu sendiri adalah tindakan
tirani. Sistem demokratis adalah
antitesa dari sistem tirani, dengan
dimensi metafisis pembebasan manu-
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sia dari penghambaan kepada se-
samanya berdasarkan keimanan ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk Indonesia, jalan pikiran di
atas dianut oleh Bung Hatta, salah
seorang tokoh pendiri bangsa yang
berpandangan paling baik mengenai
kenegaraan. Menurut Bung Hatta,
semua kegiatan
kenegaraan harus
berlangsung di
bawah sinar Ke-
tuhanan Yang
Maha Esa, seba-
gaimana sila per-
tama itu menyi-
nari empat sila yang lain dalam
Pancasila. Dengan begitu, kegiatan
kenegaraan kita memiliki dasar
metafisis, sehingga menghasilkan
komitmen yang total, yang tumbuh
dari kesadaran bahwa semua per-
buatan dan tingkah laku manusia
adalah bermakna, dan akan diper-
tanggungjawabkan di hadapan
Tuhan. Sama halnya dengan banyak
bidang kehidupan lain, pandangan
itu sebenarnya telah disadari juga
oleh sebagian kalangan pemerintah.
Pak Harto, misalnya, menetapkan se-
macam ketentuan bahwa para pejabat
negara harus bertakwa kepada
Tuhan. Di samping takwa seseorang
merupakan rahasia Allah yang tidak
dapat diukur dengan angka dan
tidak dapat diuji oleh sesama ma-
nusia, penetapan ketentuan itu
dapat dibenarkan jika diartikan

bahwa para pejabat negara harus
melaksanakan tugas kewajibannya
dalam semangat kesadaran ke-
tuhanan sebagai sikap kejiwaan pri-
badinya yang tersimpan dalam raha-
sia lubuk hatinya.

Sesuai dengan petunjuk agama
bahwa asas hidup yang benar, ter-

masuk hidup ke-
negaraan, ialah
takwa dan ridla
Allah. Ketentuan
petugas negara
harus bertakwa
berarti bahwa se-
mua tindakan

melaksanakan kewajiban kenegaraan
harus dilakukan dengan kesadaran
penuh bahwa Tuhan hadir dalam se-
tiap kegiatan. Tuhan mengetahui,
mengawasi, dan akan meminta per-
tanggungjawaban setiap noktah tin-
dakan dan perilakunya serta dampak-
dampaknya. Dengan kesadaran itu, se-
seorang akan terbimbing ke arah budi
pekerti luhur atau akhlak mulia,
prasyarat bagi kebahagiaan lahir dan
batin. Budi pekerti luhur adalah salah
satu wujud kedirian manusia yang
paling tinggi. Di hadapan budi
pekerti luhur semua kekuatan, baik
fisik maupun mental, juga kekuasaan,
tidak akan berdaya: “Surodiro jaya-
ningrat lebur dening pangastuti”,
“kekuatan jiwa raga dan kekuasaan
lebur oleh budi pekerti luhur”.

Dalam hal itu, kita melihat banyak
orang dari berbagai kalangan di antara

Seseorang disebut mempunyai etos
bisnis,  jika padanya ada keya-
kinan yang kuat bahwa bisnisnya
bermakna penuh bagi hidupnya.
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kita yang menunjukkan kesenjangan
antara yang diucapkan dan yang di-
kerjakan. Meskipun kita secara formal
menganut suatu agama yang meng-
ajarkan takwa, bahkan banyak dari
kita yang merasa atau mengaku telah
bertakwa kepada Tuhan, namun kita
bertingkah laku seolah-olah tidak
ada Tuhan, suatu bentuk kekafiran
yang nyata! sehingga kita menam-
pilkan diri sebagai orang yang fasiq
(fasiq), bertingkah laku tanpa
peduli kepada ukuran-ukuran moral,
al-akhlâq al-karîmah atau budi
pekerti luhur. Itu semua merupakan
contoh “corruption optimi pessima”.

Dari sudut pandang itulah mun-
cul salah satu alasan penilaian bahwa
kita sedang mengalami kemerosotan
moral. Seperti dengan jelas dikemu-
kakan Gibbon berkenaan dengan
runtuhnya kekaisaran Romawi, ke-
merosotan moral adalah penyebab
hancurnya bangsa-bangsa di dunia.
Karena itu bangsa kita, dalam per-
jalanannya menuju masa depan,
sangat memerlukan tindakan penye-
lamatan penuh kesungguhan, khu-
susnya dalam usaha menegakkan
standar moral yang setinggi-tinggi-
nya.

AGAMA DAN MAKNA HIDUP

Kaum optimis, yang beragama
dan yang antiagama, sama-sama ber-

pendapat bahwa hidup ini cukup
berharga, karena mengandung
makna dan tujuan. Itu juga
pandangan manusia pada umumnya.
Tetapi, sampai kepada kesimpulan
bahwa hidup ini bermakna dan
bertujuan belumlah berarti banyak,
jika tidak diteruskan dengan
percobaan menjawab pertanyaan,
makna dan tujuan yang mana?

Memang, kesadaran hidup ber-
makna dan bertujuan diperoleh se-
seorang hampir semata-mata karena
dia mempunyai tujuan yang dia
yakini cukup berharga untuk diper-
juangkan, kalau perlu dengan pe-
ngorbanan. Tapi mengatakan bahwa
seseorang hidupnya bermakna, atau
mungkin sangat bermakna, tidak
dengan sendirinya mengatakan hi-
dup orang itu bernilai positif, yakni
baik. Sejumlah tokoh-tokoh berikut
adalah orang-orang yang menem-
puh hidup bermakna: Nabi Isa Al-
Masih a.s., Nabi Muhammad Saw.,
Mahatma Gandhi, Bung Karno,
Bung Hatta, dan lain-lain, kita bisa
juga menyebutkan tokoh-tokoh lain
seperti Hitler, Stalin, Pol Pot, James
Jones (pendiri sekte People’s Temple),
Bhagawan Shri Rajneesh, dan lain-
lain. Pada deretan pertama adalah
tokoh-tokoh kebaikan, sementara
pada deretan kedua adalah tokoh-
tokoh kejahatan. Namun semuanya
diketahui telah menempuh hidup
penuh makna, dengan tingkat
kesungguhan dan dedikasi yang luar
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biasa kepada perjuangan mencapai
tujuan mereka, positif (baik) mau-
pun negatif (jahat).

Dari yang dikemukakan di atas
itu tampak jelas bahwa selain ada
masalah makna dan tujuan hidup,
juga tidak kurang pentingnya ialah
persoalan nilai makna dan tujuan hi-
dup itu. Dan karena nyatanya ham-
pir setiap orang merasa mempunyai
tujuan hidup, maka mungkin per-
soalan nilai makna dan tujuan hidup
itu sendiri justru lebih penting.

Dengan kata lain, persoalan pokok
manusia bukanlah menyadarkan
bahwa hidup mereka bermakna dan
bertujuan, tapi bagaimana meng-
arahkan mereka untuk menempuh
hidup dengan memilih makna dan
tujuan yang benar dan baik. Tanpa
bermaksud meloncat kepada kesim-
pulan secara arbitrer, agama adalah
sistem pandangan hidup yang me-
nawarkan makna dan tujuan hidup
yang benar dan baik.

AGAMA DAN MITOLOGI

Banyak ahli mengatakan bahwa
manusia, baik sebagai perorangan
maupun kolektif, tidak dapat hidup
tanpa mitos atau mitologi. Penger-
tian “mitos” seperti dikembangkan
oleh para ilmuwan sosial, khusus-
nya para antropolog, adalah sesuatu
yang diperlukan manusia untuk men-

cari kejelasan tentang alam lingkung-
annya, juga sejarah masa lampau-
nya. Dalam pengertian ini, “mitos”
menjadi semacam “pelukisan” atas
kenyataan-kenyataan (yang tak ter-
jangkau, baik relatif maupun mut-
lak) dalam format yang diseder-
hanakan sehingga terpahami dan
tertangkap oleh orang banyak. Se-
bab, hanya melalui suatu keterang-
an yang terpahami itu seseorang atau
masyarakat dapat mempunyai gam-
baran tentang letak dirinya dalam
susunan kosmis, kemudian berdasar-
kan gambaran itu ia menjalani hidup
dan melakukan kegiatan-kegiatan.

Dalam pengertian itu terkandung
pandangan kenisbian tafsiran tentang
mitos, yaitu bahwa setiap mitos,
betapapun ia itu salah, mempunyai
faedah dan kegunaannya sendiri.
Kaum fungsionalis di kalangan para
ahli ilmu sosial menganut pendapat
serupa itu. Fungsi mitos dan mito-
logi ialah untuk menyediakan rasa
makna hidup yang membuat orang
bersangkutan tidak akan merasa bahwa
hidupnya akan sia-sia. Perasaan bahwa
hidup ini berguna dan bertujuan
lebih tinggi daripada pengalaman
keseharian merupakan unsur amat
penting dari kebahagiaan, dan juga
merupakan tonggak ketahanan fisik
dan mental. Dengan adanya keinsafan
tentang suatu makna dalam hidup,
seseorang akan mampu bertahan
dalam kepahitan pengalaman hidup
nyata, karena ia, berdasarkan makna
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hidup yang diyakininya itu, selalu
berpengharapan untuk masa depan.
Karena itu, makna hidup adalah juga
pangkal harkat dan martabat manu-
sia.

Harkat manusia terletak pada pan-
dangan bahwa hidupnya itu bagai-
manapun juga berguna. Kita bersedia
menanggung kepedihan, deprivasi,
kesedihan, dan segala derita, jika se-
muanya itu menunjang suatu tujuan,
daripada memikul beban hidup tak
berarti. Lebih baik menderita dari-
pada tanpa makna.

Dalam pengertian seperti itu,
mitos menjadi sama dengan perlam-
bang, alegori (majâz) atau simbol
(rumûz, jamak dari ramz). Sebab,
sama dengan mitos, simbol pun
(seperti bendera negara atau panji-
panji) mewakili suatu kenyataan
yang jauh lebih besar dan kompleks,
yang oleh simbol itu disederhanakan
sehingga mudah ditangkap maksud
dan tujuannya, mungkin juga nilai-
nya. (Dalam suatu peperangan yang
melibatkan masalah hidup atau
mati, seseorang dapat tergugah luar
biasa semangatnya hanya karena
melihat bendera negara atau golong-
annya dikibarkan). Karena itu, sama
dengan simbol, mitos tidak dapat
diberi makna harfiah, sebab setiap
pemberian makna harfiah akan mem-
buat persoalan menjadi tidak masuk
akal (misalnya, tidaklah masuk akal
bahwa seseorang bersedia mati se-
mata-mata untuk atau demi secarik

kain yang kebetulan berwarna atau
bergambar tertentu; sebaliknya, ada-
lah masuk akal bahwa ia bersedia mati
“di bawah” bendera berupa secarik
kain itu, karena ia memahami bahwa
“di balik” bendera atau lambang itu
terdapat kenyataan atau makna yang
besar dan sangat berarti bagi diri dan
masyarakatnya, seperti negara atau
agama).

Oleh karena menyangkut segi ke-
nisbian, maka penafsiran atas mitologi
seperti ini melibatkan kesulitan ten-
tang siapa yang berhak memberinya
makna. Sebab, tidak mustahil ter-
dapat mitos atau simbol yang persis
sama namun mempunyai makna
yang berbeda untuk orang yang
berbeda. Contoh yang paling
gampang ialah bendera kebangsaan
kita, “sang merah putih,” yang juga
merupakan bendera Monako, atau,
dengan sedikit variasi (yaitu letak
atas-bawahnya dibalik), adalah juga
bendera Polandia. Kita mempunyai
tafsiran sendiri tentang apa makna
warna “merah” dan apa pula makna
warna “putih”, sebagaimana orang-
orang Monako (dan Polandia) tentu
mempunyai tafsiran sendiri-sendiri.

Dalam rangka kenisbian tadi,
masing-masing penafsiran adalah
benar menurut konteks atau sudut
pandang (perspektif ) yang bersang-
kutan, dengan akibat munculnya
prinsip tidak dibenarkannya ikut
campur seseorang kepada penafsiran
orang lain. Tetapi dalam kenyataan
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persoalannya tidak semudah
gambaran itu, misalnya, narasi ten-
tang penciptaan manusia dalam
kitab-kitab suci agama, dalam hal
ini agama-agama Semitik (Yahudi,
Kristen, dan Islam) yang memiliki
kesamaan struktur atau morfologi
penuturan yang sangat besar (Tuhan
menciptakan ma-
nusia pertama,
yaitu Adam dari
tanah, kemudian
diciptakan istri-
nya pula, lalu di-
biarkan hidup
dalam surga pe-
nuh kebahagiaan, namun dilarang
mendekati sebuah pohon tertentu
dalam surga itu. Adam dan istrinya,
Hawa, melanggar larangan itu,
dengan akibat mereka diusir dari
surga, dst.). Kita mengetahui bahwa
antara ketiga agama itu terdapat
perbedaan penafsiran atas narasi
penciptaan manusia tersebut. Kaum
Yahudi cenderung menerimanya
secara sangat harfiah, sehingga
mereka memercayai bahwa manusia
barulah diciptakan sekitar enam ribu
tahun yang lalu, atau empat ribu
tahun sebelum Al-Masih (karena itu
kalender Yahudi yang dihitung sejak
saat penciptaan manusia menurut
tafsiran mereka, sekarang ini telah
mencapai tahun 5754; seperti
kalender Islam, kalender Yahudi
juga dibuat berdasarkan peredaran
rembulan). Karena kaum Kristen

juga membaca Kitab Kejadian
(Genesis) yang memuat narasi
penciptaan itu, maka di kalangan
mereka juga terdapat penganut taf-
siran harfiah seperti kaum Yahudi
(kalangan Kristen di Amerika biasa
disebut kaum Creationists sebagai
lawan para “ilmuwan” Darwinis yang

disebut kaum
Evolutionists). Per-
soalan menjadi
rumit karena ma-
sing-masing de-
ngan tafsiran
yang berbeda-be-
da itu merasa

paling benar dan mengecap lainnya
sebagai salah atau sesat, lalu mereka
terlibat dalam pertikaian yang
sangat gawat.

AGAMA DAN NEGARA

Salah satu hal mengenai Islam
yang tidak mungkin diingkari ialah
pertumbuhan dan perkembangan
agama itu bersama dengan pertum-
buhan dan perkembangan sistem
politik yang diilhaminya. Sejak
Rasulullah Saw. melakukan hijrah
dari Makkah ke Yatsrib—yang ke-
mudian diubah namanya menjadi
Madinah—hingga saat sekarang ini
dalam wujud sekurang-kurangnya
Kerajaan Saudi Arabia dan Republik
Islam Iran, Islam menampilkan

Seorang pelaku bisnis sejati  “tidak
takut melarat” untuk sementara,
karena ia yakin melalui usahanya
ia akan menjadi “kaya” di bela-
kang hari.
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dirinya sangat terkait dengan ma-
salah kenegaraan.

Sesungguhnya, secara umum, ke-
terkaitan antara agama dan negara,
di masa lalu dan pada zaman seka-
rang, bukanlah hal yang baru, apalagi
hanya khas Islam. Pembicaraan hu-
bungan antara agama dan negara
dalam Islam selalu terjadi dalam sua-
sana yang stigmatis. Ini disebabkan;
Pertama, hubungan agama dan
negara dalam Islam adalah yang
paling mengesankan dalam sejarah
umat manusia. Kedua, sepanjang
sejarah, hubungan antara kaum Mus-
lim dan non-Muslim Barat (Kristen
Eropa) adalah hubungan penuh ke-
tegangan. Dimulai dengan ekspansi
militer politik Islam klasik yang
sebagian besar atas kerugian Kristen
(hampir seluruh Timur Tengah ada-
lah dahulunya kawasan Kristen,
malah pusatnya) dengan kulminasi-
nya berupa pembebasan Konstanti-
nopel (ibu kota Eropa dan dunia
Kristen saat itu), kemudian Perang
Salib yang kalah-menang silih ber-
ganti namun akhirnya dimenangkan
oleh Islam, lalu berkembang dalam
tatanan dunia yang dikuasai oleh
Barat imperialiskolonialis dengan
dunia Islam sebagai yang paling di-
rugikan. Disebabkan oleh hubungan
antara dunia Islam dan Barat yang
traumatik tersebut, lebih-lebih lagi
karena dalam fasenya yang terakhir
dunia Islam dalam posisi “kalah”,
maka pembicaraan tentang Islam

berkenaan dengan pandangannya ten-
tang negara berlangsung dalam ke-
pahitan menghadapi Barat sebagai
“musuh”.

Pengalaman Islam pada zaman
modern, yang begitu ironis tentang
hubungan antara agama dan negara
dilambangkan oleh sikap yang saling
menuduh dan menilai pihak lainnya
sebagai “kafir” atau “musyrik” seperti
yang terlihat dalam kedua pemerin-
tahan Kerajaan Saudi Arabia dan
Republik Islam Iran. Saudi Arabia,
sebagai pelanjut paham Sunni maz-
hab Hanbali aliran Wahabi, banyak
menggunakan retorika yang paling
keras menghadapi Iran sebagai pelan-
jut paham Syiah yang sepanjang
sejarah merupakan lawan kontroversi
dan polemik mereka.

Iran sendiri, melihat Saudi Arabia
sendiri sebagai musyrik karena tun-
duk kepada kekuatan-kekuatan Barat
yang non-Islam. Semua itu memberi
gambaran betapa problematisnya
perkara sumber legitimasi dari sebuah
negara yang mengaku atau menyebut
dirinya “negara Islam”. Sikap saling
membatalkan legitimasi masing-
masing antara Saudi Arabia dan Iran
mengandung arti bahwa tidak mung-
kin kedua-duanya benar. Yang mung-
kin terjadi ialah salah satu dari ke-
duanya salah dan satunya lagi benar,
atau kedua-duanya salah, sedangkan
yang benar ialah sesuatu yang ketiga.
Atau mungkin juga masing-masing
dari keduanya itu sama-sama me-
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ngandung unsur kebenaran dan ke-
salahan.

AGAMA DAN PEMBEBASAN DIRI

Huston Smith, seorang ahli agama-
agama Amerika Serikat, pernah me-
nyinggung bahwa keengganan manu-
sia untuk menerima kebenaran, antara
lain, terjadi karena
sikap menutup
diri yang timbul
dari refleksi ag-
nostik atau ke-
engganan menge-
tahui kebenaran
yang diperkira-
kan justru akan
lebih tinggi ni-
lainya daripada
yang sudah ada
pada manusia. Padahal, kata Smith,
kalau saja kita membuka diri untuk
menerima kebenaran itu, maka
mungkin kita akan memperoleh
kebaikan dan energi yang kita
perlukan. Itu dikatakan Smith
dalam sinyalemennya tentang sikap
orang Barat terhadap Islam. Tetapi
kiranya hal itu berlaku lebih
umum, yaitu bahwa halangan kita
menerima kebenaran ialah keang-
kuhan dan belenggu yang kita
ciptakan untuk diri kita sendiri.

Belenggu itu dikenal dengan
sebutan “hawa nafsu” (dari bahasa

Arab, hawâ al-nafs, yang secara har-
fiah berarti “keinginan diri sendiri”).
Inilah sumber pribadi untuk peno-
lakan kebenaran, kesombongan, dan
kecongkakan kita menghadapi hal-
hal dari luar yang dirasa tidak sejalan
dengan kemauan atau pandangan
kita sendiri, betapapun benarnya
hal dari luar itu. Hawa nafsu juga
menjadi sumber pandangan-pan-
dangan subjektif dan biased, yang

juga menghala-
ngi kita dari ke-
mungkinan me-
lihat kebenaran
(Q., 45: 23).

Seorang dise-
but menuhankan
keinginan dirinya
jika dia memu-
tlakkan diri dan
pandangan atau
pikirannya sen-

diri. Biasanya orang seperti itu
mudah terseret kepada sikap-sikap
tertutup dan fanatik, yang amat
cepat bereaksi negatif kepada sesuatu
yang datang dari luar, tanpa sempat
mempertanyakan kemungkinan segi
kebenaran dalam apa yang datang
dari luar itu. Inilah salah satu bentuk
kungkungan atau perbudakan oleh
tirani vested interest (Q., 2: 87-88
dan 5: 70).

Meskipun ayat suci itu melukis-
kan kelakuan kalangan tertentu dari
Bani Isra’il (bangsa Yahudi), namun
“the moral behind the story” jelas ber-
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laku untuk semua golongan. Pela-
jaran moral itu berada di sekitar ba-
haya penolakan kebenaran (kufr)
karena kecongkakan (istikbâr) dan
sikap tertutup karena merasa telah
banyak ilmu (ghulf). Hanya dengan
melawan itu semua melalui proses
pembebasan diri (self liberation),
seseorang akan mampu menangkap
kebenaran dan, pada urutannya,
hanya dengan kemampuan menang-
kap kebenaran itu seseorang akan
dapat berproses untuk pembebasan
dirinya. Inilah sesungguhnya salah
satu makna esensial kalimat persak-
sian (syahâdah) yang bersusunan
negasi-konfirmasi “Lâ ilâha illallâh”
itu, dipandang dari sudut efeknya
kepada peningkatan harkat dan
martabat kemanusiaan pribadi sese-
orang.

Pembebasan pribadi yang diper-
olehnya, yang membuat seorang
manusia merdeka sejati, akan meng-
hilangkan dari dirinya sendiri setiap
halangan untuk melihat yang benar
sebagai benar dan yang salah sebagai
salah. Bentuk-bentuk subjektivisme,
baik yang positif maupun yang
negatif, yaitu perasaan senang atau
benci kepada sesuatu atau seseorang,
tidak akan menjadikan pandangan-
nya kabur dan kehilangan wawasan
tentang apa yang sungguh-sungguh
benar atau salah, dan yang baik atau
buruk. Orang yang semacam itu
mampu mengalahkan kekuatan tira-
ni (thâghût), terutama kecenderung-

an tirani diri sendiri pada saat ia
menjadi sombong karena merasa
tidak perlu kepada orang lain (Q., 96:
6-7). Orang yang terbebas itu juga
selalu sanggup kembali kepada yang
benar, tanpa terlalu peduli dari mana
datangnya kebenaran itu. Maka ia
termasuk yang mendapatkan “kabar
gembira” (kebahagiaan) dan dinama-
kan “ulû al-albâb”, “mereka yang ber-
akal-pikiran” atau “kaum terpelajar”
(Q., 39: 17-18).

Sebutan “mengikuti yang terbaik
daripadanya” dalam Q, 39: 17-18,
menunjukkan adanya acuan kepada
sikap kritis dan pertimbangan ma-
tang, sehingga pengikutan itu pun
dapat sepenuhnya dipertanggung-
jawabkan. Oleh karena itu, ketika
mendengar hal-hal yang dipercaya
sebagai sumber kebenaran pun orang
yang bertauhid tidaklah tunduk
secara “membabi-buta”, namun
tetap kritis dan berdasarkan pertim-
bangan akal yang sehat (Q., 25: 73).
Berkenaan dengan firman Ilahi ini, A.
Hassan mengatakan: “Tunduk dan
sujud dengan buta tuli waktu men-
dengar Al-Quran itu ialah sifat munâ-
fiqîn. Hamba-hamba Allah yang
terpuji, tidak begitu, tetapi sujud
dengan ikhlas dan dengan penge-
tahuan.”

Dengan perkataan lain, orang
yang bebas dari perbudakan hawa
nafsunya akan menjadi manusia
yang terbuka, kritis, dan selalu tang-
gap kepada masalah-masalah kebe-
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naran dan kepalsuan yang ada dalam
masyarakat. Dan sikap tanggap itu
ia lakukan dengan keinsafan se-
penuhnya akan tanggung jawabnya
atas segala pandangan dan tingkah
laku serta kegiatannya dalam hidup
ini (Q., 17: 36).

Oleh karena itu, seorang yang
bertauhid akan dengan bebas mam-
pu menentukan sendiri pandangan
dan jalan hidupnya menurut pertim-
bangan akal sehat dan secara jujur
tentang apa yang benar dan salah,
yang baik dan buruk, akan selalu
tampil sebagai seorang yang berani,
penuh percaya kepada diri sendiri,
dan berkepribadian kuat. Karena
tidak terkungkung oleh keang-
kuhan dirinya dan tidak menjadi
tawanan egonya, maka ia berani
mengatakan tentang apa yang
sebenarnya, meskipun mengandung
kemungkinan (dalam jangka pen-
dek) merugikan dirinya sendiri
atau mereka yang dicintainya.
Demikian pula, karena rasa percaya
kepada diri sendiri itu ia berani
bersikap jujur dan adil, sekalipun
terhadap mereka yang kebetulan
karena sesuatu hal dibencinya. Ini
semuanya tersimpul dari beberapa
ajaran Kitab Suci (Q., 5: 105; 4:
135; 5: 8).

Maka, kiranya jelas bahwa ter-
dapat korelasi positif antara tawhîd
dengan nilai-nilai pribadi yang posi-
tif seperti iman yang benar, sikap
kritis, penggunaan akal sehat (sikap

rasional), kemandirian, keterbukaan,
kejujuran, sikap percaya kepada diri
sendiri, berani karena benar, serta
kebebasan dan rasa tanggung jawab.
Semua itu muncul dari rasa keadilan
(al-‘adl) dan pandangan serta per-
buatan positif kepada sesama manusia
(al-ihsân), Sesungguhnya Allah meme-
rintahkan kamu sekalian menegak-
kan keadilan dan kebaikan …(Q.,
16: 90).

AGAMA DAN PENDIDIKAN
AGAMA

Banyak hal yang harus kita renung-
kan tentang agama dan pendidikan
agama, terutama dalam rumah tangga.
Pertama, perenungan tentang apa
yang dimaksudkan dengan agama?
Kedua, tentang apa yang dimaksud-
kan dengan pendidikan agama? Dan
ketiga, apa yang dimaksudkan
dengan pendidikan agama dalam
rumah tangga?

Renungan pertama untuk se-
mentara orang barangkali masih
mengejutkan. Sebab, masihkah
harus ada pertanyaan tentang apa
yang dimaksudkan dengan agama?
Bukankah agama bagi semua orang
sudah begitu jelas sehingga mestinya
tidak perlu lagi perenungan akan apa
maksudnya? Tapi bagi banyak orang,
renungan itu sudah sering terdengar,
misalnya, di antara para mubalig dan
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tokoh agama ada yang memper-
ingatkan bahwa agama bukanlah
sekadar tindakan-tindakan ritual se-
perti shalat dan membaca doa. Agama
lebih dari itu,
yaitu keseluruhan
tingkah laku ma-
nusia yang ter-
puji, yang dila-
kukan demi
m e m p e r o l e h
ridla atau per-
kenan Allah.
Agama, dengan
kata lain, meli-
puti keseluruhan
tingkah laku
manusia dalam hidup ini, yang
tingkah laku itu membentuk ke-
utuhan manusia berbudi luhur
(akhlâq karîmah), atas dasar percaya
atau iman kepada Allah dan tang-
gung jawab pribadi di hari kemu-
dian. Inilah makna pernyataan da-
lam doa pembukaan (iftitâh) shalat,
bahwa shalat kita itu sendiri juga
darma bakti kita, hidup kita dan mati
kita, semua adalah untuk atau milik
Allah, seru sekalian alam. Inilah per-
nyataan tentang makna dan tujuan
hidup yang diperintahkan Tuhan
untuk kita kemukakan setiap saat.
Katakan (wahai Muhammad), “Se-
sungguhnya Tuhanku telah memberi
petunjuk kepadaku ke arah jalan yang
lurus, berupa agama yang benar, yaitu
agama Ibrahim yang hanif dan dia itu
tidak termasuk kaum yang musyrik.”

Katakanlah (wahai Muhammad),
“Sesungguhnya shalatku, darma bak-
tiku, hidupku, dan matiku adalah
untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam,

tiada mempunyai
sekutu. Untuk se-
mua itulah aku
diperintahkan,
dan aku adalah
yang pertama dari
golongan yang pas-
rah (Muslim)” (Q.,
6: 161-162).

Oleh karena
itu, renungan
tentang apa yang
dimaksud de-

ngan pendidikan agama muncul secara
logis, sebagai kelanjutan dari renungan
tentang apa itu agama. Karena agama
adalah seperti yang dimaksud di atas,
maka agama tidak terbatas hanya
kepada pengajaran tentang ritus-ritus
dan segi-segi formalistiknya belaka. Ini
tidak berarti pengingkaran terhadap
pentingnya ritus-ritus dan segi-segi
formalistik agama, tidak pula peng-
ingkaran terhadap perlunya ritus-ritus
dan segi-segi formal itu diajarkan
kepada anak. Semua orang telah me-
nyadari dan mengakui hal itu. Sebab
ritus dan formalitas merupakan—atau
ibarat—“bingkai” bagi agama, atau
“kerangka” bagi bangunan keagamaan.
Karena itu, setiap anak perlu diajari
bagaimana melaksanakan ritus-ritus
itu dengan baik dengan memenuhi
segala “syarat dan rukun” keabsahannya.

Ketika menghayati betul makna
membaca subhâna ‘lLâh, wa
bihamdih, istighfâr, maka kita
akan meningkat kepada sesuatu
yang lebih tinggi, yang bersifat
ruhani, yang tidak lagi bisa dilu-
kiskan, tidak bisa dikomunikasi-
kan. Itu merupakan ciri penga-
laman ruhani dan harus diusaha-
kan sendiri.
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Tetapi sebagai “bingkai” atau “ke-
rangka”, ritus dan formalitas bukanlah
tujuan dalam dirinya sendiri. Ritus
dan formalitas—yang dalam hal ini
terwujud dalam apa yang biasa di-
sebut “Rukun Islam”—baru mem-
punyai makna yang hakiki jika
menghantarkan orang yang bersang-
kutan kepada tujuannya yang hakiki
pula, yaitu kedekatan (taqarrub)
kepada Allah dan kebaikan kepada
sesama manusia (akhlâq al-karîmah).
Ini dapat kita simpulkan dari pene-
gasan dalam Kitab Suci bahwa orang
yang tidak memiliki rasa kemanusia-
an, seperti sikap tidak peduli kepada
nasib anak yatim dan tidak pernah
melibatkan diri dalam perjuangan
mengangkat derajat orang miskin,
adalah palsu dalam beragama. Orang
itu boleh jadi melakukan shalat,
namun shalatnya tidak berpengaruh
kepada pendidikan budi pekerti-
nya, dengan indikasi ia suka pamrih
dan bergaya hidup mementingkan
diri. Maka, ia dikutuk oleh Allah.
“Tahukah engkau (hai Muhammad),
siapa yang mendustakan agama? Yaitu
yang mengabaikan anak yatim, dan
yang tidak dengan tegas membela
nasib orang miskin. Maka celakalah
mereka yang shalat itu! Yaitu mereka
yang melupakan shalat mereka sendiri.
Mereka yang suka pamrih dan yang
enggan menolong barang sedikit”
(Q., 107: 1-7).

Maka pendidikan agama sesung-
guhnya adalah pendidikan untuk per-

tumbuhan total seorang anak didik.
Pendidikan agama tidak benar jika
dibatasi hanya kepada pengertian-
pengertiannya yang konvensional
dalam masyarakat. Meskipun penger-
tian pendidikan agama yang dikenal
dalam masyarakat itu tidaklah se-
luruhnya salah—jelas sebagian besar
adalah baik dan harus dipertahan-
kan—namun tidak dapat dibantah
lagi bahwa pengertian itu harus di-
sempurnakan. Maka dalam penger-
tiannya yang tidak atau belum sem-
purna itulah, kita mendapatkan
gejala-gejala tidak wajar berkenaan
dengan pendidikan agama: seorang
tokoh agama misalnya, justru me-
numbuhkan dan membesarkan
anak-anaknya menjadi nakal dan
binal. Padahal, Nabi Saw. menegas-
kan bahwa beliau diutus hanyalah
untuk menyempurnakan berbagai
keluhuran budi. Hal ini diungkap-
kan dalam sebuah hadis terkenal,
“Sesungguhnya aku diutus hanyalah
untuk menyempurnakan berbagai
keluhuran budi.”

Kalau kita pahami bahwa agama
akhirnya menuju kepada penyem-
purnaan berbagai keluhuran budi,
maka pertumbuhan seorang anak
tokoh keagamaan menjadi anak
yang nakal dan binal (baca: tidak
berbudi) adalah suatu ironi dan ke-
jadian menyedihkan yang tiada tara-
nya. Dan itulah barangkali wujud
bahwa anak adalah fitnah seperti di-
maksudkan dalam firman Allah,
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Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta
bendamu dan anak-anakmu adalah
ujian (fitnah) (dari Tuhan), dan se-
dangkan Allah sesungguhnya menyedia-
kan pahala yang agung (Q., 8: 28).

Karena itu peran orangtua dalam
mendidik anak melalui pendidikan
keagamaan yang benar adalah amat
penting. Dan di sini yang ditekan-
kan memang pendidikan oleh orang-
tua bukan pengajaran. Sebagian dari
usaha pendidikan itu memang dapat
dilimpahkan kepada lembaga atau
orang lain, seperti kepada sekolah
dan guru agama, misalnya. Tetapi
yang sesungguhnya dapat dilimpah-
kan kepada lembaga atau orang lain
terutama hanyalah pengajaran agama,
berwujud latihan dan pelajaran mem-
baca bacaan-bacaan keagamaan, ter-
masuk membaca Al-Quran dan me-
ngerjakan ritus-ritus.

Sebagai pengajaran, peran “orang
lain” seperti sekolah dan guru hanya-
lah terbatas terutama kepada segi-
segi pengetahuan dan bersifat kog-
nitif—meskipun tidak berarti tidak
ada sekolah atau guru yang juga se-
kaligus berhasil memerankan pendi-
dikan yang lebih bersifat efektif.
Namun jelas bahwa segi efektif itu
akan lebih mendalam diperoleh anak
di rumah tangga, melalui orangtua
dan suasana umum kerumahtanggaan
itu sendiri.

AGAMA DAN POLITIK

Ibarat menimba air Zamzam di
Tanah Suci, pembicaraan tentang
hubungan agama dan politik dalam
Islam tidak akan habis-habisnya. Per-
tama, disebabkan kekayaan sumber
bahasan, ia merupakan buah lima
belas abad sejarah akumulasi penga-
laman Dunia Islam dalam mem-
bangun kebudayaan dan peradaban.
Kedua, dikarenakan kompleksitas
permasalahan, sehingga setiap pem-
bahasan dengan sendirinya tergiring
untuk memasuki satu atau beberapa
pintu pendekatan yang terbatas. Pem-
bahasan yang menyeluruh akan me-
nuntut tidak saja kemampuan yang
menyeluruh, tapi juga kesadaran
untuk tidak membiarkan diri ter-
jerembab ke dalam reduksionisme
dan kecenderungan penyederhanaan
persoalan. Ketiga, pembahasan ten-
tang agama dan politik dalam Islam
ini agaknya akan terus berkepan-
jangan, mengingat sifatnya yang mau
tak mau melibatkan pandangan
ideologis berbagai kelompok masya-
rakat, khususnya kaum Muslim sen-
diri.

Sekalipun begitu, dorongan untuk
terus melakukan pembahasan tentang
masalah agama dan politik tetap di-
rasakan penting dan punya relevansi
dengan perkembangan zaman. Hal
ini tidak saja Dunia Islam sekarang
mengenal berbagai sistem politik
yang berbeda-beda, jika bukan malah
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bertentangan satu sama lain. Lebih
penting lagi, seperti tecermin dalam
berbagai tema pembicaraan pertemu-
an internasional Islam, baik swasta
maupun pemerintah, kaum Muslim
kini semakin sadar diri tentang perlu-
nya memberi jawaban yang benar
dan konstruktif terhadap tantangan
zaman mutakhir.
Harapan untuk
dapat melaku-
kannya dengan
baik antara lain
akan tumbuh jika
ada kejelasan ten-
tang persoalan
yang amat prin-
sipil, yaitu persoalan hubungan yang
benar antara agama dan politik dalam
Islam.

Kebanyakan masyarakat merasa
dan mengetahui, atau bahkan meya-
kini bahwa hubungan antara agama
dan politik dalam Islam sudah
sangat jelas, yaitu bahwa antara
keduanya terkait erat secara tidak
terpisahkan, sekalipun dalam segi
pendekatan teknis dan praktis
dapat dibedakan. Agama adalah
wewenang shâhib al-syarî’ah (pe-
milik syariah), yaitu Rasulullah,
melalui wahyu atau berita suci yang
diterimanya dari Allah Swt. se-
dangkan masalah politik adalah
bidang wewenang kemanusiaan,
khususnya sepanjang menyangkut
masalah-masalah teknis struktural
dan prosedural. Dalam hal ini,

besar sekali peranan pemikiran
ijtihadi manusia.

Persoalan penting antara bidang
agama dan bidang politik (atau bidang
kehidupan “duniawi” mana pun) ialah
bahwa dari segi etika, khususnya segi
tujuan yang merupakan jawaban atau
pertanyaan “untuk apa”, tidak dibenar-

kan hal tersebut
lepas dari pertim-
bangan nilai-nilai
keagamaan. Atas
dasar adanya per-
timbangan nilai-
nilai keagamaan
itu diharapkan
tumbuh kegiatan

politik bermoral tinggi atau berakhlak
mulia. Inilah makna bahwa politik
tidak dapat dipisahkan dari agama.
Tetapi dalam hal susunan formal atau
strukturnya serta segi-segi praktis dan
teknisnya, politik adalah wewenang
manusia melalui pemikiran rasionalnya
(yang dapat dipandang sebagai suatu
jenis ijtihad). Dalam hal inilah politik
dapat dibedakan dari agama. Maka da-
lam segi struktural dan prosedural po-
litik itu, dunia Islam sepanjang seja-
rahnya mengenal berbagai variasi dari
masa ke masa dan dari kawasan ke ka-
wasan, tanpa satu pun dari variasi itu
dipandang secara doktrinal paling
absah.

Kemodernan bukanlah monopoli
suatu tempat atau kelompok
manusia tertentu. Selalu ada
kemungkinan bagi tempat-tempat
dan kelompok-kelompok manusia lain
untuk mengejar dan menyertai
modernitas.
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AGAMA DI ABAD XXI

Abad XXI, yang oleh sebagian
pemikir disebut sebagai “abad ke-
ruhanian”, agaknya akan menyaksi-
kan tingkat kegairahan baru umat
manusia dalam meyakini dan meng-
amalkan agama. Kecenderungan
kembali ke agama ini bagi banyak
orang mendukung kebenaran pan-
dangan keseimbangan hidup manusia
antara yang material dan yang spiri-
tual. Seolah-olah sebuah pendulum
yang sedang berayun ke arah lain
dari gejala umum kehidupan modern
yang serbamaterial, yaitu berayun
ke arah yang lebih spiritual; kecen-
derungan kehidupan manusia abad
XXI sedang menuju kepada keseim-
bangan yang telah lama didamba-
kan.

Indikasi ke arah itu sudah banyak
terlihat dalam bentuk “kebangkitan”
agama-agama: Protestan, Katolik
Roma, Katolik Ortodoks, Yahudi,
Islam, Hindu, Buddha, bahkan
agama-agama Jepang (Tenrikyo,
misalnya). Tetapi kebangkitan agama-
agama itu, sebagaimana kita ketahui,
juga membawa serta eksesnya ma-
sing-masing, seperti fundamen-
talisme Moral Majority di Amerika;
kekerasan konflik Katolik-Protestan
di Irlandia Utara; reaksi-reaksi fanatik
dan penuh kebencian kepada para
pekerja tamu (yang kebanyakan Mus-
lim) di Eropa (yang sering menyatu
dengan gerakan-gerakan neo-Nazi

atau semacam itu); kekerasan kaum
Yahudi fundamentalis dan tekad
mereka untuk mendirikan “The Third
Temple” (dengan kemungkinan me-
robohkan monumen-monumen Islam
dan Kristen di Yerusalem atau Bait
Al-Maqdis) di Israel; kecenderungan
radikal dan revolusioner pada seba-
gian kelompok Islam di Timur Tengah;
fanatisme kaum Hindu dari Partai
Janata; serta radikalisme kaum Sikh
dan Islam di India; sikap-sikap ingin
saling menghancurkan antara kaum
Hindu (Tamil) dan kaum Buddhis
(Sinhala) di Sri Lanka; bentrokan-
bentrokan sengit etnis dan keagama-
an (Buddhisme terhadap Islam) di
Myanmar; sisa-sisa hubungan sulit
antara minoritas Muslim dengan
pemerintahan yang Buddhis di
Thailand dan dengan pemerintahan
yang Katolik di Filipina, dan se-
terusnya.

Dari semua itu, perubahan yang
terjadi di kalangan bangsa-bangsa
Muslim tampaknya muncul dalam
skala yang lebih besar dan berdimensi
yang lebih mendasar daripada yang
terjadi di kalangan lain. Disebab-
kan oleh hubungan dengan bangsa-
bangsa (Kristen) Barat yang hampir
tidak pernah sepi dari rasa permu-
suhan sepanjang sejarah, bangsa-
bangsa Muslim memandang domi-
nasi Barat terhadap dunia sekarang
ini dengan tingkat kepahitan yang
lebih menggigit daripada pandangan
bangsa-bangsa lain. Ini menjadi salah
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satu sebab mengapa bangsa-bangsa
Muslim praktis merupakan “pen-
datang paling akhir” dalam dunia
ilmu pengetahuan dan teknologi,
menyusul kaum Hindu (India),
Buddhis-Taois-Konfusianis (Jepang
dan NIC’s), Konfusianis-Komunis
(Cina), Yahudi (Israel), Katolik
Ortodoks (Eropa Timur), Katolik
Roma (Eropa Selatan), dan Pro-
testan (Eropa Utara, Amerika Utara,
Australia, dan Selandia Baru). Jadi
dalam sains dan teknologi, bangsa-
bangsa Muslim praktis merupakan
papan bawah dunia. Dengan perkata-
an lain, tidak satu pun umat agama
non-Islam yang dalam sains dan tek-
nologi lebih rendah daripada umat
Islam. Umat Islam adalah yang te-
rendah dari semuanya.

Dalam bidang kemakmuran eko-
nomi, beberapa negeri Muslim jauh
berada di atas banyak negeri-negeri
non-Muslim, hampir semata-mata
karena rahmat Allah melalui kekayaan
minyak. Sebagian dari negeri-negeri
petrodollar ini berusaha memanfaat-
kan kekayaan yang melimpah untuk
menopang program-program inves-
tasi sumber daya manusia melalui
pendidikan seperti, misalnya, yang
dilakukan oleh almarhum Raja
Faisal di Saudi Arabia. Beberapa
negeri Teluk lain seperti Bahrain, Uni
Emirat Arab, dan Oman juga tam-
pak mampu dengan bijaksana me-
manfaatkan kekayaan minyak yang
melimpah itu untuk mendorong pro-

ses-proses modernisasi bangsanya
dalam cara yang lebih bermakna.

Walaupun begitu, kemakmuran
yang tinggi (antara lain membuat
mereka memiliki kemudahan lebih
besar untuk mengenal dunia luar)
tanpa diimbangi oleh human develop-
ment yang memadai (karena investasi
sumber daya manusianya belum se-
luruhnya menghasilkan, mengingat
jangka waktu pelaksanaannya yang
relatif masih singkat), telah menun-
jukkan akibat yang kurang mengun-
tungkan berupa krisis-krisis sosial-
politik yang gawat. Peristiwa pen-
dudukan dan penyanderaan Masjid
Haram di Makkah oleh suatu ke-
lompok Islam radikal beberapa
tahun yang lalu, juga kecenderung-
an semakin banyaknya kelompok-
kelompok Islam radikal di berbagai
negeri Muslim di Timur Tengah,
dapat dipandang dan dinilai antara
lain dari sudut pandangan ini. Ke-
senjangan tersebut akhirnya tidak
hanya dirasakan oleh kalangan pen-
duduk negeri bersangkutan saja
(misalnya, intern Saudi Arabia saja),
tapi merambah ke seluruh kawasan
Timur Tengah. Krisis Irak-Kuwait
dan bagaimana dunia Arab memberi
reaksi kepadanya merupakan salah
satu konsekuensi dari situasi hubung-
an antarnegara Arab yang penuh ke-
senjangan itu. Dan yang paling
mutakhir adalah dampak dari peris-
tiwa 11 September 2001, di mana
banyak krisis hubungan Barat dan
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Islam termanifestasi secara lebih
transparan, di samping harus dicatat
kemungkinan untuk saling penger-
tian.

AGAMA DI MASA DEPAN

Apakah ada harapan baik bagi
kehidupan beragama di masa depan?
Atau, lebih prinsipil lagi: Adakah
kebaikan dalam kehidupan ke-
agamaan bagi generasi yang akan
datang? Kiranya
pertanyaan-per-
tanyaan serupa itu
adalah absah, me-
ngingat adanya
pandangan ba-
nyak orang bah-
wa zaman mo-
dern dengan ilmu
pengetahuan dan
t e k n o l o g i n y a
akan merongrong
kehidupan keagamaan. Dalam be-
berapa segi, pandangan yang pe-
simis terhadap peran agama itu
mengandung unsur kebenaran;
tetapi secara keseluruhan, pengalam-
an dua abad umat manusia mema-
suki zaman modern tidak menun-
jukkan bahwa agama-agama akan
runtuh begitu saja. Orang malah
mulai menunjuk ambruknya sistem
komunis sebagai bukti paling akhir
keteguhan agama-agama menghadapi
zaman.

Walaupun begitu, pertanyaan-
pertanyaan di atas cukup baik untuk
kita jadikan titik tolak perenungan
ini. Bagi mereka yang telah dari se-
mula percaya kepada agama, jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah
jelas dan tegas. Agama berlaku untuk
segala zaman: yang lalu, kini, dan
mendatang. Karena itu, selalu ada
harapan baik bagi kehidupan agama
di masa depan, sebagaimana yang
telah terjadi di masa silam dan yang
sedang terjadi di masa sekarang. Dan

agama adalah
untuk kebaikan
manusia. Karena
itu, akan selalu
ada kebaikan
bagi kehidupan
keagamaan di
masa mendatang.
Tidak ada ragu
dan tidak ada
persoalan. Maka
untuk kelompok

yang yakin ini, jawaban atas per-
tanyaan itu tentu bersifat pene-
guhan, yaitu “ya”, karena bangsa
Indonesia, sebagaimana sering di-
gambarkan, sangat berjiwa ke-
agamaan. Maka sebagian besar kita,
jika bukan kita semua, barangkali juga
akan menjawab pertanyaan tersebut
dengan “ya”.

Tetapi, di antara kita mungkin
ada yang secara pribadi berpendapat
sama sekali kebalikan dari kaum
percaya yang optimistis itu. Dalam
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berbagai forum diskusi, antara lain,
di Paramadina (karena di sana orang
bebas menyatakan diri dan penda-
patnya), sering muncul sikap yang
meragukan faedah agama, atau fa-
edah suatu bentuk tertentu amalan
keagamaan, baik diungkapkan te-
rang-terangan maupun tersamar.
Pembicaraan kita
di sini harus di-
lakukan dengan
memerhatikan ka-
um pesimis itu.
Perhatian itu per-
lu, jika bukan ka-
rena pesimisme
mereka itu sendiri, adalah karena
fungsi pesimisme sebagai faktor
pengecek atas optimisme yang
mungkin berlebihan atau tidak
realistis.

Adalah seorang novelis dan war-
tawan dari Inggris, bernama A.N.
Wilson. Ia menulis sebuah buku ber-
judul Against Religion: Why We Should
Try to Live Without It (Melawan
Agama: Mengapa Kita Harus Men-
coba Hidup Tanpa Dia). Dilihat dari
judul dan isinya, buku itu tidak
cocok untuk bangsa Indonesia yang
terkenal bersemangat keagamaan
ini. Tapi dilihat dari percobaannya
sebagai orang luar dalam meman-
dang agama, dan untuk bahan per-
bandingan bagi mereka yang yakin
kepada kebaikan agama, maka bebe-
rapa pernyataan dalam buku itu pa-
tut sekali kita telaah dan kaji ber-

sama. Pada bagian permulaan sekali
buku itu, kita dapat membaca per-
nyataan keras—dan dapat dikata-
kan bersemangat penghujatan ke-
pada agama —seperti ini:

Dalam Alkitab (Bibel) dikatakan
bahwa cinta uang adalah akar segala
kejahatan. Mungkin lebih benar lagi

kalau dikatakan
bahwa cinta Tu-
han adalah akar
segala kejahatan.
Agama adalah
tragedi umat
manusia. Ia
mengajak ke-

pada yang paling luhur, paling
murni, paling tinggi dalam jiwa
manusia, namun hampir tidak ada
sebuah agama yang tidak ikut
bertanggung jawab atas berbagai
peperangan, tirani, dan penindasan
kebenaran. Marx menggambarkan
agama sebagai candu rakyat; tetapi
agama jauh lebih berbahaya daripada
candu. Agama tidak membuat orang
tertidur. Agama mendorong orang
untuk menganiaya sesamanya, untuk
mengagungkan perasaan dan pen-
dapat mereka sendiri atas perasaan
dan pendapat orang lain, untuk
mengklaim bagi diri mereka sendiri
sebagai pemilik kebenaran.

Sungguh suatu pandangan yang
sangat pesimis dan patut dipertanya-
kan, mengapa pesimisme semacam
itu muncul? Mengapa pandangan
yang amat negatif kepada agama itu

Demokrasi tidak mungkin berjalan
dengan baik dan membawa ke-
baikan jika masyarakat berada di
bawah garis kemiskinan
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justru tampil (kembali) ketika sis-
tem Soviet runtuh, yang—kerun-
tuhan sistem tersebut—sebenarnya
sekaligus menunjukkan vitalitas
agama-agama di bekas negeri-negeri
komunis itu?

Ketika kutipan di atas penulis
kemukakan dalam dialog tentang
agama dan pluralisme yang diseleng-
garakan oleh PGI di Evergreen,
Puncak, pada tahun 1992, seorang
tokoh Kristen yang hadir dengan
sungguh-sungguh mempertanyakan,
mengapa penulis menyempatkan diri
mengutip suatu pendapat yang
demikian keras mencela agama?
Mengapa harus mengingat lagi
ungkapan Marx, ketika sistemnya
sendiri sekarang terbukti ambruk?

Wilson kita kutip sebagai pe-
ringatan kepada kita bahwa dalam
agama-agama, atau lebih tepatnya,
dalam lingkungan para penganut
agama-agama, selalu ada potensi ke-
negatifan dan perusakan yang amat
berbahaya. Sinyalemen serupa itu
biasanya disanggah oleh para peng-
anut agama, sambil mengakui bahwa
keonaran memang senantiasa muncul
di kalangan para penganut agama,
namun agama tidak dapat dipersalah-
kan. Yang salah ialah para penganut-
nya, karena tidak memahami sekali-
gus mempraktikkan ajaran agama
secara benar. Tetapi seorang yang kritis
akan membalik argumen itu dengan
mengatakan: Kalau agama itu me-
mang benar namun tidak mampu

memengaruhi para pemeluknya, lalu
bagaimana membuktikan kebenaran
agama itu? Dan apa gunanya agama
yang benar namun tidak meme-
ngaruhi watak pemeluknya? Sydney
Hook, misalnya, pernah meng-
ajukan argumen sanggahan serupa
itu.

Maka, sebagai seorang novelis ter-
kenal dan wartawan yang produktif,
Wilson mengamati dengan penuh
keprihatinan bagaimana masya-
rakatnya di Inggris dicabik-cabik
oleh masalah agama. Ia tidak setuju
dengan keputusan almarhum Ayatul-
lah Khomeini menghukum mati Sal-
man Rushdi. Maka ia menjadi gusar,
karena Observatore Romano termasuk
salah satu jurnal yang menyatakan
solidaritas kepada Khomeini. Pada-
hal Paus sendiri, kata Wilson, meng-
anjurkan toleransi, termuat dalam
pesannya pada Hari Perdamaian
Dunia, 3 Februari 1991. Paus menga-
takan, “Adalah esensial bahwa hak
menyatakan keyakinan keagamaan
masing-masing di depan umum dan
dalam semua bidang kehidupan ke-
wargaan tetap terpelihara kalau umat
manusia memang harus hidup dalam
kedamaian.” Selanjutnya Paus berkata,
“Ancaman gawat terhadap perdamai-
an datang dari sikap tidak toleran,
yang menyatakan diri dalam sikap
menolak kebebasan nurani pada
orang lain. Ekses yang diakibatkan
oleh sikap tidak toleran merupakan
salah satu pelajaran paling pahit
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dalam sejarah.” Tetapi, kata Wilson,
beberapa waktu yang lalu Paus meng-
halangi orang yang tak bersalah dan
banyak dicintai masyarakat menjadi
uskup Agung Cologne hanya karena
uskup itu berani mengisyaratkan
bahwa persoalan moral yang me-
nyangkut pembatasan kelahiran (KB)
bukan persoalan paling penting yang
dihadapi umat manusia. Di banyak
universitas Katolik di Eropa, kata
Wilson, banyak guru besar terke-
muka, seperti Hans Kung, tidak di-
beri hak mengajar karena mereka
berani mempersoalkan perkara Paus
yang tidak dapat salah (infallible),
atau karena mereka menyuarakan
pendekatan ilmiah terbuka kepada
kajian Bibel. “Di seluruh Jerman,
negeri Belanda, Spanyol, Prancis,
dan Amerika Serikat, orang-orang
Katolik harus membaca seruan Bapak
Suci kepada toleransi agama. Tapi
mereka bertanya-tanya mengapa ia
(Paus) tidak menerapkan toleransi itu
kepada dirinya sendiri,” kata Wilson
penuh keheranan. Jawabnya ialah,
kata Wilson lagi, bahwa Paus “me-
ngutuk sikap tidak toleran di kala-
ngan kaum Komunis dan kaum
Muslim dan di kalangan kelompok
manusia yang lain karena mereka
itu tidak lebih daripada sekadar
manusia. Ia tidak mengutuk sikap
tidak toleran dalam dirinya sendiri
karena ia adalah juru bicara Tuhan;
dan ia tidak hanya diizinkan, malah
diwajibkan, berkat jabatannya, untuk

menganiaya kekeliruan di mana pun
ia temukan”.

Bagi Wilson, pernyataan Paus pada
Hari Perdamaian Dunia menggam-
barkan dilema seorang agamawan
yang baik hati, apakah ia itu Katolik,
Hindu, Muslim, Protestan, Buddhis,
atau lain-lainnya. Wilson pernah
mendengar seorang Uskup Ortodoks
Yunani dalam suatu khutbah, bahwa
seorang agamawan yang baik ialah
orang yang punya cukup iman untuk
dapat menganiaya orang lain karena
kekeliruan keagamaan. Jadi, semen-
tara seorang agamawan yang baik
acap kali mencela sikap sempit piki-
ran dan tidak toleran pada orang lain
yang ingin menganiayanya, namun
mereka sendiri mempertahankan hak
untuk memaksa dan menyerang
orang yang mereka anggap menyim-
pang. Bahkan adakalanya mereka
menganggap membunuh orang yang
menyimpang itu sebagai kewajiban.

AGAMA DI ZAMAN MODERN

Pada hakikatnya, tidak ada per-
bedaan antara agama dan peranan-
nya dalam kehidupan modern atau-
pun primitif. Sebab, ia tidak lain ada-
lah pemenuhan kecenderungan
alamiahnya sendiri, yaitu kebutuhan
akan ekspresi rasa kesucian tadi. Tetapi
mungkin bagi masyarakat modern,
memang, timbul masalah-masalah
berkenaan dengan agama ini. Rasa
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kesucian lebih merupakan sesuatu
yang terletak dalam daerah kehidupan
mental, spiritual, atau ruhani, dari-
pada lainnya. Dan pendekatan yang
vulgar kepada arti modernitas, di
mana penonjolan segi-segi kehidupan
material merupakan gejala yang amat
umum, akan senantiasa merongrong
atau memperlemah keinsafan akan
kehidupan ruhani. Itu pada satu
ujung ekstremitas.

Pada ujung lainnya ialah pende-
katan yang kurang cermat terhadap
esensi agama dalam situasinya yang
dihadapkan kepada gelombang pa-
sang kehidupan kebendaan. Dalam
pendekatan itu sering terjadi kecen-
derungan untuk mencoba merendah-
kan arti kehidupan material, atau ke-
cenderungan yang lebih menggoda
lagi; karena itu, yang lebih umum
dilakukan orang ialah mencampur-
adukkan segi kehidupan ruhani dan
segi kehidupan material. Hal pertama
terwujud dalam sikap-sikap menging-
kari kehidupan duniawi, memilih
menempuh hidup ‘uzlah dan me-
nyelami kehidupan mistik semata-
mata. Sedang hal kedua ialah mun-
culnya sikap yang menuntut adanya
pembenaran langsung segi-segi ke-
hidupan material dalam ukuran-
ukuran formal agama. (Bagi seorang
penganut agama, memang, semua
kehidupannya harus mendapatkan
pembenaran dari agamanya, tetapi
tidak mesti dan senantiasa secara
langsung, dan kebanyakan adalah

secara tidak langsung. Sebab, seperti
dikatakan oleh Prof. Whitehead,
agama itu, dari segi sifat doktrinalnya,
dapatlah digambarkan sebagai suatu
sistem tentang kebenaran-kebenaran
umum yang mempunyai daya untuk
mengubah budi pekerti, jika kebe-
naran-kebenaran umum tersebut
dipegang secara ikhlas dan dihayati
secara sungguh-sungguh).

AGAMA:
EMPIRIS DAN SUPRAEMPIRIS

Pengertian empiris dan supraem-
piris dalam agama sangat mendekati
pengertian empiris dan non-empiris
(teoretis) dalam ilmu pengetahuan.
Tetapi, dalam hal ini, sifat penting
yang membedakan agama dari ilmu
pengetahuan ialah adanya konsepsi
kegaiban atau alam gaib pada istilah
non-empiris. Karena itu, istilah supra-
empiris adalah lebih tepat.

Religiusitas seseorang ialah ting-
kah lakunya yang sepenuhnya di-
bentuk oleh kepercayaannya kepada
kegaiban atau alam gaib, yaitu ke-
nyataan-kenyataan supraempiris. Ia
melakukan sesuatu yang empiris se-
bagaimana layaknya. Tetapi ia me-
letakkan harga dan makna tindakan
empirisnya itu di bawah yang supra-
empiris. Menurut pengertian ini, se-
orang komunis tidak mungkin memi-
liki religiusitas. Disebabkan oleh
filsafatnya, seorang komunis tidak
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mengenal perbedaan antara yang
empiris dan supraempiris dalam pe-
ngertian alam nyata dan alam gaib.
Non-empirisme pada filsafat komunis
hanya mencapai tingkat pengertian
seperti dikehendaki oleh ilmu penge-
tahuan, yaitu teoretis. Sebagaimana
halnya dengan kaum komunis, kaum
sekularis (penga-
nut paham dan
filsafat sekularis-
me, suatu susu-
nan kepercayaan
dan nilai yang in-
dependen) juga
tidak mungkin menjadi seorang
religius.

Tetapi, religiusitas seseorang boleh
jadi terwujud dalam berbagai bentuk.
Bentuk-bentuk yang berbeda itu
menjadi dimensi-dimensi religiusitas.
Pertama, seseorang boleh jadi me-
nempuh religiusitas dalam bentuk
penerimaan ajaran-ajaran agama ber-
sangkutan, tanpa merasa perlu ber-
gabung dengan kelompok atau orga-
nisasi para penganut agama tersebut.
Boleh jadi pula ia bergabung dan
menjadi anggota setia suatu kelom-
pok keagamaan, tetapi sesungguh-
nya ia tidak menghayati, malah
mungkin tidak peduli dengan ajaran-
ajaran agama kelompok tersebut.
Kedua, dari segi tujuan, mungkin reli-
giusitas yang dimilikinya itu, baik
berupa penganut ajaran-ajaran mau-
pun penggabungan diri ke dalam
kelompok keagamaan, adalah se-

mata-mata karena kegunaan in-
trinsik religiusitas tersebut. Dan
boleh jadi pula, bukan karena ke-
gunaan atau manfaat intrinsik itu,
melainkan kegunaan atau manfaat
yang justru terletak di luar religi-
usitas tersebut, yaitu tujuan-tujuan
ekstrinsik.

Berdasarkan
kemungkinan-
kemungkinan ter-
sebut, meskipun
untuk keperluan
analisis tidak bisa
dihindari sepe-

nuhnya penyederhanaan-penye-
derhanaan, maka terdapat empat
dimensi religiusitas: budaya intrinsik
dan budaya ekstrinsik, serta sosial
intrinsik dan sosial ekstrinsik.

Sekarang, kita tiba pada pem-
bahasan hubungan antara religiusitas
individu dan religiusitas masyarakat.
Meskipun religiusitas individu dalam
suatu masyarakat akan mempunyai
pengaruh pada religiusitas masyarakat
itu, namun tidaklah benar bahwa
religiusitas masyarakat dapat diukur
dengan “menjumlah” religiusitas
anggota-anggotanya. Contoh paling
mudah ialah masyarakat Rusia se-
karang ini. Dalam menilai religiusitas
masyarakat, kita harus memerhatikan
karakteristik-karakteristik struktural
dan umum sistem itu secara kese-
luruhan—yaitu tingkat diferensiasi
dan otonomi sektor-sektor keagamaan
dalam hubungannya dengan sektor-

Stabilitas dan keamanan adalah
prasyarat bagi pembangunan yang
lestari dan lancar menuju kemak-
muran.
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sektor sosial lainnya, lokasi strategis
atau tidak strategis para pemimpin
agama, hubungan antarberbagai
kelompok keagamaan, dan se-
terusnya. Faktor-faktor tersebut
adalah faktor-faktor sosial kultural,
yaitu faktor-faktor yang berkaitan
dengan lokasi dan hubungan-
hubungan antarberbagai kelompok.

AGAMA ETIKA

Dalam Islam, kebahagiaan hidup
yang diperoleh melalui amal per-
buatan yang baik dan benar adalah
sepenuhnya sesuai dengan ajaran
Kitab Suci. Itulah yang dimaksud
para ahli kajian ilmiah tentang agama-
agama ketika mereka mengatakan
bahwa Islam sama dengan Yahudi,
adalah agama etika (ethical religion),
yaitu agama yang mengajarkan bahwa
keselamatan diraih dengan perbuatan
baik atau amal saleh. Sedangkan
agama Kristen, disebabkan teologi-
nya berdasarkan doktrin kejatuhan
(fall) manusia (Adam) dari surga
yang membawa kesengsaraan hidup
secara abadi, mengajarkan bahwa
manusia memerlukan penebusan oleh
kemurahan grace Tuhan (dengan me-
ngorbankan putra tunggal-Nya, yaitu
Isa Al-Masih untuk disalib dan men-
jadi “sang penebus”). Karena itu, kaji-
an ilmiah menggolongkan agama
Kristen sebagai agama sakramental

(sacramental religion), yaitu agama
yang mengajarkan bahwa keselama-
tan diperoleh melalui penerimaan
kepada adanya sang penebus dan
penyatuan diri kepadanya dengan
memakan roti dan meminum anggur
yang telah ditransubstansiasi menjadi
daging dan darah Isa Al-Masih dalam
upacara sakramen Ekaristi.

Islam sebagai agama amal atau
aktivitas lebih terbuka kepada contoh-
contoh baik dari amal atau aktivitas
golongan lain ataupun yang paling
baik. Sungguh, sikap terbuka inilah
yang dipuji Allah dan dijanjikan
kabar gembira kebahagiaan, serta
disebutkan sebagai tanda adanya
hidayah Ilahi pada seseorang (Q., 39:
17-18).

AGAMA:
INKLUSIF DAN EKSKLUSIF

Sesungguhnya terdapat dua aliran
di kalangan ahli-ahli ilmu kemasya-
rakatan mengenai kriteria atau defi-
nisi agama. Pertama ialah yang lebih
bersifat inklusif, yaitu suatu definisi
yang dikemukakan oleh para penga-
nut konsepsi tentang sistem sosial
yang menekankan perlunya individu-
individu dalam masyarakat dikontrol
oleh kesetiaan menyeluruh kepada
seperangkat sentral kepercayaan dan
nilai. Contoh definisi inklusif ini di-
anut Weber yang memberi penekan-
annya kepada daerah the grounds of
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meaning. Contoh kedua dibuat oleh
Emile Durkheim, yang memberi
penekanan kepada persoalan kesucian,
kekudusan atau ketabuan. Ia men-
definisikan agama sebagai “suatu
sistem yang memadukan kepercaya-
an-kepercayaan dan praktik-praktik
yang berhubungan dengan hal-hal
yang suci, yaitu
hal-hal yang ter-
pisah dan ter-
larang—keperca-
yaan-kepercaya-
an dan praktik-
praktik yang
menyatukan se-
mua pengikut-
nya ke dalam sa-
tu komunitas
moral tunggal yang disebut Umat”.
Contoh lainnya ialah yang dianut
oleh Parsons dan Bellah, dua orang
yang termasuk sosiolog mutakhir
terkemuka di Amerika, yang mem-
beri batasan pengertian agama
sebagai “tingkat” yang paling tinggi
dan paling umum dari budaya
manusia. Argumentasinya ialah
bahwa, dalam setiap sistem tindakan
manusia, individu-individu di-
kontrol oleh norma-norma interaksi
yang telah ditentukan oleh sistem
sosial, dan sistem sosial dikontrol oleh
sistem budaya yang terdiri atas keper-
cayaan, nilai, dan simbol. Sistem
budaya menjalankan fungsi menye-
diakan pedoman-pedoman umum
untuk tindakan manusia; pada

tingkat paling umum dari sistem
budaya itu sendiri terletak the
grounds of meaning, dan ini secara
tipikal diidentifikasikan sebagai
daerah kepercayaan dan nilai ke-
agamaan. Definisi agama yang
inklusif lainnya ialah yang di-
kemukakan oleh Luckmann. Ia

merumuskan aga-
ma sebagai ke-
mampuan orga-
nisme manusia un-
tuk mengangkat
alam biologisnya
melalui pemben-
tukan alam-alam
makna yang ob-
jektif, yang me-
miliki daya ikat

moral dan serbameliputi.
Kedua, definisi agama yang lebih

bersifat eksklusif, yaitu definisi yang
menekankan pengertian agama se-
bagai konfigurasi representasi-repre-
sentasi keagamaan yang memben-
tuk suatu alam kesucian, yaitu agama
dalam bentuk khusus sosial historis
dan sosial kulturalnya. Definisi ini
sejalan dengan konotasi kultural biasa
mengenai agama, tetapi tidak ber-
arti cukup memadai hanya dengan
menggunakan istilah agama secara
longgar sebagaimana dalam per-
cakapan sehari-hari. Harus ada penge-
tatan pengertiannya sampai tingkat
tertentu untuk memberi bentuk ana-
litisnya. Dalam ketentuan-ketentuan
ini, definisi agama meliputi dua per-
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soalan: budaya dan tindakan. Bu-
daya keagamaan ialah perangkat
tertentu kepercayaan dan simbol
(dan nilai yang langsung diambil
darinya) yang menyangkut pem-
bedaan antara kenyataan empiris dan
kenyataan supraempiris, tran-
sendental; persoalan-persoalan
empiris, dalam hal maknanya,
diletakkan di bawah persoalan-
persoalan non-empiris. Tindakan
keagamaan didefinisikan semata-
mata sebagai tindakan yang di-
bentuk oleh pengakuan adanya
perbedaan antara yang empiris dan
yang supraempiris.

Keberatan terhadap definisi in-
klusif disebabkan oleh kesukaran-
nya untuk dipakai menganalisis
mana gejala yang betul-betul bersifat
keagamaan dan mana yang bukan;
juga mengenai maju mundurnya
suatu sikap keagamaan, baik perse-
orangan maupun masyarakat. Misal-
nya, menurut definisi inklusif, gejala
umum dalam masyarakat modern,
seperti penghargaan kepada keber-
hasilan duniawi (usaha ekonomi,
ilmu pengetahuan, karier, dan
seterusnya), pasti termasuk the
grounds of meaning, atau ultimate
concern atau sacredness. Tetapi,
justru orientasi hidup serupa itu
sering disebut sebagai areligius.
Demikian pula nilai-nilai kemasyara-
katan seperti demokrasi, fasisme,
komunisme, humanisme, bahkan
psikoanalitisme dan lain-lain.

Ideologi-ideologi itu, menurut
definisi inklusif, (seharusnya)
termasuk agama, lebih-lebih komu-
nisme yang dengan tegas melepas-
kan diri dari agama-agama yang di-
kenal. Tetapi, common sense umum
mengatakan bahwa komunisme justru
musuh utama agama-agama, dan
tindakan komunistis (yang mengikuti
ideologi dan teori komunisme) ada-
lah tindakan-tindakan areligius.
Karena itu, paling jauh komunisme
hanya dapat dikatakan sebagai func-
tional equivalent terhadap agama
(karena, komunisme benar-benar
telah berfungsi seperti agama), atau
pengganti keagamaan (surrogate reli-
giosity). Meskipun kekaburan-keka-
buran serupa itu ditiadakan oleh
Weber dalam analisisnya tentang
masyarakat modern, dan oleh Parsons
dan Bellah dengan konsepsinya me-
ngenai agama sipil (civil religion),
tetapi peniadaan-peniadaan tersebut
sedikit banyak mengganggu kon-
sistensi definisi. Karena itu, definisi
tersebut bisa menjadi tidak begitu
integral lagi.

Dalam konteks Indonesia, ke-
agamaan dan tidak keagamaan, me-
nurut definisi eksklusif ini, menjadi
terkait erat dengan keislaman, ke-
kristenan (Protestan ataupun Katolik),
kehinduan, dan kebuddhaan, me-
nurut konteks sosial dan sejarahnya
masing-masing. Tanpa memper-
hitungkan konteks-konteks itu, maka
kita akan tidak mampu mengenali
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kenyataan-kenyataan halus yang
membedakan jenis dan tingkat reli-
giusitas, tidak saja dari suatu kelom-
pok agama dengan kelompok agama
yang lain, tetapi terlebih-lebih dalam
lingkungan satu agama: antara satu
kelompok sosial keagamaan dan ke-
lompok sosial keagamaan lainnya,
dan antara satu kelompok sosial ke-
agamaan dari satu masa sejarah ter-
tentu dan kelompok sosial keagamaan
itu sendiri dari satu masa sejarah
yang lain.

AGAMA KEMANUSIAAN

Satu aspek penting di dalam per-
juangan meningkatkan kedaulatan
rakyat adalah perjuangan menegak-
kan hak-hak asasi manusia. Kedau-
latan rakyat tidak mungkin ada
tanpa tegaknya hak-hak asasi.

Dalam soal penegakan hak-hak
asasi manusia, kita tidak perlu ber-
kecil hati dengan gencarnya kritik
dari luar negeri terhadap reputasi
negara kita. Meski mungkin ada di
antara kritik-kritik itu yang benar,
namun tidak berarti bahwa keadaan
hak-hak asasi di negara para peng-
kritik itu sedemikian bagusnya.
Justru, dalam beberapa hal, kita
masih lebih baik daripada mereka.
Gaji wanita di Indonesia, misalnya,
sama dengan pria jika mereka me-
miliki pendidikan, tanggung jawab

serta kedudukan pekerjaan yang
sama. Di Amerika, gaji wanita lebih
rendah daripada pria, sekalipun
pendidikan, kedudukan pekerjaan,
dan tanggung jawab mereka sama.

Sejak merdeka, Indonesia mem-
beri hak politik penuh kepada kaum
wanita untuk memilih dan dipilih.
Karena itu, kita mempunyai tradisi
peran wanita yang besar dalam per-
politikan kita, baik di legislatif, ekse-
kutif maupun di yudikatif. Tapi
tidaklah demikian dengan Swedia,
(negeri yang disebut paling banyak
dicontoh dalam sistem perundang-
undangan modern) baru sejak 1980-
an memberi hak politik kepada kaum
wanita.

Walaupun begitu, harus diakui
bahwa masih banyak hal yang harus
dibenahi dalam kesadaran politik
dan demokrasi di Indonesia, termasuk
menyangkut wacana wanita menjadi
pemimpin, yang sekarang masih ramai
dibicarakan (sesuatu yang seharusnya
tidak menjadi masalah karena agama
secara substansial memberi tempat
sejajar atau setara secara gender, ke-
pada laki-laki maupun wanita
untuk menjadi pemimpin). Laki-laki
dan wanita mempunyai hak dan
kewajiban yang sama di hadapan
Allah.

Islam adalah agama yang sangat
tinggi menjunjung hak-hak asasi
manusia dalam inti ajarannya sendiri.
Islam mengajarkan bahwa manusia
adalah makhluk kebaikan (fithrah)
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yang berpembawaan-asal kebaikan
dan kebenaran (hanîf). Manusia ada-
lah makhluk yang tertinggi (dibuat
dalam sebaik-baik ciptaan), dan
Allah memulia-
kan anak cucu
Adam ini serta
melindunginya
di daratan mau-
pun di lautan.
Lebih dari itu,
Allah mendekrit-
kan, berdasarkan
“pengalaman”
pembunuhan Qabil atas Habil, dua
anak Adam:

Karena itu Kami tentukan kepada
Bani Israil: Bahwa barangsiapa yang
membunuh orang yang tidak mem-
bunuh orang lain atau berbuat ke-
rusakan di bumi, maka ia seolah mem-
bunuh semua orang; dan barangsiapa
yang menyelamatkan nyawa orang,
maka ia seolah menyelamatkan nyawa
semua orang. Rasul-rasul Kami telah
datang kepada mereka dengan bukti-
bukti yang jelas. Tetapi kemudian setelah
itu banyak di antara mereka melakukan
pelanggaran di bumi (Q., 5: 32).

Jadi, agama mengajarkan bahwa
masing-masing jiwa manusia mem-
punyai harkat dan martabat yang ber-
nilai dengan manusia sejagat. Masing-
masing pribadi manusia mempunyai
nilai kemanusiaan universal. Maka,
kejahatan kepada seorang pribadi ada-

lah sama dengan kejahatan kepada
manusia sejagat, dan kebaikan kepada
seorang pribadi adalah sama dengan
kebaikan kepada manusia sejagat. Ini-

lah dasar yang
amat tegas dan
tandas bagi pan-
dangan kewa-
jiban manusia
untuk menghor-
mati sesama de-
ngan hak-hak
asasinya yang
sah.

Demikian pula berkenaan de-
ngan hak-hak wanita, para pekerja,
dan seterusnya, Islam mengajarkan
nilai-nilai yang jauh lebih luhur
daripada ajaran mana pun.
Mengenai buruh atau kaum
pekerja, bahkan kaum budak,
misalnya, Nabi Saw. menegaskan
dalam sebuah pidato pada saat-saat
menjelang wafat—yang dikenal
dengan Khuthbatul wadâ’, antara
lain demikian: “Wahai sekalian
manusia! Ingatlah Allah! Ingatlah
Allah! Ingatlah Allah, berkenaan
dengan agamamu dan amanatmu!
Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, ber-
kenaan dengan orang-orang yang
kamu kuasai dengan tangan kananmu
(budak, buruh, dll). Berilah mereka
makan seperti yang kamu makan, dan
berilah pakaian seperti yang kamu
kenakan! Janganlah mereka kamu
bebani dengan beban yang mereka tidak
mampu memikulnya, sebab mereka

Beriman kepada Allah, sebagai
kebalikan tiranisme, melahirkan
sikap yang selalu menyediakan
ruang bagi pertimbangan akal
sehat untuk membuat penilaian
yang jujur atau fair terhadap
setiap persoalan.
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adalah daging, darah, dan makhluk
seperti kamu! Ketahuilah, bahwa orang
yang bertindak zalim kepada mereka,
maka akulah musuh orang itu di Hari
Kiamat, dan Allah adalah Hakim
mereka.”

Karena itu, tidaklah mengherankan
jika seorang pejuang hak-hak asasi dari
Filipina mengatakan kepada penulis
tentang penghargaannya yang begitu
tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan
dalam Islam. Berdasarkan itu, ia juga
menyatakan keyakinannya bahwa
rumusan-rumusan internasional ten-
tang hak-hak asasi, seperti Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi oleh PBB
pada 1948, tidak lain hanyalah “titik
temu terendah” (lowest common
denominator) dari pandangan-pan-
dangan kemanusiaan yang ada. Sebagai
“titik temu terendah”, sesungguhnya
tuntutan hak-hak asasi dalam instru-
men-instrumen internasional itu ma-
sih lebih rendah nilainya daripada
yang dituntut Islam.

Tapi herankah kita bahwa umat
Islam tampak seperti tidak banyak
mengindahkan ajaran agamanya
tentang hak-hak asasi manusia itu?
Tentu saja tidak, karena ada banyak
contoh tentang bagaimana umat
Islam meninggalkan sebagian ajaran
agamanya yang justru amat funda-
mental. Apalagi, jika kita terpukau
hanya kepada segi-segi simbolis dan
formal dari agama, maka kemung-
kinan banyak umat Islam tidak men-

jalankan hal-hal yang lebih esensial
menjadi lebih besar lagi.

Lantaran itu, jika umat Islam
benar-benar berharap memperoleh
kejayaannya kembali seperti yang
dijanjikan Allah, mereka harus mem-
perbarui komitmen mereka kepada
berbagai nilai asasi ajaran Islam, dan
tidak terpukau kepada hal-hal yang
lahiriah semata. Hal-hal lahiriah itu
kita perlukan, dan tetap harus kita
perhatikan, namun dengan kesadaran
penuh bahwa fungsinya ialah untuk
pelembagaan atau institusionalisasi
nilai-nilai yang lebih esensial dan
substantif.

Kini telah tiba saatnya bagi umat
Islam mengambil inisiatif kembali
dalam usaha mengembangkan dan
meneguhkan nilai-nilai kemanusia-
an, sejalan dengan kemestian ajaran
agamanya sendiri. Untuk itu, umat
Islam sebenarnya memiliki perben-
daharaan sejarah yang amat kaya,
yang dapat dijadikan modal atau
pangkal tolak.

Kesimpulannya, begitu penting
dan mendesak umat Islam mema-
hami kembali ungkapan nilai-nilai
ajaran agamanya yang lebih asasi,
misalnya perspektif kemanusiaan
yang sangat universal, yang termuat
dalam teks-teks suci keagamaan.
Hanya dengan peneguhan pandang-
an ini, Islam dapat membuktikan
diri sebagai agama kemanusiaan.
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AGAMA, KEMANUSIAAN,
DAN GLOBALISASI

Tekanan kepada segi kemanusiaan
dari agama menjadi semakin relevan,
bahkan mendesak, untuk mengha-
dapi apa yang disebut era globalisasi,
yaitu zaman yang menyaksikan pro-
ses semakin menyatunya peradaban
seluruh umat manusia berkat ke-
majuan teknologi komunikasi dan
transportasi. Barangkali peradaban
umat manusia tidak akan menyatu
secara total sehingga hanya ada satu
peradaban di seluruh muka bumi
(tentunya sedikit saja orang yang
menghendaki demikian, karena akan
membosankan). Setiap tempat mem-
punyai tuntutannya sendiri, dan tun-
tutan itu melahirkan pola peradaban
yang spesifik bagi masyarakat setem-
pat. Tetapi jelas tidak ada cara untuk
menghindari dampak kemudahan
berkomunikasi dan berpindah tem-
pat, berupa kemestian terjadinya
interaksi dan saling memengaruhi
antara berbagai kelompok manusia.
Maka, diperlukan adanya landasan
keruhanian yang kukuh untuk mem-
pertahankan identitas, sekaligus
untuk memantapkan pandangan ke-
majemukan dan sikap positif kepada
sesama manusia dan saling meng-
hargai.

Berkenaan dengan ini, umat Islam
boleh merasa mujur, karena mereka
mewarisi peradaban yang pernah
benar-benar berfungsi sebagai per-
adaban global. Kosmopolitanisme

Islam pernah menjadi kenyataan
sejarah, yang meratakan jalan bagi
terbentuknya warisan kemanusiaan
yang tidak dibatasi oleh pandangan-
pandangan kebangsaan sempit dan
parokialistik. Karena itu jika sekarang
kita harus menumbuhkan semangat
kemanusiaan universal pada umat
Islam, maka sebagian besar hal itu
berarti merupakan pengulangan
sejarah, yaitu menghidupkan kembali
pandangan dan pengalaman yang
dahulu pernah ada pada umat Islam
sendiri. Menyadari masalah itu se-
bagai pengulangan sejarah tentunya
akan berdampak meringankan beban
psikologis perubahan sosial yang
menyertai pergantian dari pandangan
yang ada sekarang ke pandangan yang
lebih global.

AGAMA KUBURAN

Kalau kita berada di Madinah,
kita akan menyaksikan hansip yang
selalu siap sedia memukul orang yang
terlihat ingin memuja makam Nabi,
karena perbuatan itu tidak disyariat-
kan oleh agama kita. Mengapa?
Inilah salah satu kesuksesan agama
Islam. Agama Islam itu begitu besar
dan begitu sukses untuk mencegah
pemeluknya menyembah tokoh yang
mendirikan. Semua agama yang lain
“terperangkap” dalam praktik me-
nyembah tokoh yang mendirikan.
Agama Buddha, misalnya, malahan
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berbicara mengenai Tuhan saja tidak
berani. Sebetulnya ada konsep Ke-
tuhanan yang luar biasa tingginya
pada ajaran Buddha Gautama. Oleh
karena itu, ada yang mengira bahwa
Buddhisme adalah agama yang ateis.
Itu nggak betul. Hanya memang para
penganut agama
Buddha itu ng-
gak mau mem-
bicarakan ten-
tang Tuhan, ka-
rena Tuhan itu
tidak bisa dibi-
carakan. Tapi aki-
batnya kemu-
dian banyak orang Buddha seka-
rang ini menyembah patungnya
Buddha Gautama, pendiri agama
Buddha.

Yang agak lucu, Konghucu itu
tidak pernah mengaku dirinya sebagai
pemimpin agama. Dia hanya seorang
failasuf saja. Tetapi orang Cina se-
karang malahan menyembah patung
Konghucu. Coba kalau kita lihat ke
Klenteng. Pada Kristen juga terjadi
semacam ini. Umat Kristen me-
nyembah Isa Al-Masih yang kemu-
dian mereka sebut sebagai Tuhan
Yesus.

Jadi hampir semua agama terjatuh
menyembah tokoh pendirinya.
Hanya ada dua agama yang tidak
menyembah tokoh yang mendirikan-
nya, yaitu agama Yahudi yang didi-
rikan oleh Nabi Musa a.s. dan agama
Islam yang dibawa oleh Nabi Mu-

hammad Saw. Pelarangan me-
nyembah kepada tokoh ini dalam
Islam sangatlah keras. Tidak saja
pelarangan itu datang dari Nabi
sendiri, tapi juga dari Al-Quran
yang banyak sekali menegaskan
bahwa Muhammad itu tidak lain

adalah manusia
biasa. Jadi kita ti-
dak boleh memi-
toskan Muham-
mad lebih dari
semestinya. Jelas
dia adalah seorang
manusia yang sa-
ngat agung. Tuhan

sendiri juga memuji Muhammad
sebagai berakhlak agung. Tetapi
sekaligus juga diingatkan “Innamâ
anta Basyarun” (sesungguhnya kamu
itu hanya manusia biasa). Malahan
Nabi sendiri diperintahkan oleh
Allah untuk menegaskan kepada
kita semuanya, para pengikutnya,
bahwa beliau itu adalah manusia
biasa:

Katakan Hai Muhammad, “Aku
ini manusia seperti kamu juga, hanya
saja diwahyukan kepadaku bahwa
Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha
Esa” (Q., 18: 110).

Karena itu, ketika beliau wafat
banyak orang terguncang. Rupanya
orang Arab dulu meskipun sudah
menyaksikan Nabi mengajarkan se-
demikian rupa mengenai Islam, ma-
sih banyak yang salah memersepsi
tentang siapa itu seorang Nabi.

Tujuan pertama ajaran agama
adalah penanaman iman dalam
batin masing-masing orang, dengan
tuntutan bahwa iman itu menyata-
kan dirinya secara konkret dalam
amal perbuatan yang bermoral.
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Banyak yang mengira Nabi itu nggak
bisa mati, sehingga begitu ketika
mendapat berita wafatnya Nabi,
banyak dari mereka yang tidak bisa
menerimanya dan tidak percaya.
Termasuk ‘Umar sendiri, ketika men-
dengar wafatnya Nabi, ‘Umar marah
dan mengancam membunuh kepada
siapa-siapa yang mengata-kan bahwa
Muhammad meninggal. Waktu itu
Umar ada di pinggiran kota, lalu dia
pergi ke pusat kota (ke Madinah),
lalu ketemu Abu Bakar yang kemu-
dian membacakan firman Allah:

Muhammad itu hanyalah seorang
rasul Allah, sebelum dia sudah lewat
rasul-rasul yang lain, apakah kalau
dia mati atau terbunuh kamu akan
kembali menjadi kafir? (Q., 3 : 144).

Ini pelajaran yang sangat penting
bagi kita, yaitu bahwa “kebenaran
tidak boleh diukur dengan nasib
orang yang membawanya”. Ada saja
kemungkinan seseorang membawa
kebenaran tapi nasibnya nggak baik,
misalnya terbunuh atau tabrakan di
jalan raya ketika mengendarai mobil.
Para nabi pun banyak yang
terbunuh. Dalam Perang Uhud,
kalau tidak karena para sahabatnya
yang begitu setia rela menjadikan diri
mereka menjadi tameng, Nabi mung-
kin akan terbunuh. Pada saat itu Nabi
teperosok dalam sebuah lobang yang
sudah disediakan oleh orang kafir
dan Nabi tidak bisa keluar. Orang-

orang kafir Makkah pun bersorak-
sorai, meneriakkan keberhasilan mem-
bunuh Nabi. Mereka mengira bahwa
Nabi sudah betul-betul mati. Bahkan
pada saat itu gigi depan Nabi pecah
terkena lemparan batu.

Semua peristiwa itu memberi-
tahukan kepada kita, para pengikut-
nya, bahwa Nabi Muhammad itu
bukan seorang yang sakti mandraguna.
Tapi beliau adalah manusia biasa.
Karena itu, Tuhan memperingatkan
pada umat Islam:

Apakah kalau Nabi itu meninggal
atau terbunuh, lalu kamu sekalian
akan menjadi kafir? (Q., 3 : 144).

Agama kita mengajarkan bahwa
kebenaran tetap kebenaran, siapa pun
yang membawakannya. Kebenaran
janganlah diukur dengan orang yang
membawanya. Kalau dibalik boleh,
yakni ukurlah orang itu dengan ke-
benaran. Sayyidina ‘Ali ibn Abi Thalib,
misalnya, terkenal sekali dengan per-
kataannya, “Perhatikan yang dikata-
kan orang, jangan memerhatikan
siapa yang mengatakan.” Jadi, kalau
kita memerhatikan siapa yang menga-
takan, kita bisa terpengaruh. Artinya
kalau secara kebetulan kita tidak suka
pada orang yang membawa kebenar-
an itu, maka kebenaran yang dia
ucapkan atau bawa itu jelas akan
kita tolak. Sebaliknya, karena kita
suka sekali dengan orang itu, apa pun
yang diucapkan meskipun bâthil
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akan tetap kita terima saja. Nah, hal
semacam ini tidak diperbolehkan
dalam ajaran Islam.

Kita kembali pada pandangan
bahwa Nabi adalah manusia biasa
dan Al-Quran penuh dengan per-
ingatan tentang hal itu. Keyakinan
Nabi sebagai manusia biasa inilah
yang dihidupkan kembali dengan
sangat fanatik oleh mazhab di Madi-
nah, yaitu Mazhab Wahabi. Oleh
karena itu, semua bangunan kuburan
yang menunjukkan gejala akan di-
sembah oleh masyarakat Muslim saat
itu dihancurkan menjadi rata dengan
tanah oleh orang-orang Wahabi.
Gerakan Wahabi itu dulu meng-
hancurkan semua kuburan yang cen-
derung disembah orang Islam. Kalau
sekarang kita melihat makam Nabi
Muhammad itu masih elaborated
sekali, hal itu sebetulnya berkat an-
caman keras dari Turki di Istanbul
kepada mereka (orang-orang Waha-
bi) hendak menghancurkannya.
Tapi sebagai solusinya sekarang ini
makam Nabi dikamuflase, artinya
kita tidak tahu persis di mana ku-
buran Nabi. Selain dikamuflase,
bangunan makam Nabi juga dijaga
keras oleh hansip, yang selalu siap
mencegah dan bahkan memukul
siapa-siapa yang mencoba untuk
menyembah.

Namun demikian masih saja ada
banyak orang menganut agama Islam
sebagai agama kuburan. Yang paling
mencolok adalah pada waktu men-

jelang puasa dan pada saat lebaran,
sehingga kita menyaksikan, misal-
nya, makam di Tanah Kusir sangat
ramai. Coba kita lihat sekarang ini,
makamnya Imam Al-Syafi’i selalu
menerima ribuan surat. Apalagi
makam Syaikh Abd Al-Qadir Al-
Jaylani di Bagdad. Malahan yang
penulis kaget sekali, penulis
menyaksikan langsung adanya
tempat bersembahyang di kuburan
Imam Khomeini. Sangat ironis sekali.
Orang-orang Wahhabi dulu dengan
keras sekali meratakan semua
bangunan kuburan dengan tanah
sehingga di Saudi Arabia tidak ada
bangunan kuburan yang lebih
tinggi daripada sekadar tanah,
kecuali kuburan Nabi Muhammad,
karena orang-orang Wahhabi tidak
sanggup menolak ultimatum dari
Turki.

AGAMA, MARXISME,

DAN KOMUNISME

Sistem Eropa Timur yang Marxis-
Leninis adalah percobaan yang paling
bersungguh-sungguh untuk meng-
hapus agama dan melepaskan manu-
sia dari peranan agama. Tetapi per-
cobaan itu, biarpun Marx dan para
pendukungnya mengklaim sebagai
“ilmiah”, ternyata menemui kegagal-
an. Pertama, kaum Marxis tidak
mampu benar-benar menghapus
agama di sana, meskipun telah me-
ngerahkan segenap dana dan daya.
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Kedua, justru amat ironis, Marxisme
sendiri telah menjadi agama peng-
ganti (quasi religion) yang lebih
rendah dan kasar, jika tidak dapat
dikatakan primitif.

Mereka yang yakin kepada ajaran
komunisme boleh jadi memang
benar telah berhasil membebaskan
dirinya dari percaya kepada objek
penyembahan (Arab: ilâh, yang me-
ngandung mak-
na etimologis,
antara lain “objek
sesembahan”). Se-
bab, dalam pan-
dangan mereka,
menyembah akan
berakibat pada
perbudakan dan
perampasan ke-
merdekaan ma-
nusia. Namun
ternyata mereka kemudian terje-
rembap ke dalam praktik penyem-
bahan kepada objek-objek yang
jauh lebih membelenggu, lebih
memperbudak, dan merampas
lebih banyak kemerdekaan mereka,
yaitu para pemimpin yang ber-
tindak tiranik dan otoriter. Apalagi
para pemimpin itu dianggap per-
sonifikasi ajaran yang “suci”, sehingga
wajar sekali ajaran itu dinamakan se-
lalu dalam kaitannya dengan seorang
tokoh pemimpin, seperti “Marxisme”,
“Leninisme”, “Stalinisme”, “Maois-
me”, dan lain-lain. Dalam istilah tek-
nis keagamaan Islam, mereka jatuh ke

dalam praktik syirik, atau bahkan
lebih buruk lagi (disebut demikian
sebab pengertian “syrik”, terutama
sepanjang penggunaannya untuk
penduduk kota Makkah yang me-
nentang Nabi, berarti percaya ke-
pada Tuhan namun beranggapan
bahwa Tuhan itu mempunyai syarîk,
yakni “peserta”, “associate”, meski-
pun derajat “peserta” itu lebih ren-

dah daripada
Tuhan sendiri,
[Q., 39: 3]).

M e s k i p u n
Marxisme dapat
dipandang seba-
gai padanan aga-
ma (religion equi-
valent) atau aga-
ma pengganti,
namun karena
secara sadar dan

sistematis menolak setiap kemungkin-
an percaya kepada suatu wujud Maha-
tinggi, maka ia tumbuh menjadi
agama palsu (ersatz religion), lebih
rendah dan kasar daripada agama-
agama konvensional, serta lebih mem-
perbudak manusia dan membelenggu
kemerdekaannya. Marxisme, terutama
dalam bentuknya yang dogmatis dan
tertutup dalam komunisme, menjadi
sebuah peristiwa tragis manusia
dalam usaha mencari makna hi-
dupnya dan menemukan pemecahan
yang “ilmiah” bagi persoalan hidup.
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AGAMA MODERN

Salah satu yang amat kuat dalam
wawasan politik modern ialah ter-
bentuknya negara hukum (rech staat)
dan mencegah tumbuhnya negara
kekuasaan (macht staat). Dalam peng-
alaman negara-ne-
gara Eropa, ide itu
merupakan pem-
balikan dan per-
lawanan terhadap
kecenderungan dan
pola yang sangat
umum di sana
sebelum zaman modern, berupa ke-
kuasaan absolut raja-raja dan para
penguasa agama. Yang menarik adalah,
seperti halnya dengan bidang-bidang
dalam kehidupan yang lebih rasional
dan manusiawi (seperti ilmu
pengetahuan dan wawasan kemanu-
siaan atau humanisme), bangsa-
bangsa Barat baru mulai benar-benar
mengenal ide dan praktik tentang
negara hukum dari pengetahuan
mereka tentang dunia Islam.

Akhir-akhir ini bermunculan ber-
bagai tulisan hasil kajian ilmiah yang
menggambarkan bagaimana unsur-
unsur peradaban Islam merembes
dan memengaruhi Barat yang kemu-
dian berhasil menerobos zaman me-
masuki sejarah modern.

Tentang perkembangan modern
tersebut, beberapa kalangan sarjana
Barat sendiri mempersoalkan per-
bedaan antara “modernisme” dan

“modernitas”. Yang pertama berkono-
tasi kuat pengagungan pola hidup
zaman mutakhir sebagai “kebijak-
sanaan final” umat manusia, yaitu
perwujudan terakhir proses panjang
sejarah pertumbuhan dan perkem-
bangan peradaban manusia. Jadi

“modernisme”
(sebagai “isme”),
mirip dengan se-
buah ideologi
tertutup; ia
adalah sama de-
ngan sekularis-
me, rasionalis-

me, dan lain-lain.
Sedangkan “modernitas” adalah

sebuah ungkapan kenyataan menge-
nai hidup zaman mutakhir ini, dalam
pengertian positif negatif yang cam-
pur-aduk, dengan pendekatan spesifik
kepada suatu masalah spesifik, misal-
nya, dalam bidang-bidang yang me-
nyangkut masalah teknikalitas, peng-
organisasian, pengelolaan, dan pro-
duksi, zaman sekarang adalah benar-
benar puncak kemampuan umat
manusia, yang tingkat peradabannya,
jika dibandingkan dengan zaman-
zaman sebelumnya, tidak lagi terlukis-
kan menurut deret hitung, melainkan
menurut deret ukur dengan angka fak-
tor yang sangat besar.

Tetapi, tentang rasa moral dan ke-
sucian yang benar (yang bebas dari
unsur takhayul dan dongeng), zaman
modern tidak menunjukkan tanda-
tanda perbedaan berarti dengan za-

Ridla Allah itulah yang menjadi
tujuan hidup kita. Sebab dalam
ridla atau perkenan Tuhan, kita
akan merasakan kebahagiaan
sejati, kebahagiaan yang kekal
abadi.
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man sebelumnya. Perasaan moral dan
kesucian dalam maknanya yang
paling hakiki, merupakan masalah
kemanusiaan yang abadi dan pere-
nial. Dan dalam beberapa hal, zaman
modern sekarang menunjukkan segi-
segi pelaksanaan yang lebih baik
daripada zaman sebelumnya, tetapi
dalam beberapa hal lain lebih buruk.
Penampilan kemanusiaan yang
paling kejam dan keji justru terjadi
di zaman modern oleh bangsa-bangsa
modern (Barat), berupa pemerosotan
harkat dan martabat kemanusiaan
orang-orang Afrika menjadi budak-
budak yang hanya sedikit sekali ber-
ada di atas binatang (Portugis mem-
punyai peranan yang besar sekali di
bidang ini), pemburuan dan pem-
bunuhan orang-orang Aborigin
untuk kesenangan dan cenderamata
orang-orang kaya Eropa(!) dan peng-
isi museum antropologi mereka,
pembersihan etnis oleh bangsa-
bangsa (“modern”) Jerman dan
Serbia, pendirian dan penegakan
sebuah negara atas dasar mitos dan
dongeng keagamaan (oleh kaum
Yahudi) dengan merampas dan me-
nindas hak bangsa lain yang sah, dan
seterusnya. Dalam masalah-masalah
ini, reputasi bangsa-bangsa Muslim
adalah amat jauh mengatasi bangsa-
bangsa “modern” tersebut, bahkan
ketika sejarah dunia Islam berada
dalam fase yang paling rendah.

Oleh karena itu, sebenarnya posisi
umat Islam menghadapi modernitas

tidaklah terlampau sulit. Di luar ma-
salah kejiwaan (orang Islam cende-
rung minder, kemudian menutup
diri dan menjadi agresif, karena secara
keliru merasa terkalahkan oleh orang
Barat), yang dihadapi umat Islam
tidak lain ialah tantangan bagaimana
menghidupkan dan meneguhkan
kembali nilai-nilai keislaman klasik
(salaf) yang murni, dan menerjemah-
kannya dalam konteks ruang dan
waktu yang ada. Sebab, seperti di-
amati dan telah menjadi pengakuan
sejarah mutakhir, dari semua sistem
ajaran khususnya agama yang secara
sejati dilihat dari sudut semangat
dan jiwa ajaran itu sendiri, Islam ada-
lah agama yang paling dekat dengan
segi-segi positif zaman modern.
Ernest Gellner, misalnya, mengata-
kan bahwa hanya Islamlah dari semua
agama yang ada yang esensi ajaran-
nya sangat relevan dengan tuntutan
segi positif modernitas, dan proses
ke arah itu tidak harus ditempuh
dengan melakukan kompromi dan
mengalah kepada desakan-desakan
luar, tetapi justru dengan kembali
ke asal dan mengembangkan nilai-
nilai asasi sendiri.

“Hanya Islam yang bisa bertahan
hidup sebagai suatu keyakinan serius
yang meliputi baik tradisi besar mau-
pun tradisi rakyat,” begitu kata
Ernest Gellner di dalam bukunya
Muslim Society. “Tradisi yang besar
dapat dibuat modern; dan pelaksana-
annya dapat diterapkan bukan se-
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bagai sebuah inovasi atau konsesi
kepada pihak luar, tapi lebih sebagai
kelanjutan dan penyempurnaan di-
alog lama di dalam Islam .... Maka
di Islam, dan hanya di dalam Islam,
pemurnian/modernisasi di satu segi,
dan penegasan ulang identitas lokal
lama di sisi lain, dapat dilakukan
dengan bahasa yang sama lewat se-
rangkaian simbol.”

Di sinilah relevansinya seruan
kembali kepada Kitab Suci dan Sun-
nah Nabi, yang dalam sudut pandang
dewasa ini, dapat dinilai sebagai
sangat modern.

AGAMA PERJANJIAN

Penyebutan kitab Yahudi dengan
Perjanjian Lama sebenarnya proble-
matis, karena mengisyaratkan ke-
tidakberlakuannya dan dihapus oleh
Perjanjian Baru, yaitu Injil. Orang-
orang Yahudi sendiri menyebutnya
dengan Taurat, yang terdiri dari
“Nebazim” (cerita tentang nabi-nabi)
dan “Khetubim” (cerita tentang kitab-
kitab suci). Orang Islam tidak di-
benarkan menyebutnya dengan Per-
janjian Lama; tidak ada Perjanjian
Lama ataupun Perjanjian Baru. Ka-
rena perjanjian antara Tuhan dengan
manusia bersifat perenial, abadi.
Memang ada perjanjian primordial
antara manusia dengan Tuhan yang
merupakan pangkal tolak konsep

mengenai manusia. Dalam Al-Quran
terdapat ilustrasi bahwa sebelum lahir,
di alam ruhani, kita dipanggil oleh
Tuhan untuk dimintai persaksian me-
ngenai Allah sebagai Tuhan kita, dan
waktu itu kita menjawab, “Ya, kami
bersaksi (Engkau adalah Tuhan kami—
NM)” (Q., 7: 172). Karena itu, tidak
ada bakat yang lebih mendasar pada
diri manusia selain bakat menyem-
bah. Begitu lahir kita mempunyai
naluri untuk menyembah, suatu ben-
tuk dorongan gerak kembali kepada
Tuhan.

Perjanjian primordial antara
manusia dengan Tuhan terjadi pada
dataran spiritual, karenanya tidak
disadari. Ini analog dengan psikologi
yang sebagian besar konstruksinya
adalah bawah sadar, tetapi banyak
memengaruhi hidup kita. Apalagi
yang spiritual, sangat banyak meme-
ngaruhi hidup kita, terutama me-
nyangkut masalah pengalaman-peng-
alaman sejati tentang kebahagiaan
dan kesengsaraan. Hal ini kemudian
dikaitkan sebagai perjanjian dengan
Tuhan, yang melalui perjanjian itu,
manusia selalu mempunyai dorongan
batin untuk kembali. Dan setiap
keberhasilan kembali akan menim-
bulkan kebahagiaan.

Terhadap anggapan bahwa semua
orang ingin kembali ke rumah, maka
ada ungkapan “Rumahku adalah
surgaku”. Tidak berhasil kembali ke
rumah berarti sesat, yang identik
dengan kesengsaraan. Karena do-
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rongan kembali kepada Tuhan me-
warnai hidup kita, terutama menyang-
kut kesucian, maka bakat manusia itu
disebut hanîf. Jadi, agama sebenarnya
merupakan wujud dari perjanjian
dengan Tuhan yang dalam bahasa
Arab disebut mîtsâq. Perjanjian
seperti The Ten Commandments dan
sebagainya, sebenarnya merupakan
perwujudan kembali dari sesuatu
yang secara potensial ada dalam diri
manusia. Kalau perjanjian dengan
Tuhan diejawantahkan dalam kehi-
dupan sehari-hari, maka ia menjadi
etika dan moral. Tema inilah yang
terdapat dalam keseluruhan isi The
Ten Commandments, yang dimulai
dengan imperatif, kemudian negatif,
dan sedikit yang positif.

AGAMA SEBAGAI JALAN

Agama disebut jalan, yaitu shirâth,
syarî‘ah, sabîl, manhaj, atau minhâj,
mansak dengan bentuk pluralnya ma-
nâsik, seperti manasik haji. Semua itu
artinya jalan. Mengapa agama disebut
jalan? Karena agama harus dipahami
secara dinamis, selalu bergerak menuju
Tuhan. Karena itu pula, agama kita
tidak mengajarkan untuk mengetahui
Tuhan, tetapi mendekati Tuhan atau
Taqarrub ilâllâh: selalu berusaha
mendekat kepada Tuhan dalam
suatu pengertian yang dinamis
dan selalu bergerak. Dalam agama

kita ada etos gerak dan etos hijrah,
sehingga dalam Al-Quran Allah
menggugat orang-orang yang tidak
mau hijrah, padahal dia sudah men-
derita di suatu tempat atau suatu
daerah. Gugatan tersebut ialah,
Mereka yang diwafatkan oleh malaikat
karena berbuat zalim terhadap diri
sendiri, (malaikat) bertanya, “Dalam
keadaan bagaimana kamu ini?”
Mereka menjawab, “Kami orang-orang
yang lemah di bumi ini (tertindas di
negeri ini [Makkah]—NM).” (Malai-
kat) berkata, “Bukankah bumi Allah
luas, kamu dapat berhijrah?” Mereka
itulah yang akan tinggal di neraka—
tempat kembali yang terburuk (Q., 4:
97).

AGAMA
SEBAGAI SUMBER IDEOLOGI

M. Natsir melihat agama secara
total yang merupakan wujud sikapnya
yang tulus. Tetapi ada sedikit
perbedaan dengan pandangan penulis
ketika beliau mengatakan bahwa
agama adalah ideologi. Menurut
penulis, agama adalah sesuatu yang
lebih tinggi dari ideologi, meski bisa
menjadi sumber ideologi. Bahkan
agama harus menjadi sumber ideologi
bagi pemeluknya. Tetapi agama sendiri
tidak boleh didegradasi sebagai ideo-
logi. Memang ini masalah rumusan
apa yang dimaksud ideologi. Seorang
Muslim harus berideologi berdasar-
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kan Islam, tanpa mengartikan bahwa
Islam itu ideologi. Karena di sini ada
masalah interpretasi, maka dalam
ruang lingkup Islam yang besar masih
ada kemungkinan timbulnya ber-
bagai ideologi, bahkan kadang kala
bertentangan.

Pemahaman Islam seseorang me-
mang sangat diwarnai situasi kon-
kret pengalamannya dalam konteks
sosial dan ekonomi. Justru karena itu-
lah, kita harus mampu mengangkat
diri kita di atas situasi. Maka, ketika
kita merasa beruntung, kita tidak
boleh menganggap agama kita se-
bagai jenis agama yang mendukung
keberuntungan kita. Sebab kenyata-
annya, sepanjang sejarah memang
begitu. Sebagai contoh adalah paham
Jabariyah yang didukung secara total
oleh rezim Bani Umayah, karena
paham ini menolerir kekuasaan rezim
Umayah. Menjawab oposisi Hasan
Al-Bisri, Mu’awiyah mengatakan,
“Apa pun yang kami lakukan adalah
atas kehendak Tuhan.”

AGAMA
SEBAGAI URUSAN PRIBADI

Kalau ada ungkapan bahwa aga-
ma itu urusan pribadi, maka yang
dimaksud adalah agama dalam arti
religiusitas, sesuatu yang tidak bisa
diungkapkan kepada orang lain
karena tidak bisa diukur, dibuat
angka, statistik, dan karenanya

juga tidak bisa dibagi dengan
orang lain, can’t be shared. Se-
baliknya, apa yang bisa dibagi
dengan orang lain hanyalah hal-hal
yang bisa diukur secara lahiriah,
seperti teknologi pesawat misalnya.
Maka, untuk urusan ruhani, kita
harus belajar menempatkan per-
soalan ini begitu rupa sehingga
tidak terlalu mudah menilai takwa
orang, yang berakibat bisa membuat
kita menjadi zalim.

Itulah sebabnya mengapa dalam
Al-Quran terkadang ada kontradiksi.
Di satu tempat dinyatakan, berbuat
baiklah kamu nanti akan Aku masuk-
kan ke surga; sebaliknya kalau kamu
jahat, Aku masukkan ke neraka. Tapi
di tempat lain Al-Quran juga menga-
takan bahwa Allah memasukkan ke
surga siapa saja yang dikehendaki,
dan memasukkan ke neraka siapa
saja yang dikehendaki; seolah-olah
tidak ada hubungannya dengan
masalah perbuatan. Maksud per-
nyataan itu ialah Allah memberikan
semacam cadangan (reserve), yaitu
biarpun statemennya seperti itu
(berbuat baik masuk surga, berbuat
jahat masuk neraka—ed.), tapi
akhirnya yang benar-benar me-
ngetahui siapa yang baik dan siapa
yang jahat hanyalah Allah. Bisa saja
seseorang itu mundel-mundel sor-
bannya dan dihormati orang, tapi
akan masuk neraka. Sebaliknya
banyak orang yang secara lahiriah
terus melakukan kejahatan tetapi
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masuk surga, seperti banyak dicon-
tohkan dalam cerita-cerita sufi.

AGAMA TIDAK UNTUK
YANG LAIN

“Mencari muka” dalam bahasa se-
hari-hari memang merupakan suatu
istilah yang memiliki konotasi negatif.
Tetapi dalam Al-
Quran banyak di-
gunakan istilah
muka Tuhan. Al-
Quran mengata-
kan, Bukankah
bagi Allah ketaa-
tan yang murni
(ingatlah, hanya
kepunyaan Allah-
lah agama yang bersih [dari syirik]—
NM) (Q., 39: 3). Jika kita terjemah-
kan ayat tersebut dengan sedikit
tafsîrî, maka maksudnya ialah agama
tidak untuk yang lain. Bahwa kita
tidak bisa tukar-menukar agama,
sehingga kita mengucapkan, Aga-
mamu untukmu dan agamaku un-
tukku (bagi kamu ketundukanmu,
bagiku ketundukanku—NM) (Q.,
109: 6). Artinya, kalian tunduk
kepada apa pun silakan, itu hak
kalian sendiri, tetapi aku tetap tun-
duk kepada Allah. Dengan begitu,
ungkapan dîn tidak hanya khusus
untuk Islam. Jika seseorang tunduk
kepada berhala, maka dîn-nya

adalah berhala, atau jika tunduk
kepada uang karena seluruh hidup-
nya dikuasai oleh uang, maka dîn-
nya adalah uang. Sebenarnya, ketika
disebutkan, alâ lillâhi al-dîn al-khâlish,
ini berarti bahwa kita tidak boleh
tunduk kepada siapa pun juga ke-
cuali kepada Allah Swt. Dan kepada
mereka diperintahkan hanya supaya
menyembah Allah, dengan ikhlas ber-
ibadah kepada-Nya, beragama yang

benar, mendiri-
kan shalat, dan
mengeluarkan
zakat: itulah
agama yang lu-
rus dan benar
(Q., 98: 5).

Inilah yang
setiap kali kita
ucapkan dalam

Al-Fâtihah, “iyyâka na‘bud” (Engkau
yang kami sembah), “wa iyyâka
nasta‘în” (dan hanya kepada Engkau
ya Allah aku mohon pertolongan).
Dalam kitab-kitab tasawuf seperti
Al-Hikam diuraikan lebih lanjut
bahwa lafal “iyyâka na‘bud” adalah
ucapan dari seseorang yang ikhlas,
karena menyatakan bahwa ia hanya
menyembah kepada Allah Swt.
Tetapi kitab Al-Hikam masih me-
lihat bahwa dalam ungkapan “iyyâka
na‘bud”, orang yang bersangkutan
masih bisa mengatakan “Kami me-
nyembah.” Artinya, ia masih melihat
dirinya berperan. Ketika seseorang
bersedekah dan masih bisa menga-

Asal dari asal kita adalah Allah
Swt. Kalau kita bisa kembali pada
Allah Swt., kita akan memperoleh
kebahagiaan yang luar biasa dan
tak terlukiskan, karena sifatnya
yang ruhani.



78      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

takan kami bersedekah, hal itu
mengindikasikan bahwa ia masih
melihat peranan dirinya sendiri.
Suatu keikhlasan yang cukup tinggi.
Tetapi ada keikhlasan yang lebih
tinggi lagi, yaitu “wa iyyâka
nasta‘în”. Ketika kita mengucapkan,
dan kepada-Mu kami memohonkan
pertolongan, ini berarti kita meng-
akui bahwa kita tidak mampu,
termasuk ketidakmampuan untuk
berbuat baik dan menyembah
Tuhan. Oleh karena itu, dalam
kenyataan menyembah Allah se-
perti shalat dan sebagainya, kita
harus bersyukur kepada Allah
sebab kita digerakkan oleh Allah
untuk menyembah kepada-Nya.

Di sinilah letak relevansinya
dengan ucapan lâ hawla wa lâ quw-
wata illâ billâh, tidak ada daya dan
kekuatan melainkan Allah. Dengan
begitu, kita telah mencapai keikh-
lasan yang tinggi. Bahwa ketika kita
berbuat baik, kita tidak merasa ber-
buat baik. Hal ini adalah kebalikan
dari mereka yang digambarkan
dalam Al-Quran sebagai kejahatan
yang dihiaskan kepadanya. Adakah
orang yang pekerjaan buruk di-
bayangkan baik lalu menjadi baik
(sama dengan orang yang mendapat
bimbingan)? Allah akan mem-
biarkan sesat siapa saja yang Ia kehen-
daki dan akan memberi bimbingan
siapa saja yang Ia kehendaki. Maka
janganlah biarkan jiwamu men-
derita karena mereka. Sungguh, Allah

mengetahui segala yang mereka
lakukan (Q., 35: 8).

AGAMA UNIVERSAL

Tesis yang sangat umum adalah
bahwa Tuhan mengirim utusan ke-
pada setiap umat, Pada setiap umat
ada seorang rasul (Q., 10: 47). Arti-
nya, setiap ada sekumpulan manu-
sia di mana pun pasti pernah mun-
cul seorang guru besar. Selalu ada
hikmah dalam suatu ungkapan bahasa
mana pun, karena Nabi sendiri per-
nah berkumpul dengan siapa saja.
Bahkan, Al-Quran mengajarkan ke-
pada kita agar percaya kepada semua
nabi. Menurut sebagian ulama, nabi
yang wajib untuk dipercayai berjum-
lah 25. Tetapi di dalam Al-Quran
sendiri tidak dikatakan bahwa nabi
berjumlah 25, sehingga di kalangan
ulama masih ada perselisihan pen-
dapat, apakah Zulkarnain yang di-
sebut dalam surat Al-Kahfi dan Luk-
man dalam surat Luqmân memiliki
kedudukan sebagai nabi atau bu-
kan. Perselisihan ini muncul karena
adanya pernyataan dalam Al-Quran
bahwa, Ada beberapa rasul yang Kami
kisahkan kepadamu sebelumnya dan
beberap rasul yang tidak Kami kisah-
kan kepadamu (Q., 4: 164). Menurut
para ulama, nabi yang tidak disebut-
kan justru lebih banyak, dan Al-
Ghazali memperkirakannya ber-
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jumlah 113. Sebagian diceritakan
dalam Al-Quran dan sebagian lagi
diceritakan dalam Bibel, tetapi
banyak sekali yang tidak diceritakan
dalam kedua-
nya. Maka tidak
mengherankan
kalau Konghucu
dipandang seba-
gai nabi oleh
Hamka; atau
Buddha Gau-
tama kemung-
kinan juga nabi.
Malah semen-
tara pendapat mengatakan bahwa
Buddha Gautama adalah Dzulkifli
karena nama ini berarti orang yang
berasal dari Kapilawastu (nama
asal Buddha). Memang, selalu ter-
buka kemungkinan-kemungkinan.
Dengan demikian, penyebutan
Islam sebagai agama universal bisa
dalam pengertian bahwa dari Islam
bisa dibawa ke mana-mana dan dari
mana-mana bisa dibawa ke Islam.

AHL AL-KITÂB

Salah satu segi ajaran Islam
yang sangat khas ialah konsep
tentang para pengikut Kitab Suci
atau ahl al-kitâb (baca: “ahlul
kitab”, diindonesiakan dan di-
mudahkan menjadi “Ahli Kitab”).
Yaitu konsep yang memberi peng-

akuan tertentu kepada para peng-
anut agama lain yang memiliki
kitab suci. Ini tidaklah berarti me-
mandang semua agama adalah

sama—suatu hal
yang mustahil,
mengingat ke-
nyataannya aga-
ma yang ada
adalah berbeda-
beda dalam ba-
nyak hal yang
prinsipil—tapi
memberi peng-
akuan sebatas hak

masing-masing untuk berada (bereksis-
tensi) dengan kebebasan menjalankan
agama mereka masing-masing.

Para ahli mengakui keunikan kon-
sep ini dalam Islam. Sebelum Islam,
praktis konsep itu tidak pernah ada,
sebagaimana dikatakan oleh Cyril
Glasse, “... the fact that one Revelation
should name others as authentic is an
extraordinary event in the history of
religions” (... kenyataan bahwa sebuah
Wahyu [Islam] menyebut wahyu-
wahyu yang lain sebagai absah adalah
kejadian luar biasa dalam sejarah
agama-agama). Konsep itu juga me-
miliki dampak sosio-keagamaan dan
sosio-kultural yang sangat luar biasa,
sehingga Islam benar-benar merupa-
kan ajaran yang pertama kali mem-
perkenalkan pandangan tentang
toleransi dan kebebasan beragama
kepada umat manusia. Bertrand
Russell—seorang ateis radikal yang
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sangat kritis kepada agama-agama—
misalnya, mengakui kelebihan Islam
atas agama-agama yang lain sebagai
agama yang lapang atau “kurang
fanatik”, sehingga, menurut Bertrand
Russell, sejumlah
kecil tentara Mus-
lim mampu me-
merintah daerah
kekuasaan yang
amat luas dengan
mudah, berkat
konsep tentang ahl
al-kitâb.

Konsep tentang ahl al-kitâb ini
juga mempunyai dampak dalam
pengembangan budaya dan peradab-
an Islam yang gemilang, sebagai hasil
kosmopolitisme berdasarkan tata
masyarakat yang terbuka dan toleran.
Ini antara lain dicatat dengan penuh
penghargaan oleh kalangan para ahli
berkenaan dengan, misalnya, peris-
tiwa pembebasan (fat’h) Spanyol
oleh tentara Muslim (di bawah ko-
mando Jenderal Thariq ibn Ziyad
yang namanya diabadikan menjadi
nama sebuah bukit di pantai Laut
Tengah, Jabal Thariq—diinggriskan
menjadi Gibraltar) pada tahun 711
M. Pembebasan Spanyol oleh kaum
Muslim itu telah mengakhiri ke-
zaliman keagamaan yang sudah ber-
langsung satu abad lebih, dan kemu-
dian selama paling tidak 500 tahun
kaum Muslim menciptakan tatanan
sosial-politik yang kosmopolit, ter-
buka, dan toleran. Semua kelompok

agama yang ada, khususnya kaum
Muslim sendiri, beserta kaum
Yahudi dan Kristen, mendukung
dan menyertai peradaban yang ber-
kembang dengan gemilang. Kerja

sama itu meng-
akibatkan ba-
nyaknya terjadi
hubungan darah
(karena kaum
Muslim lelaki di-
benarkan kawin
dengan wanita

non-Muslim ahl al-kitâb), namun
tanpa mencampuri agama masing-
masing. Keadaan yang serbaserasi
dan produktif itu buyar setelah terjadi
penaklukan kembali (reconquesta) atas
Semenanjung Iberia, yang kemudian
diikuti dengan konversi atau pe-
mindahan agama secara paksa ter-
hadap kaum Yahudi dan Islam serta
kekejaman-kekejaman yang lain.

Jadi, konsep tentang ahl al-kitâb
merupakan salah satu tonggak bagi
semangat kosmopolitisme Islam
yang sangat terkenal. Dengan
pandangan dan orientasi mondial
yang positif itu, kaum Muslim di
zaman klasik berhasil menciptakan
ilmu pengetahuan yang benar-benar
berdimensi universal atau interna-
sional, dengan dukungan dari
semua pihak. Ini digambarkan
dengan cukup jelas oleh Bernard
Lewis (meskipun dia adalah seorang
orientalis yang beragama Yahudi),
sebagai berikut:

“Sungguh beruntung orang yang
sibuk dengan kesalahan dirinya
sendiri, bukan dengan kesalahan
orang lain.”

  (Hadis Nabi Saw.)
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“Pada masa-masa permulaan,
banyak pergaulan sosial yang lancar
berlangsung di antara kaum Mus-
lim, Kristen, dan Yahudi; sementara
menganut agama masing-masing,
mereka membentuk masyarakat
yang satu, di mana perkawanan
pribadi, kerja sama bisnis, hubung-
an guru-murid dalam ilmu, dan
bentuk-bentuk aktivitas bersama
lainnya berjalan normal dan, sung-
guh, umum di mana-mana. Kerja
sama budaya ini dibuktikan dalam
banyak cara. Misalnya, kita dapat-
kan kamus-kamus biografi pada
dokter yang terkenal. Karya-karya
ini, meskipun ditulis oleh orang-orang
Muslim, mencakup para dokter Mus-
lim, Kristen, dan Yahudi tanpa per-
bedaan. Dari kumpulan besar bio-
grafi itu bahkan dimungkinkan me-
nyusun semacam proposografi dari
profesi kedokteran—untuk melacak
garis hidup beberapa ratus dokter
praktik di dunia Islam. Dari sumber-
sumber ini kita mendapatkan gam-
baran yang jelas tentang adanya usaha
bersama. Di rumah sakit-rumah sakit
dan di tempat-tempat praktik pri-
badi, para dokter dari tiga agama itu
bekerja sama sebagai rekan atau asis-
ten, saling membaca buku mereka,
dan saling menerima yang lain se-
bagai murid. Tidak ada yang menye-
rupai semacam pemisahan yang biasa
didapati di dunia Kristen Barat pada
masa itu atau di dunia Islam pada
masa kemudian.”

Berdasarkan fakta sejarah itulah,
sebagian besar masih bertahan sampai
kini, banyak orang menyatakan
bahwa kebebasan beragama dan tole-
ransi antarpenganut agama-agama
terjamin dalam masyarakat yang ber-
penduduk mayoritas Islam, dan tidak
sebaliknya (kecuali dalam masyarakat
negara-negara modern atau maju di
Barat). Dalam berita sehari-hari
jarang sekali ditemukan berita tentang
masalah golongan non-Muslim di
tengah masyarakat Islam. Tetapi
sebaliknya, selalu terdapat kesulitan
pada kaum Muslim (minoritas) yang
hidup di kalangan mayoritas non-
Muslim. Kenyataan itu sulit sekali
diingkari, sekalipun setiap gejala
sosial-keagamaan juga dapat dite-
rangkan dari sudut-sudut pandang
lain di luar sudut pandangan keaga-
maan semata.

Jadi, konsep tentang ahl al-kitâb
merupakan kemajuan luar biasa
dalam sejarah agama-agama sepan-
jang zaman. Dan itu sekaligus mem-
buktikan keunggulan konsep-konsep
Al-Quran dan Sunnah yang kita se-
makin perlu untuk memahaminya
secara komprehensif dan dalam kaitan
sistemiknya yang lengkap. Sebagai-
mana halnya dengan ajaran-ajaran
prinsipil lainnya yang selalu relevan
namun memerlukan penjabaran
operasional dan praktis dalam konteks
ruang dan waktu, maka konsep ten-
tang ahl al-kitâb menurut Al-Quran
dan Sunnah itu juga dapat dijabar-
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kan dalam konteks zaman mutakhir
guna memberi respons yang tepat
dan berprinsipil kepada tantangan
sosial yang timbul. Berikut renung-
kan firman Allah kepada Nabi
tentang sikap yang benar terhadap
kaum ahl al-kitâb:

Maka dari itu, serulah (mereka)
dan tegaklah (dalam pendirian)
sebagaimana engkau diperintahkan,
serta janganlah engkau turuti keinginan
mereka. Dan katakanlah (kepada
mereka), “Aku beriman kepada yang
diturunkan Allah berupa kitab suci
apa pun, dan aku diperintahkan untuk
berlaku adil antara kamu sekalian.
Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan
kamu, bagi kami amal perbuatan kami
dan bagi kamu amal perbuatan kamu.
Tidak ada perbantahan antara kami
dan kamu. Allah akan mengumpul-
kan antara kita semua, dan hanya
kepada-Nyalah tempat kembali (Q.,
42: 15).

AHL AL-KITÂB DAN SYIRIK

Terdapat beberapa perbedaan
pandangan di kalangan para ulama
tentang apakah kaum ahl al-kitâb
itu termasuk musyrik ataukah tidak.
Sebagian kecil ulama mengatakan
bahwa mereka itu musyrik, dengan
akibat-akibat kehukuman (legal)
tertentu sebagaimana berlaku para
kaum musyrik. Tetapi sebagian besar

ulama tidak berpendapat bahwa
kaum ahl al-kitâb itu termasuk kaum
musyrik. Salah seorang dari mereka
yang dengan tegas berpendapat
bahwa kaum ahl al-kitâb bukanlah
kaum musyrik ialah Ibn Taimiyah.
Ibn Taimiyah menyebut tentang ada-
nya pernyataan dari ‘Abdullah ibn
‘Umar bahwa kaum ahl al-kitâb, khu-
susnya kaum Nasrani adalah musyrik,
karena mengatakan bahwa Tuhan
mereka ialah Isa putra Maryam. Ibn
Taimiyah menolak pandangan itu,
dengan argumen antara lain sebagai
berikut: Sesungguhnya ahl al-kitâb
tidaklah termasuk ke dalam kaum
musyrik. Ia tidak menjadikan (me-
mandang) ahl al-kitâb sebagai kaum
musyrik berdasarkan dalil firman
Allah: Mereka yang beriman (kepada
Al-Quran), orang-orang Yahudi, kaum
Shabi’in, kaum Nasrani, kaum Majusi,
dan kaum musyrik ...(Q., 22: 17).
Kalau dikatakan bahwa Allah telah
menyifati mereka itu dengan syirik
dalam firmannya, Mereka memilih
ahbar dan rahib-rahib mereka sebagai
Tuhan selain Allah, dan (mereka mem-
pertuhan) Al-Masih putra Maryam,
padahal yang diperintahkan kepada
mereka hanya untuk menyembah Tuhan
Yang Tunggal; tiada tuhan selain Dia.
Mahasuci Dia dari apa yang mereka
persekutukan (Q., 9: 31), karena
mereka telah melakukan syirik. Dan
karena syirik itu adalah suatu hal
yang mereka ada-adakan (sebagai
bid‘ah) yang tidak diperintahkan
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oleh Allah, maka wajiblah mereka
itu dibedakan dari kaum musyrik,
sebab asal-usul agama mereka ialah
mengikuti kitab-kitab yang diturun-
kan (dari Allah) yang membawa
ajaran tauhid, bukan ajaran syirik.
Jadi jika dikatakan bahwa dengan
alasan ini ahl al-kitâb itu bukanlah
kaum musyrik, karena kitab suci
yang berkaitan dengan mereka itu
tidak mengandung syirik, hal ini
sama dengan mengatakan bahwa
dengan alasan ini kaum Muslim dan
umat Muhammad tidak terdapat
syirik, juga tidak ada paham ittihâdiy-
yah (monisme), rafdliyyah (paham
politik yang menolak keabsahan
tiga khalifah pertama), penolakan
paham qadar (paham kemampuan
manusia untuk memilih; dapat juga
yang dimaksudkan ialah qadar dalam
arti takdir), ataupun bid‘ah-bid‘ah
yang lain. Meskipun sebagian mereka
yang tergolong umat (Islam) men-
ciptakan bid‘ah-bid‘ah itu, namun
umat Muhammad Saw. tidak akan
bersepakat dalam kesesatan. Karena
itu selalu ada dari mereka orang yang
mengikuti ajaran tauhid, lain dari
kaum ahl al-kitâb. Dan Allah ‘azza
wa jalla tidak pernah memberitakan
tentang ahl al-kitâb itu dengan nama
“musyrik”.

Pandangan yang persis sama de-
ngan yang di atas itu juga dikemuka-
akan oleh Rasyid Ridla dalam tafsir
Al-Manar yang terkenal, dengan
elaborasi argumennya yang lebih

luas dan lengkap. Pandangan ini
penting sekali, sebab akan berkaitan
dengan hal-hal praktis sehari-hari
yang timbul dari konsekuensi
kehukuman (legal) tentang kaum
ahl al-kitâb itu, dari masalah sah-
tidaknya perkawinan dengan mereka
sampai kepada soal halal-haramnya
makanan mereka.

AHL AL-KITÂB DI LUAR
YAHUDI DAN NASRANI

Terdapat beberapa perbedaan pen-
dapat di kalangan para ulama, apakah
ada ahl al-kitâb di luar kaum Yahudi dan
Nasrani. Al-Quran sendiri, seperti telah
diterangkan, menyebutkan kaum
Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-
jelas ahl al-kitâb. Tetapi juga
menyebutkan beberapa kelompok
agama lain, yaitu kaum Majusi dan
Shâbi’în, yang dalam konteksnya
memberi kesan seperti tergolong ke
dalam ahl al-kitâb. Digabung dengan
ketentuan dalam praktik Nabi bahwa
beliau memungut jizyah dari kaum
Majusi di Hajar dan Bahrain, kemudian
praktik ‘Umar ibn Al-Khatab me-
mungut jizyah dari kaum Majusi Persia
serta ‘Utsman ibn Affan memungut
jizyah dari kaum Barbar di Afrika Utara,
maka banyak ulama yang menyim-
pulkan adanya golongan ahl al-kitâb di
luar Yahudi dan Nasrani. Sebab, jizyah
dibenarkan dipungut hanya dari
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kaum ahl al-kitâb (yang hidup
damai dalam negeri Islam), dan tidak
dipungut dari golongan yang tidak
termasuk ahl al-kitâb seperti kaum
musyrik (yang umat Islam tidak
boleh berdamai dengan mereka ini).
Berkenaan dengan ini ada sebuah
hadis yang diri-
wayatkan oleh ba-
nyak orang bah-
wa Nabi meme-
rintahkan untuk
memperlakukan
kaum Majusi se-
perti memperla-
kukan kepada ka-
um ahl al-kitâb,
seperti ditutur-
kan oleh Ibn Tai-
miyah: “... Karena itulah Nabi Saw.
bersabda tentang kaum Majusi, “Ja-
lankanlah Sunnah kepada mereka se-
perti Sunnah kepada ahl al-kitâb,”
dan beliau pun membuat perdamaian
dengan penduduk Bahrain yang di
antaranya ada kaum Majusi, dan para
khalifah serta para ulama Islam
semuanya sepakat dalam hal ini.

Terhadap penuturan Ibn Taimiyah
itu, Dr. Muhammad Rasyad Salim
memberi catatan penting yang cukup
lengkap, demikian:

Dalam kitab Al-Muwaththa’, ada
sebuah hadis dari Ibn Syihab, ia ber-
kata: “Telah sampai kepadaku bahwa
Rasulullah Saw. memungut jizyah
dari kaum Majusi Bahrain, dan
bahwa ‘Umar ibn Al-Khaththab

memungutnya dari kaum Majusi
Persia, dan bahwa ‘Utsman ibn Affan
memungutnya dari kaum Barbar.
Dalam hadis lainnya, ‘Umar ibn Al-
Khattab membicarakan kaum
Majusi, kemudian ia berkata, “Saya
tidak tahu, bagaimana aku harus

berbuat terhadap
mereka?” Maka
Abdurrahman ibn
‘Auf menyahut,
“Aku bersaksi,
sungguh telah ku-
dengar Rasulullah
Saw. bersabda,
“Jalankanlah Sun-
nah kepada me-
reka seperti Sun-
nah kepada ahl al-

kitâb.” Dalam kitab Al-Bukhari di-
nyatakan bahwa ‘Umar r.a. tidak
memungut jizyah dari kaum Majusi
sehingga Abdurrahman ibn ‘Auf
bersaksi bahwa Rasulullah Saw.
memungutnya dari kaum Majusi
Hajar. Bahkan dikatakan pula dari
‘Amr ibn ‘Auf Al-Anshari bahwa
Rasulullah Saw. mengutus Abu
‘Ubaidah ibn Al-Jarrah ke Bahrain
untuk membawa jizyahnya.

Muhammad Rasyid Ridla juga
mengutip sebuah hadis yang di
dalamnya ‘Ali ibn Abi Thalib mene-
gaskan bahwa kaum Majusi adalah
tergolong ahl al-kitâb. Adapun leng-
kap hadisnya adalah, Abd ibn Hamid
dalam tafsirnya atas surat Al-Burûj
meriwayatkan dengan sanad yang

Syahwat adalah suatu hal yang
sangat fitri, sangat alamiah,
karena itu tidak perlu dilawan,
bahkan harus disalurkan—me-
nurut agama kita—melalui per-
nikahan. Akan tetapi kalau kita
berhenti hanya kepada cinta
fisik, maka kita akan lebih
rendah daripada binatang.
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sahih dari Ibn Abza, bahwa setelah
kaum Muslim mengalahkan pen-
duduk Persia, ‘Umar berkata, “Ber-
kumpullah kalian!” (yakni berkata
kepada para sahabat, “Berkumpul-
lah kalian untuk musyawarah,” se-
bagaimana hal itu telah menjadi
Sunnah yang diikuti dengan baik
dan kewajiban yang semestinya).
Kemudian ‘Umar berkata, “Sesung-
guhnya kaum Majusi itu bukanlah ahl
al-kitâb sehingga dapat kita pungut
jizyah dari mereka, dan bukan pula
kaum penyembah berhala sehingga
dapat kita terapkan hukum yang
berlaku.” Maka ‘Ali menyahut, “Se-
baliknya, mereka adalah ahl al-
kitâb!”

Rasyid Ridla membahas masalah
ini dalam ulasan dan tafsirnya ter-
hadap Q., 5: 5, berkenaan dengan
hukum perkawinan dengan wanita
ahl al-kitâb dan memakan makanan
mereka. Rasyid Ridla menegaskan
bahwa di luar kaum Yahudi dan
Nasrani juga terdapat ahl al-kitâb,
dan dia menyebut tidak saja kaum
Majusi (Zoroastri) dan Shâbi‘în,
tetapi juga Hindu, Buddha, dan Kon-
fusianisme (Khonghucu). Pemba-
hasan yang sangat menarik oleh
Rasyid Ridla dapat kita ikuti dalam
kitab tafsirnya, Al-Manâr, demikian:

Para ahli fiqih berselisih mengenai
kaum Majusi dan Shâbi’în. Kaum
Shâbi’în bagi Abu Hanifah adalah
sama dengan ahl al-kitâb. Begitu
pula kaum Majusi bagi Abu Tsaur.

Ini berbeda dari banyak kalangan
yang berpendapat bahwa mereka
itu diperlakukan sebagai ahl al-kitâb
hanya dalam urusan jizyah saja, dan
mereka meriwayatkan sebuah hadis
tentang hal ini, “Jalankanlah Sunnah
kepada mereka seperti Sunnah kepada
ahl al-kitâb, tanpa memakan sem-
belihan mereka dan menikahi wanita
mereka.” Tetapi pengecualian ini
tidak benar, sebagaimana diterang-
kan oleh para ahli hadis, meski hal
itu terkenal di kalangan para ahli
fiqih. Dan dikatakan bahwa kedua
kelompok itu adalah kelompok ahl
al-kitâb yang kehilangan kitab suci-
nya akibat oleh lamanya waktu.

(Pendapat para ahli fiqih) itu pula
yang dahulu pernah menjadi pendiri-
an penulis sebelum menemukan ku-
tipan dari salah seorang kaum salaf
dan ulama ahli agama-agama dan se-
jarah dari kalangan kita, dan telah pu-
la penulis sebutkan dalam Al-Manâr
beberapa kali. Kemudian penulis
temukan dalam Kitab Al-Farq bayn
Al-Firaq karangan Abu Manshur
Abd Al-Qahir ibn Thahir Al-
Baghdadi (wafat tahun 426 H)
dalam konteks pembahasan tentang
kaum Batiniyah: “Kaum Majusi itu
memercayai kenabian Zarathustra
dan turunnya wahyu kepadanya
dari Allah Ta‘âlâ, kaum Shâbi‘în
memercayai kenabian Hermes,
Walis (?), Plato, dan para failasuf
serta para pembawa syariat yang
lain. Setiap kelompok dari mereka
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mengaku turunnya wahyu dari langit
kepada orang-orang yang mereka
percayai kenabiannya, dan mereka
katakan bahwa wahyu itu mengan-
dung perintah, larangan, berita
tentang akibat kematian, tentang
pahala dan siksa, serta tentang surga
dan neraka yang di sana ada balasan
bagi amal perbuatan yang telah lewat.”
Kemudian dia [Al-Baghdadi] menye-
butkan bahwa kaum Batiniyah meng-
ingkari itu semua.

Rasyid Ridla menerangkan lebih
lanjut dengan menyebutkan bahwa
pengertian “ahl al-kitâb” sebenarnya
tidak boleh dibatasi hanya kepada
kaum Yahudi dan Nasrani saja,
tetapi juga meliputi kaum Shâbi’în,
Majusi, kaum Hindu, Buddha, dan
Konfusius. Keterangan Rasyid Ridla
adalah demikian:

Yang tampak ialah bahwa Al-
Quran menyebut para penganut
agama-agama terdahulu, kaum
Shâbi’în dan Majusi, dan tidak me-
nyebut kaum Brahma (Hindu),
Buddha, dan para pengikut Konfusius
karena kaum Shâbi’în dan Majusi
dikenal oleh bangsa Arab yang men-
jadi sasaran mula-mula Al-Quran,
karena kaum Shâbi’în dan Majusi
itu berada berdekatan dengan mereka
di Irak dan Bahrain, dan mereka
(orang-orang Arab) belum mela-
kukan perjalanan ke India, Jepang,
dan Cina sehingga tidak mengetahui
golongan yang lain. Dan tujuan ayat
suci telah tercapai dengan me-

nyebutkan agama-agama yang di-
kenal (oleh bangsa Arab), sehingga
tidak perlu membuat keterangan
yang terasa asing (ighrâb) dengan
menyebut golongan yang tidak di-
kenal oleh orang yang menjadi
sasaran pembicaraan itu di masa
turunnya Al-Quran, berupa penganut
agama-agama yang lain. Setelah itu,
tidak diragukan bagi mereka (orang
Arab) yang menjadi sasaran pem-
bicaraan (wahyu) itu bahwa Allah
juga akan membuat keputusan per-
kara antara kaum Brahma, Buddha,
dan lain-lain.

Sudah diketahui bahwa Al-Quran
jelas menerima jizyah dari kaum ahl
al-kitâb, dan tidak disebutkan bahwa
jizyah itu dipungut dari golongan
selain mereka. Maka Nabi Saw.
pun, begitu pula para khalifah r.a.,
menolak jizyah itu dari kaum musyrik
Arab, tetapi menerimanya dari kaum
Majusi di Bahrain, Hajar, dan Persia
sebagaimana disebutkan dalam dua
kitab hadis yang sahih (Bukhari-
Muslim) dan kitab-kitab hadis yang
lain. Dan Imam Ahmad, Al-Bukhari,
Abu Daud, Al-Turmudzi, serta lain-
lainnya telah meriwayatkan bahwa
Nabi Saw. memungut jizyah dari
kaum Majusi Hajar, dan dari hadis
Abdurrahman ibn ‘Auf bahwa dia
bersaksi untuk ‘Umar tentang hal
tersebut ketika ‘Umar mengajak para
sahabat untuk bermusyawarah me-
ngenai hal itu. Malik dan Al-Syafi‘i
meriwayatkan dari Abdurrahman



87Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

ibn ‘Auf bahwa ia berkata, “Aku
bersaksi, sungguh aku telah men-
dengar Rasulullah Saw. bersabda,
“Jalankanlah Sunnah kepada mereka
seperti Sunnah kepada ahl al-kitâb.”
Sekalipun sanadnya ada keterputusan,
dan pengarang kitab Al-Muntaqâ dan
lain-lainnya menggunakan hadis itu
sebagai bukti bahwa mereka (kaum
Majusi) tidak terhitung ahl al-kitâb.
Tapi pandangan ini lemah, sebab
penggunaan umum perkataan “ ahl
al-kitâb” untuk dua kelompok ma-
nusia (Yahudi dan Nasrani) karena
adanya kepastian asal kitab-kitab
suci mereka dan tambahan sifat-sifat
khusus kepada mereka, namun tidak
mesti berarti bahwa di dunia ini tidak
ada ahl al-kitâb selain mereka, pada-
hal diketahui bahwa Allah meng-
utus dalam setiap umat rasul-rasul
untuk membawa berita gembira
dan berita ancaman, dan bersama
mereka itu Dia (Allah) menurun-
kan Kitab Suci dan ajaran keadilan
(al-mîzân) agar manusia bertindak
dengan keadilan. Sebagaimana juga
penggunaan umum gelar “ulama”
untuk sekelompok manusia yang
memiliki kelebihan khusus tidaklah
mesti berarti ilmu hanya terbatas
kepada mereka dan tidak ada pada
orang lain.

Demikianlah keterangan dari
Rasyid Ridla tentang pengertian ahl
al-kitâb, sebagaimana ia dasarkan
kepada berbagai sumber yang ia ke-
tahui. Seperti sudah dikemukakan,

sesungguhnya para ulama berselisih
pendapat tentang hal ini, khusus-
nya tentang golongan selain Yahudi
dan Nasrani. Keterangan pemikir
Islam yang amat terkenal itu kiranya
akan berguna bagi kita sebagai bahan
pertimbangan.

AHL AL-KITÂB ITU
TIDAK SEMUANYA SAMA

Al-Quran menerangkan bahwa
kaum ahl al-kitâb itu tidak semuanya
sama:

Mereka tidaklah semuanya sama.
Di antara kaum ahl al-kitâb terdapat
umat yang teguh (konsisten), yang mem-
baca ayat-ayat (ajaran-ajaran) Allah
di tengah malam, sambil bersujud (ber-
ibadah). Mereka beriman kepada Allah
dan Hari Kemudian, menganjurkan
yang baik dan mencegah yang jahat,
serta bergegas kepada berbagai kebaikan.
Mereka adalah tergolong orang-orang
yang baik (shâlih). Apa pun kebaikan
yang mereka kerjakan tidak akan di-
ingkari, dan Allah Mahatahu tentang
orang-orang yang bertakwa (Q., 3:
113-115).

Sudah tentu terdapat kelompok-
kelompok Islam yang tidak merasa
begitu kenal dengan pandangan positif-
optimistis terhadap kaum agama lain
semacam itu. Penyebabnya bisa
karena kebetulan tidak mengetahui



88      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

adanya firman tersebut, atau tidak
memahaminya, atau terkalahkan oleh
expediency sosiologis-psikologisnya
sehingga tidak mau menerima makna
terang firman itu dan bersandar ke-
pada tafsiran yang mencoba memodi-
fikasinya. Dalam umat Islam, masa-
lah ini merupa-
kan kerumitan
tersendiri, sama
dengan kerumit-
an serupa di se-
mua kelompok
agama. Namun
adanya teks suci
yang dapat dibaca dan secara lahiriah
menunjukkan makna tersebut, sa-
ngatlah penting untuk memper-
timbangkannya dengan serius.
Pandangan yang inklusivistik se-
macam itu cukup banyak dalam Al-
Quran. Pesan sucinya amat jelas,
bahwa penyamarataan yang serba-
gampang bukanlah cara yang benar
untuk memahami dan mengetahui
hakikat suatu kenyataan yang
kompleks.

Sebagai kelompok masyarakat
yang menolak atau bahkan menen-
tang Nabi, kaum Yahudi dan Nasrani
mempunyai sikap yang berbeda-
beda; ada yang keras dan ada pula
yang lunak. Secara umum, penolakan
mereka kepada Nabi digambarkan
bahwa mereka tidak akan merasa
senang sebelum Nabi mengikuti
agama mereka. Ini adalah sesuatu
yang cukup logis, karena Nabi mem-

bawa agama (“baru”) yang bagi
mereka merupakan tantangan ke-
pada agama yang sudah mapan,
yaitu agama Yahudi dan Nasrani,
sementara mereka itu masing-
masing mengaku agamanya tidak
saja yang paling benar atau satu-

satunya yang be-
nar, tapi juga me-
rupakan agama
terakhir dari Tu-
han. Maka tam-
pilnya Nabi Mu-
hammad Saw.
dengan agama

yang “baru” itu sungguh meru-
pakan gangguan kepada mereka.
Karena itu, Al-Quran memper-
ingatkan kepada Nabi:

Kaum Yahudi dan Nasrani tidak
akan senang kepada engkau (wahai
Muhammad) sebelum engkau meng-
ikuti agama mereka. Katakanlah (ke-
pada mereka): “Petunjuk Allah itulah
petunjuk (yang sebenarnya) ...” (Q.,
2: 120).

Walaupun begitu, Al-Quran juga
menyebutkan bahwa dari kalangan
kaum ahl al-kitâb itu ada kelompok-
kelompok yang sikapnya terhadap
Nabi dan kaum Muslim adalah baik-
baik saja, bahkan ada yang secara
diam-diam mengakui kebenaran yang
datang dari Nabi Saw. Ini misalnya
dituturkan berkenaan dengan sikap
segolongan kaum Nasrani yang ba-
nyak memelihara hubungan baik
dengan Nabi dan kaum Muslim, yang

Untuk mencapai kebahagiaan
yang disebut sakînah, syaratnya
adalah mawaddah atau cinta pada
level kejiwaan, yaitu cinta kita
kepada sesama manusia.
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membuat mereka itu berbeda dari
kaum Yahudi dan musyrik yang sangat
memusuhi Nabi dan kaum Muslim:

Akan kaudapati orang yang
paling keras memusuhi orang beriman
ialah golongan Yahudi dan golongan
musyrik. Dan akan kaudapati orang
yang paling dekat bersahabat dengan
orang beriman, maka mereka berkata:
“Kami adalah orang Nasrani,” sebab
di antara mereka terdapat orang-
orang yang tekun belajar dan rahib-
rahib dan mereka tidak menyom-
bongkan diri. Dan bila mereka
mendengar wahyu yang diturunkan
kepada Rasul, kaulihat air mata
mereka berlinangan karena pe-
ngetahuan mereka tentang kebe-
naran. Mereka berkata: “Tuhan!
Kami beriman. Masukkanlah kami
bersama mereka yang sudah menjadi
saksi. Kenapa kami tidak harus beriman
kepada Allah dan kepada kebenaran
yang pernah datang kepada kami,
karena kami merindukan Tuhan akan
memasukkan kami bersama mereka
yang saleh?” Dan karena doa mereka,
Allah telah menganugerahkan kepada
mereka taman-taman surga dan sungai-
sungai yang mengalir di bawahnya;
tempat tinggal mereka yang abadi.
Demikianlah balasannya buat orang
yang mengerjakan amal kebaikan.
(Q., 5: 82-85).

Tentang ayat-ayat yang sangat
positif dan simpatik kepada kaum ahl
al-kitâb itu ada sementara tafsiran
bahwa karena sikap mereka yang me-

nerima terhadap kebenaran tersebut,
maka mereka bukan lagi kaum ahl
al-kitâb, melainkan sudah menjadi
kaum Muslim. Tetapi karena dalam
ayat-ayat itu tidak disebutkan bahwa
mereka beriman kepada Rasulullah
Muhammad Saw., meskipun mereka
percaya kepada Allah dan hari kemu-
dian—sebagaimana agama-agama
mereka sendiri sudah mengajarkan
—maka mereka secara langsung atau-
pun tidak langsung termasuk yang
“menentang” Nabi; jadi, mereka
bukan golongan Muslim. Namun
karena sikap mereka yang positif
kepada Nabi dan kaum beriman,
maka perlakuan kepada mereka oleh
kaum beriman juga dipesan untuk
tetap positif dan adil, yaitu selama
mereka tidak memusuhi dan tidak
pula merampas harta kaum beriman:

Allah tidak melarang kamu dari
mereka yang tidak memerangi kamu
karena agama dan tidak mengusir
kamu dari kampung halamanmu,
untuk bersikap baik dan adil terhadap
mereka; Allah mencintai orang-orang
yang adil. Allah hanya melarang kamu
dari mereka yang memerangi kamu
karena agama, dan mengusir kamu
dari kampung halamanmu, dan men-
dukung (pihak lain) mengusir kamu,
mengajak mereka menjadi teman.
Barangsiapa menjadikan mereka te-
man, mereka itulah orang yang zalim
(Q., 60: 8-9).

Maka meskipun Al-Quran mela-
rang kaum beriman untuk berteng-
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kar atau berdebat dengan kaum ahl
al-kitâb, khususnya berkenaan dengan
masalah agama, namun terhadap yang
zalim dari kalangan mereka kaum
beriman dibenar-
kan untuk mem-
balas setimpal.
Ini wajar sekali,
dan sesuai de-
ngan prinsip
universal per-
gaulan antara se-
sama manusia.
Berkenaan de-
ngan inilah, ma-
ka ada peringat-
an dalam Al-Quran:

Dan janganlah kamu berbantah
dengan ahl al-kitâb, kecuali dengan
cara yang lebih baik (dari sekadar ber-
tengkar), selain dengan mereka yang
zalim; dan katakanlah, “Kami percaya
pada apa yang diturunkan kepada kami
dan diturunkan kepada kamu; Tuhan
kami dan Tuhan kamu satu, dan
kepada-Nya kita tunduk (dalam
Islam)”(Q., 29: 46).

AHL AL-KITÂB:
YAHUDI DAN NASRANI

Sebutan “ahl al-kitâb” dengan sen-
dirinya tertuju kepada golongan
bukan Muslim, dan tidak ditujukan
kepada kaum Muslim sendiri, meski-
pun mereka ini juga menganut Kitab

Suci, yaitu Al-Quran. Ahl al-kitâb
tidak tergolong kaum Muslim, karena
mereka tidak mengakui, atau bah-
kan menentang, kenabian dan ke-

rasulan Nabi Mu-
hammad Saw. dan
ajaran yang be-
liau sampaikan.
Oleh karena itu
dalam termino-
logi Al-Quran,
mereka disebut
“kâfir”, yakni,
“yang menentang”
atau “yang me-
nolak”, dalam hal

ini menentang atau menolak Nabi
Muhammad Saw. dan ajaran beliau,
yaitu ajaran agama Islam.

Dari kalangan umat manusia yang
menolak Nabi Muhammad dan
ajaran beliau itu dapat dikenali ada-
nya tiga kelompok: (1) mereka yang
sama sekali tidak memiliki Kitab Suci,
(2) mereka yang memiliki semacam
Kitab Suci, dan, (3) mereka yang me-
miliki Kitab Suci yang jelas. Kelom-
pok yang tergolong memiliki Kitab
Suci yang jelas ini ialah kaum Yahudi
dan Nasrani. Mereka inilah yang
dalam Al-Quran dengan tegas dan
langsung disebut kaum ahl al-kitâb.

Kaum Yahudi dan Nasrani mem-
punyai kedudukan yang khusus
dalam pandangan kaum Muslim
karena agama mereka adalah pen-
dahulu agama kaum Muslim (Is-
lâm), dan agama kaum Muslim
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(Islâm) adalah kelanjutan, pem-
betulan, dan penyempurnaan bagi
agama mereka. Sebab inti ajaran yang
disampaikan Allah kepada Nabi
Muhammad Saw. adalah sama de-
ngan inti ajaran yang disampaikan
oleh-Nya kepada semua nabi. Karena
itu, sesungguhnya seluruh umat
pemeluk agama Allah adalah umat
yang tunggal. Tetapi pembetulan
dan penyempurnaan selalu diper-
lukan dari waktu ke waktu, sampai
akhirnya tiba saat tampilnya Nabi
Muhammad sebagai penutup para
nabi dan rasul, karena menurut Al-
Quran, ajaran-ajaran kebenaran itu
dalam proses sejarah mengalami
berbagai bentuk penyimpangan. Ini
dapat kita pahami dari firman-
firman berikut:

Agama yang sama telah disyariat-
kan kepadamu, seperti yang diperin-
tahkan kepada Nuh–dan yang Kami
wahyukan kepadamu–dan yang Kami
perintahkan kepada Ibrahim, Musa,
dan Isa; yakni tegakkanlah agama dan
janganlah berpecah belah di dalamnya.
Sukar bagi kamu musyrik (mengikuti)
apa yang kauserukan kepada mereka.
Allah memilih untuk diri-Nya siapa
yang Ia kehendaki, dan membimbing
kepada-Nya siapa yang mau kembali
(kepada-Nya)(Q., 42: 13).

Tetapi umat sesama mereka terpecah
belah menjadi berkelompok-kelompok;
setiap golongan sudah merasa senang

dengan yang ada pada mereka (Q.,
23: 53).

Jadi, kedatangan Nabi
Muhammad Saw. adalah untuk
mendukung, meluruskan kembali,
dan menyempurnakan ajaran-ajaran
para nabi terdahulu itu. Nabi
Muhammad adalah hanya salah
seorang dari deretan para nabi dan
rasul yang telah tampil dalam
pentas sejarah umat manusia. Karena
itu, para pengikut Nabi Mu-
hammad Saw. diwajibkan percaya
kepada para nabi dan rasul terdahulu
serta kitab-kitab suci mereka. Rukun
Iman (Pokok Kepercayaan) Islam,
setidak-tidaknya sebagaimana di-
anut golongan terbanyak kaum Mus-
lim, mencakup kewajiban beriman
kepada para nabi dan rasul terdahulu
beserta kitab-kitab suci mereka, se-
bagaimana ditegaskan dalam Al-
Quran:

Katakanlah, “Kami beriman kepada
Allah, dan apa yang diturunkan kepada
kami dan apa yang diturunkan kepada
Ibrahim, Isma‘il, Ishaq, Ya’ub, dan suku-
suku baka dan kepada (kitab-kitab)
Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan:
kami tidak membeda-bedakan yang
seorang dari yang lain di antara mereka
dan kepada-Nyalah kami menyerahkan
diri (dalam Islam). Barangsiapa
menerima agama selain Islam (tunduk
kepada Allah), maka tidaklah akan
diterima dan pada hari akhir



92      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

ia termasuk golongan yang rugi (Q.,
3: 84-85).

Maka, sejalan dengan pandangan
dasar itu Nabi diperintahkan untuk
mengajak kaum ahl al-kitâb menuju
kepada “kalimat kesamaan” (kali-
matun sawâ’) antara beliau dan me-
reka, yaitu, secara prinsip menuju
kepada ajaran Ketuhanan Yang Maha
Esa atau Tawhîd. Tetapi juga dipesan-
kan bahwa, jika mereka menolak
ajakan menuju kepada “kalimat ke-
samaan” itu, Nabi dan para peng-
ikut beliau, yaitu kaum beriman,
harus bertahan dengan identitas
mereka selaku orang-orang yang
berserah diri kepada Allah (musli-
mûn). Perintah Allah kepada Nabi
itu demikian:

Katakanlah, “Wahai ahl al-kitâb!
Marilah menggunakan istilah yang
sama antara kami dengan kamu:
bahwa kita takkan mempersekutukan
sesuatu apa pun dengan Dia; bahwa
kita takkan saling mempertuhan selain
Allah.” Jika mereka berpaling, kata-
kanlah: “Saksikanlah bahwa kami
orang-orang Muslim (tunduk bersujud
kepada kehendak Allah)” (Q., 3: 64).

AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Terjadinya kesenjangan antara
para penguasa Umayah dengan

para sarjana dan ulama sebenarnya
mulai terasa segera setelah kon-
solidasi rezim itu di masa Mu’a-
wiyah, khalifah Damaskus yang
pertama. Memang, Islam mulai
merasakan ketidakberesan di bidang
politik sejak masa kekhalifahan ‘Uts-
man ibn Affan, seorang anggota
Bani Umayah. Kini, dalam rezim
Damaskus, ketidakberesan itu se-
makin kentara, setidak-tidaknya
demikian dirasakan oleh sementara
kelompok orang-orang Islam ter-
tentu. Di beberapa kota pusat ke-
giatan pemikiran Islam, khususnya
Madinah dan Hijaz, Basrah dan
Kufah di Irak, serta ibu kota sen-
diri, Damaskus di Syria, tumbuh
angkatan Muslim baru yang lebih
mencurahkan pikiran kepada bi-
dang intelektual keagamaan dan
memilih sikap lebih netral dalam
politik. Mereka ini menyadari bah-
wa setelah kemenangan politik atas
umat-umat bukan Muslim men-
jadi kenyataan dan mantap, sesuatu
harus dilakukan untuk mendalami
makna agama Islam itu sendiri bagi
kehidupan orang-seorang. Dan
karena merasa traumatis oleh fitnah
demi fitnah di kalangan umat,
generasi baru ini kemudian me-
ngembangkan konsep Jamaah
(Arab: jamâ‘ah, yaitu konsep ten-
tang kesatuan ideal seluruh kaum
Muslim tanpa memandang aliran
politik mereka. Bagi mereka ini,
keseluruhan umat itu membentuk
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kesatuan ruhani yang harus diuta-
makan di bawah bimbingan agama
Tuhan.

Memang, dalam perkembang-
annya golongan Jamaah ini me-
nerima fait accompli kekuasaan
Umayah di Da-
maskus, dan ka-
rena itu sedikit
banyak ditoleran-
si oleh pemerin-
tah. Tetapi ka-
rena pertumbu-
han peranan me-
reka yang boleh
dikata selaku hati nurani umat,
golongan Jamaah ini memberi
dukungan politik kepada rezim
Damaskus hanya dengan sikap ca-
dangan (reserve) yang cukup besar.
Apalagi mereka perhatikan pula
bahwa kekuasaan Umayah itu, se-
kalipun berangkat dari konsep kekha-
lifahan Rasulullah, berkembang
mengarah kepada sejenis monarki
mutlak. Kaum Umayah membela
diri bahwa absolutisme mereka
hanyalah demi kebaikan umat, lebih-
lebih demi mengakhiri berbagai
fitnah yang ada, dan karenanya
mereka juga mendukung konsep
Jamaah. Tetapi absolutisme dirasa-
kan sebagai sesuatu yang terlalu
banyak untuk pola kehidupan orang-
orang Arab yang cenderung amat
demokratis itu dan, lebih penting
lagi, berlawanan dengan cita-cita
egalitarianisme Islam. Para sarjana

dan ulama pendukung konsep Jamaah
itu kemudian tumbuh menjadi ke-
lompok oposisi moral yang saleh
terhadap rezim Damaskus.

Di antara kota-kota pusat pemi-
kiran dan intelektualisme Islam itu,

Madinah dan
Basrah memain-
kan peranan yang
amat menonjol.
Di Madinah,
‘Abdullah ibn
‘Umar, putra Kha-
lifah ‘Umar ibn
K h a t h t h a b ,

tampil sebagai seorang sarjana yang
serius, yang mempelajari dan men-
dalami segi-segi ajaran Islam. Sebagai
seorang yang hidup di kota Nabi,
dalam mengkaji ajaran agama itu
Ibn Umar memiliki kecenderungan
alami untuk memerhatikan dan
mempertimbangkan secara serius
tingkah laku dan pendapat pen-
duduk Madinah yang dilihatnya
sebagai kelangsungan hidup tradisi
masa Rasulullah. Karena itu, ia
terdorong untuk memerhatikan
berbagai cerita dan anekdot tentang
Nabi yang banyak dituturkan oleh
penduduk Madinah. Dengan begitu
‘Abdullah ibn ‘Umar, bersama se-
orang tokoh Madinah yang lain,
‘Abdullah ibn Abbas, menjadi pe-
rintis yang mula-mula sekali untuk
bidang kajian baru dalam sejarah
intelektualisme Islam, yaitu bidang
Al-Sunnah (tradisi) Nabi.

Dan seandainya kebenaran itu
mengikuti keinginan (hawâ) mere-
ka (manusia), maka tentu hancur-
lah seluruh langit dan bumi serta
mereka yang ada di dalamnya.

(Q., 23: 71)
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Karena pandangan mereka yang
tetap menganggap penting solidari-
tas dan kesatuan umat dalam Jamaah,
lalu rintisan mereka untuk kajian
tentang Sunnah itu dan pengguna-
annya dalam usaha memahami
agama secara lebih luas, maka kedua
‘Abdullah itu banyak dipandang se-
bagai pendahulu terbentuknya ke-
lompok umat Islam yang kelak di-
kenal sebagai golongan Sunnah dan
Jamaah (Ahl Al-Sunnah wa Al-Ja-
mâ‘ah) atau, secara singkat Ahli Sun-
nah (Ahl Al-Sunnah), golongan Sun-
ni. Seperti telah dikatakan di atas,
disebabkan pengalaman traumatis
mereka oleh berbagai fitnah yang
terjadi, golongan ini mempunyai ciri
kuat kenetralan dasar dalam politik,
moderat, dan toleransi. Karena ciri-
ciri itu, golongan ini memiliki ke-
mampuan besar untuk menyerap
berbagai pendapat yang berbeda-
beda dalam umat dan menumbuh-
kan semacam relativisme internal
Islam.

Pluralisme mereka itu melapang-
kan jalan bagi diterimanya pandang-
an-pandangan keagamaan mereka,
yang kemudian dengan mudah ber-
kembang menjadi anutan populer
kelompok mayoritas umat. Tetapi
tekanan mereka kepada segi solida-
ritas umat sesuai dengan konsep Jama-
ah yang ada, dan dengan begitu juga
sikap mereka yang kurang senang
kepada anarkisme (berhadapan de-
ngan kaum Khawarij dan Syiah),

golongan itu mendapati dirinya
tumbuh hampir menyatu dengan
kepentingan rezim Umayah di Da-
maskus. Sekalipun pada tingkat
moral keagamaan dan intelektual
mereka tetap melakukan oposisi ter-
hadap Damaskus, tetapi kenetralan
mereka dalam politik lebih banyak
menguasai sikap-sikap nyata mereka,
dan dengan begitu mereka hampir
tidak pernah melahirkan bahaya yang
berarti bagi kepentingan politik
kaum Umayah. Bahkan pemerin-
tahan Umayah itu, khususnya pada
tahap pertumbuhan cikal-bakal go-
longan Sunni tadi, sebagaimana di-
tunjukkan oleh sikap khalifah Abdul
Malik ibn Marwan, menghargai ke-
giatan kajian keagamaan di Madinah,
dan menunjukkan respek secukup-
nya kepada para tokohnya, khusus-
nya kepada ‘Abdullah ibn ‘Umar yang
sangat disegani. Lebih-lebih lagi hal
ini juga dikarenakan pandangan
bahwa mereka yang amat berpegang
kepada Sunnah itu juga menganggap
serius sebuah kenyataan bahwa
Mu’awiyah, pendiri rezim Umayah,
adalah seorang sahabat Nabi. Sebagai
seorang sahabat Nabi, Mu’awiyah
tetap harus dihormati, jika tidak bah-
kan harus dipandang sebagai hampir
tidak bisa salah. Jadi boleh dikatakan
bahwa, dalam batas-batas tertentu,
konsep Jamaah berhasil dilaksanakan,
tetapi dengan implikasi yang sangat
banyak memberi keuntungan politik
bagi Bani Umayah di Damaskus.
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Konflik antara para pengemban
ilmu di satu pihak dan para pengem-
ban kekuasaan politik di pihak lain
memang tidak selamanya bisa dihin-
dari, sebagaimana nasib yang me-
nimpa pemikir-pemikir lantang
seperti Al-Juhani dan Al-Dimsyaqi.
Meskipun malapetaka itu terjadi
agaknya karena keekstreman, kedua
sarjana itu mengemukakan pendirian
mereka tentang kemampuan dan
tanggung jawab individu manusia.
Fakta ini juga banyak mewakili sikap
otoriter kekhalifahan Umayah yang
sangat mengekang dan merugikan
perkembangan intelektualisme Islam.

AHLI SURGA: TIDAK BERKATA
KEJI DAN DENGKI

Dikisahkan, Rasulullah Saw. se-
ring melambat-lambatkan ceramah-
nya padahal para sahabat sudah ber-
kumpul. Kejadian semacam itu
beliau lakukan berkali-kali sehingga
akhirnya para sahabat pun tidak
sabar lagi ingin mengetahui ada apa
di balik perbuatan beliau tersebut.
Setelah diamati, ternyata Rasulul-
lah Saw. sedang menunggu ke-
datangan seseorang yang, menurut
kalangan sahabat, tidak populer.
Orang yang dinantikan Rasulullah
Saw. itu kemudian datang dengan
menenteng sandal dan masuk ke
dalam masjid, duduk bersama para

sahabat yang sedang menunggu.
Ketika ditanya para sahabat me-
ngapa ceramahnya dimulai setelah
menunggu orang tadi, Rasulullah
Saw. pun menjawab bahwa orang
yang baru datang itu adalah dari
golongan ahli surga. Tentu saja
jawaban Rasulullah Saw. tersebut
membuat penasaran para sahabat.

Salah seorang sahabat yang cerdik,
karena didorong oleh rasa penasaran,
mencoba mengetahui amalan macam
apa saja yang diperbuat orang itu
hingga dikatakan oleh Rasulullah
Saw. sebagai ahli surga. Akhirnya,
sahabat tadi harus mengikuti orang
tersebut secara diam-diam dan setelah
mengetahui rumahnya, ia datang
dan mengaku sebagai seorang tamu
yang kemalaman. Sahabat itu pun
meminta agar diizinkan bermalam
di rumah itu.

Selama bermalam di rumah orang
tersebut, sahabat itu selalu mengawasi
dan memerhatikan amalan keseharian
orang tersebut. Menurut penilaian-
nya, amalan orang itu sesungguh-
nya tidak ada yang istimewa, kecuali
bahwa setiap kali bangun atau mem-
betulkan posisi tidurnya, ia selalu
menyebut nama Allah Swt. atau
dzikrullâh, seperti yang difirmankan
dalam Al-Quran, Orang yang meng-
ingat (berzikir) Allah: ketika berdiri,
duduk atau berbaring ke samping dan
merenungkan penciptaan langit dan
bumi, “Tuhan, tiada sia-sia Kaucipta-
kan semua ini! Mahasuci Engkau!
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Selamatkan kami dari azab api
(neraka)” (Q., 3: 191).

Setelah dirasa cukup, akhirnya
sahabat tadi dengan jujur membuka
rahasianya bahwa ia sebenarnya hanya
ingin mengetahui amalan apa saja
yang dilakukan
orang tersebut
karena Rasu-
lullah Saw. me-
nyebut dia dari
golongan ahli
surga. Orang
itu pun mengi-
ngat-ingat se-
mua amalan
k e s e h a r i a n
yang biasanya dikerjakan. Dan ia
pun mengetahui, tidak ada yang
istimewa. Kemudian, ia hanya
mengatakan, menurut dugaan dan
perkiraan dirinya barangkali termasuk
orang yang tidak pernah melakukan
qawl al-zûr, berkata keji, kotor,
dan dengki, hasad, dengan siapa
pun.

Perlu disadari bahwa perbuatan
dengki, yang tampak sepele, sebenar-
nya justru merupakan perbuatan yang
sangat berbahaya. Dengki merupa-
kan gejala permusuhan psikologis
secara sepihak dan sangat berbahaya,
karena orang yang didengki tidak
mengetahui dan dapat berakibat
fatal. Dalam Al-Quran, perbuatan
dengki dinyatakan sebagai perbuatan
yang diwanti-wanti agar dijauhi.
Orang beriman pun dianjurkan me-

minta perlindungan dari serangan
dengki sebagaimana difirmankan,
Dan dari jahatnya orang yang dengki
bila melakukan kedengkian (Q., 113:
5).

Bahaya dengki dalam sebuah hadis
diilustrasikan se-
akan-akan seperti
api yang membakar
kayu kering, “Was-
padalah dari sikap
dengki karena de-
ngki menghilang-
kan amal kebaji-
kan, ibarat api
yang memakan ka-
yu bakar.” Artinya,

perbuatan dengki juga sangat mem-
bahayakan dirinya, namun keba-
nyakan orang tidak menyadarinya,
yakni akan menghilangkan atau
membangkrutkan nilai amalan baik
atau ibadahnya secara tidak di-
rasakan dan disadari. Akhirnya,
orang tersebut di akhirat terkejut,
merasa beramal banyak di dunia,
tetapi ternyata ia tidak memiliki
simpanan atau deposito amal.

Hal yang demikian juga sama
dengan amal orang munafik atau
orang yang sikap lahiriahnya berbeda
dengan hatinya. Ia mengira telah
melakukan banyak kebajikan di
dunia, namun, tanpa disadari, akibat
dari amalan yang tidak disadari oleh
keimanan dan ketakwaan, sehingga
amal perbuatannya menjadi fatamor-
gana. Ini sebagaimana difirmankan

Kehancuran masyarakat antara
lain dimulai oleh subjektivitas para
tokohnya dalam melihat yang
benar dan salah, padahal mereka
itu tidak lebih daripada orang-
orang yang diperbudak oleh tirani.



97Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

dalam Al-Quran yang berbunyi, Tetapi
mereka yang kafir, amal mereka seperti
bayangan (fatamorgana—NM) di
padang pasir, yang oleh orang yang
sedang kehausan dikira air, sehingga
bila sampai ke tempatnya, tak ada apa-
apa (Q., 24: 39).

AHLUL KITAB SELAIN YAHUDI
DAN NASRANI

Al-Quran tidak menyebutkan
dengan tegas bahwa golongan-go-
longan agama lain selain Yahudi dan
Nasrani adalah ahl al-kitâb. Padahal
golongan Majusi dan Sabean memi-
liki kitab suci atau yang serupa itu,
sama halnya dengan golongan
Buddhis, Brahman (Hindu), dan
Konfusianis (penganut Konfusius
atau Konghucu). Akibatnya, banyak
kalangan ulama Islam yang lang-
sung memasukkan mereka ini ke
dalam golongan kaum musyrik, pa-
dahal Kitab Suci Al-Quran dan
Sunnah Nabi jelas membedakan
antara kaum musyrik dengan kaum
Majusi dan Sabean. Menurut Rasyid
Ridla, Al-Quran hanya menyebut-
kan kaum Majusi dan Sabean karena
kedua golongan itu sudah dikenal
orang Arab zaman itu, di Irak dan
di Bahrain. Sedangkan kaum Buddhis,
Hindu, dan Konfusianis tidak di-
kenal, karena orang Arab itu, kecuali
sedikit sekali, belum pernah ke India

dan Cina. Namun menurut Rasyid
Ridla lebih lanjut, maksud Al-Quran
telah tercapai dengan menyebutkan
golongan-golongan yang dikenal
masyarakat Arab zaman itu, dan
tidak perlu membuat keterangan
tentang hal-hal yang belum mereka
kenal.

Oleh karena itu, menurut Rasyid
Ridla, penilaian sebagai “musyrik”
tidak dapat dikenakan kepada siapa
saja yang menolak Nabi Muhammad
Saw., juga tidak kepada siapa saja
selain kaum Yahudi dan Kristen yang
mereka ini dalam Al-Quran dengan
tegas disebut sebagai ahl al-kitâb. Bagi
Rasyid Ridla, mengikuti pendapat
kaum salaf dan sesuai dengan
sasaran pembicaraan Al-Quran pada
waktu diturunkan (zaman Nabi
Saw.), pengertian kaum “musyrik”
ialah para penyembah berhala ka-
langan Arab Jâhiliyah, karena mereka
memang sama sekali tidak mem-
punyai kitab suci atau yang serupa
itu. Kemudian dianalogikan dengan
orang-orang Arab musyrik itu, maka
setiap golongan manusia yang jelas
tidak mempunyai kitab suci dapat
disebut sebagai “musyrik”. Demikian
pula dengan pengertian “ahl al-kitâb”,
dalam Al-Quran memang terutama
dimaksudkan khususnya kaum Yahudi
dan Nasrani. Tetapi dianalogikan de-
ngan mereka itu, maka setiap golong-
an yang mempunyai kitab suci
adalah ahl al-kitâb. Sekalipun asal-
usul kitab suci itu tidak lagi dike-
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tahui, tapi kalau mengandung ajaran
moral dan syariat (ajaran keagamaan)
yang sebanding (tapi tidak mesti
sama) dengan Islam, maka mereka
adalah ahl al-kitâb.

Dari uraian di atas menjadi amat
jelas kebenaran klaim para ulama
dan pemimpin Islam bahwa agama
Islam adalah agama yang sangat to-
leran dan menghargai agama-agama
lain. Ini pun diakui oleh banyak
kalangan sarjana modern, termasuk
mereka yang ateis seperti Bertrand
Russel. Failasuf Inggris ini mengata-
kan, bahwa karena prinsip Tawhîd
atau Monoteisme (paham Ketuhanan
Yang Maha Esa) yang jelas, maka
Islam adalah agama yang tidak me-
maksakan dirinya kepada para pemeluk
agama-agama lain dari kalangan para
penganut Kitab Suci atau ahl al-kitâb.
Dan berkat sikapnya yang toleran
dan terbuka itu, maka kata Russel,
kaum Muslim masa lalu, sekalipun
jumlah mereka kecil sekali, sanggup
memerintah dan menguasai dengan
mudah bangsa-bangsa lain dalam
jumlah yang amat jauh lebih besar,
yang meliputi daerah yang amat luas
dengan peradaban duniawi yang
lebih tinggi daripada orang-orang
Arab

Maka tantangannya bagi kita di
Indonesia ini ialah bagaimana me-
nanamkan kembali kesadaran nor-
matif itu di kalangan kaum Muslim
sendiri, serta bagaimana menyadar-
kan umat-umat agama lain tentang

adanya ajaran Kitab Suci dan Sunnah
Nabi seperti di atas. Setiap ketentuan
normatif tentu mengacu kepada apa
yang seharusnya. Sedangkan kenyata-
an dalam masyarakat selalu menuntut
apa yang mungkin, dan jarang sekali
dapat dilaksanakan apa yang seharus-
nya. Tetapi jika dengan alasan itu
ketentuan normatif ditinggalkan
begitu saja, maka seluruh pengakuan
menganut ajaran atau agama menjadi
batal. Ini tentu bukan yang kita ke-
hendaki. Karena itu, tidak ada jalan
lain dari ketentuan normatif harus
diusahakan pelaksanaannya secara
sungguh-sungguh dan konsekuen.
Hanya dengan begitu suatu ajaran
akan berfungsi. Atau, jika kita semua
merasa asing dengan hal-hal di atas,
jangan-jangan inilah zaman ajaran
Islam terasa asing kembali sebagai-
mana dahulu datang sebagai ajaran
yang terasa asing, seperti disabda-
kan Nabi Saw.

Dalam zaman yang sering disebut
sebagai “era globalisasi” ini, umat
Islam harus semakin banyak dan sung-
guh-sungguh menangkap kembali
ruh ajaran agamanya, yang mungkin
saja telah tertimbun debu sejarah
selama berabad-abad sehingga tidak
tampak lagi sama sekali. Padahal
justru dalam ruh keagamaan yang
autentik itu, yang dahulu pernah
membuat kaum Muslim Salaf (Klasik)
demikian hebatnya, dapat ditemu-
kan berbagai jawaban potensial
terhadap tantangan zaman sekarang
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ini. Yang diperlukan ialah, kembali
kepada Kitab Suci dan Sunnah Nabi
dalam arti seluas-luasnya, yaitu ke-
pada ajaran-ajaran prinsipil dan
mendasar dalam kedua sumber suci
itu, dan tidak kepada hal-hal ad hoc
seperti selama ini terkesankan (misal-
nya, atas nama kembali kepada Al-
Quran dan Sunnah namun yang
tergarap hanyalah masalah-masalah
ritual belaka). Dan di samping Kitab
dan Sunnah, yang amat diperlukan
kaum Muslim sekarang ialah mema-
hami, menyadari, dan menghargai
kembali warisan peradaban mereka
dalam sejarah, yang termaktub dalam
warisan intelektual yang kaya raya.
Kemudian, semua itu harus dikem-
bangkan secara kreatif dan men-
zaman (up to date), guna menjawab
masalah-masalah kontemporer. Sebab,
pada ujungnya, hidup yang benar
ialah pasrah yang tulus (islâm) ke-
pada Tuhan, dengan mengarahkan
seluruh keinsafan makna keber-
adaan masing-masing kepada-Nya
semata, dan dengan menempuh
hidup bermoral di muka bumi.

AJAKAN MENCARI TITIK TEMU
AGAMA-AGAMA

Perhatian besar yang harus tetap
kita berikan kepada ajakan untuk
menemukan dasar-dasar kepercaya-
an yang sama, yang dalam hal ini

tidak lain ialah paham Ketuhanan
Yang Maha Esa atau tawhîd, mono-
teisme. Nabi Saw. mendapat perintah
Tuhan agar mengajak para pengikut
Kitab Suci (ahl al-kitâb) untuk secara
bersama kembali kepada “titik per-
temuan” (kalîmah sawâ’: persamaan
ajaran) di antara mereka, Katakan
(hai Muhammad), “Wahai para
pengikut Kitab Suci, marilah menuju
persamaan ajaran antara kami dan
kamu sekalian, yaitu bahwa kita tidak
beribadah kecuali kepada Allah dan
tidak pula mempersekutukan sesuatu
apa pun dengan Dia, serta sebagian
dari kita tidak mengangkat sebagian
yang lain sebagai ‘tuhan-tuhan’ selain
daripada Allah!” Tetapi kalau mereka
berpaling (dari ajakan ini), maka kata-
kanlah (kepada mereka), “Saksikan-
lah olehmu semua bahwa kami ini ada-
lah orang-orang yang pasrah (kepada
Allah)” (Q., 3: 64).

Ajakan itu diperlukan, karena
dasar kepercayaan atau keimanan
akan sangat menentukan apakah
suatu agama cukup kuat mendukung
pesannya sendiri. Jika kita perhati-
kan dalam kehidupan sehari-hari,
banyak kita dapati “bekas” atau “sisa”
agama masa lalu yang dasar keper-
cayaannya tidak mampu bertahan
terhadap perkembangan zaman yang
merangkum pengalaman dan pikiran
manusia. Agama itu tinggal menjadi
mitologi, dan pesannya sirna.

Jadi kualitas sistem keimanan suatu
agama (segi benar-salahnya, sejati-
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palsunya, sistem keimanan itu) akan
sangat menentukan apakah suatu
pesan agama tersebut, betapapun
baiknya pesan itu, akan dapat ber-
tahan dan bekerja sebagai sumber
moral manusia dalam sejarah yang
panjang ataukah tidak. Maka semen-
tara pesan yang dikandung semua
agama itu sama, namun di antara
agama itu, karena perbedaan dasar
keimanannya, ada yang mampu ber-
tahan dalam sejarah sehingga pesan
yang diembannya pun bertahan,
tapi banyak yang tidak demikian,
sehingga pesan agama itu pun ikut
menghilang. Itulah sebabnya menga-
pa berkenaan dengan pesan-pesan
Ilahi di atas, kita mendapatkan masa-
lah percaya kepada Tuhan Yang Maha
Esa atau monoteisme ditempatkan
dan ditekankan pada urutan pertama,
dan baru disusul dengan berbagai
ketentuan kehidupan bermoral.

AJARAN ISLAM
DAN BAHASA ARAB

Pokok persoalan tentang ajaran
Islam dan bahasa Arab, kita merasa
perlu untuk memperoleh kejelasan
bentuk hubungan yang sebenarnya
dan proporsional antara universalisme
ajaran Islam dan kekhususan ling-
kungan Arab, terutama lingkungan
kebahasaannya. Sementara dalam
Kitab Suci terdapat penegasan yang

tidak meragukan tentang keuniver-
salan ajaran Islam (Q., 34: 28),
namun juga ditegaskan bahwa Kitab
Suci Islam itu sendiri adalah sebuah
“Qur’ân ‘Arabî” (Bacaan berbahasa
Arab [Q., 12: 2])

Secara historis, terdapat pandang-
an di kalangan orang banyak, baik
yang Muslim maupun yang bukan,
tentang adanya semacam kesejajaran
antara keislaman (“ke-islâm-an”)
dan kearaban (“ke-Arab-an”). Tetapi
dalam telaah lebih lanjut, pandang-
an itu tampak banyak didasarkan
pada kesan daripada kenyataan. Se-
bab kenyataannya ialah bahasa Arab
bukanlah bahasa khusus orang-
orang Muslim dan agama Islam,
melainkan juga bahasa kaum non-
Muslim dan agama bukan-Islam se-
perti Yahudi dan Kristen. Minoritas-
minoritas Arab non-Muslim sampai
sekarang masih tetap bertahan di
seluruh dunia Arab, termasuk Jazirah
Arab, kecuali kawasan yang kini mem-
bentuk kerajaan Arab Saudi, lebih
khusus lagi provinsi Hijaz (Makkah-
Madinah). Bahkan orang-orang Arab
Kristen Lebanon adalah keturunan
langsung Bani Ghassan yang sudah
terkristenkan sejak sebelum Rasulul-
lah Saw., yaitu sejak mereka menjadi
satelit kerajaan Romawi yang telah
memeluk agama Kristen sejak raja
Konstantin.

Begitu pula, bahasa Arab bukan-
lah satu-satunya bahasa Islam. Ketika
orang-orang Muslim Arab melakukan



101Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

ekspansi militer dan politik keluar
Jazirah Arab, mereka membawa
agama Islam kepada masyarakat bukan
Arab. Memang sebagian besar bangsa-
bangsa itu akhir-
nya mengalami
Arabisasi, yang di
zaman modern
ini menghasilkan
suatu kesatuan
budaya dan ka-
wasan sosial-poli-
tik Liga Arab. Per-
sia atau Iran pun,
khususnya daerah
Khurasan, juga
pernah mengalami pengaraban. Tetapi
kemudian pada bangsa ini tumbuh
gerakan nasionalisme yang disebut
Syu‘ûbîyah, dan bahasa Persi dihidup-
kan kembali dengan penuh semangat.
Namun hasilnya adalah sebuah
“Bahasa Persi Islam”, yaitu sebuah
bahasa yang masih kukuh memper-
tahankan sintaks dan gramatika Persi
sebagai suatu bahasa Indo-Eropa tapi
dengan kosakata yang didominasi
oleh pinjaman dari bahasa Arab, serta
dengan muatan ideologis yang ber-
sumber dari ajaran Islam. Lebih dari
itu, bahasa Persi kemudian tampil se-
bagai alat menyatakan pikiran-pikiran
Islam yang tidak kalah penting dari
bahasa Arab, jika bukannya dalam
beberapa hal malah lebih penting
(seperti dalam bidang tasawuf,
falsafah, dan teori-teori pemerintahan
atau politik).

Disebabkan oleh peranan bahasa
Persi, maka dunia Islam dapat dibagi
menjadi dua: pertama, kawasan pe-
ngaruh bahasa Arab, yaitu “Dunia

Arab” seperti
yang dikenal de-
wasa ini, dan,
kedua, kawasan
pengaruh bahasa
Persi yang me-
liputi seluruh
wilayah Islam
b u k a n - A r a b ,
khususnya Persia
atau Iran sendiri,
kemudian Af-

ghanistan, Transoxiana, Anak-Benua
Indo-Pakistan dan Turki, yang secara
racial stock umumnya kebetulan
terdiri dari bangsa-bangsa Indo-
Eropa, bukan Semitik. Meskipun
daerah-daerah selain Iran itu mem-
punyai bahasa-bahasa mereka
sendiri, namun bahasa-bahasa itu
amat terpengaruh oleh bahasa Per-
si dan banyak meminjam dari ba-
hasa itu.

Di samping kedua daerah budaya
Arab dan Persia itu, ada beberapa
kawasan atau lingkungan dunia Islam
lainnya dengan corak budaya tertentu
dan ditandai oleh dominasi bahasa
tertentu. Salah satunya yang harus
kita sebut ialah kawasan Asia Teng-
gara dengan ciri dominasi bahasa
Melayu/Indonesia. Tetapi bahasa
Melayu/Indonesia pun mendapat
pengaruh yang besar dari bahasa Persi

Jika umat Islam benar-benar ber-
harap memperoleh kejayaannya
kembali yang dijanjikan Allah,
mereka harus memperbaharui
komitmen mereka kepada berbagai
nilai asasi ajaran Islam, dan tidak
terpukau kepada hal-hal yang
lahiri semata.
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berupa pinjaman banyak kosakata,
biarpun kosakata Persi itu berasal
dari bahasa Arab. Petunjuk besarnya
pengaruh bahasa Persi itu dapat di-
temukan pada kenyataan peng-
gantian hampir semua tâ’ marbûthah
menjadi tâ’ maftûhah, seperti pada
kata-kata adat, dawat, darurat, firasat,
harkat, isyarat, laknat, masyarakat,
mufakat, qiraat, shalat, siasat, taat,
warkat, zakat, dan lain-lain. Begitu-
lah adanya, meskipun ada juga sedikit
kata-kata Melayu/Indonesia dengan
akhiran tâ’ marbûthah yang menun-
jukkannya sebagai pinjaman lang-
sung dari bahasa Arab tanpa melalui
bahasa Persi, seperti kata-kata bid‘ah,
gairah, marah atau amarah (dari
ammârah), makalah, noktah,
risalah, zarrah, dan lain-lain.

Jadi, sekalipun dunia Islam me-
ngenal adanya tiga atau lebih cultural
spheres dengan ciri dominasi bahasa-
bahasa tertentu, namun dari kete-
rangan di atas dapat disimpulkan
bahwa dalam analisis terakhir domi-
nasi menyeluruh tetap ada pada
bahasa Arab. Dengan sendirinya,
ini memperkuat pandangan atau
kesan umum tentang hubungan erat
antara bahasa Arab dan keislaman.

AKAL: AKTIVITAS BERPIKIR

Pada dasarnya wujud manusia bisa
dibagi menjadi tiga. Jasmani adalah

wujud yang paling lahiri, di mana
hampir semua ajaran kesufian meng-
anggap jasmani sebagai penghalang
untuk mencapai tingkat yang lebih
tinggi. Tingkat kedua adalah nafsani,
yaitu tingkat psikologis yang lebih
kompleks daripada jasmani. Tingkat
ketiga adalah ruhani yang lebih kom-
pleks lagi dan mendalam.

Yang menjadi pertanyaan kemu-
dian adalah di mana letak akal? Secara
teoretis, ada pembagian yang lebih
halus sehingga akal, menurut Ibn
Taimiyah, lebih merupakan instru-
men pada manusia untuk sampai
pada kebenaran.

Kalau dikembalikan kepada ba-
hasa, akal berasal dari ‘aql (bahasa
Arab) dalam bentuk mashdar (verbal
noun), yaitu bentuk kata benda yang
mengandung arti kerja. Jadi ‘aql
berarti kegiatan atau aktivitas yang
menggunakan pikiran; akal tidak ber-
diri sendiri, tetapi merupakan akti-
vitas. Ini berbeda dengan konsep
Yunani yang menempatkan akal
seolah-olah makhluk tersendiri yang
disebut Nous. Itulah sebabnya kenapa
setelah membuat berbagai perum-
pamaan, Allah berfirman wamâ
ya‘qiluhâ illâ al-‘âlimûn (Q., 29:
43). Kalau diterjemahkan agak se-
dikit bebas, berarti tidak ada yang
bisa memahaminya secara rasional
kecuali mereka yang berpengetahuan.
Ungkapan ini adalah sebuah meta-
fora, karena itu, tidak bisa berhenti
hanya sampai di sini. Menurut Ibn
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Taimiyah, kita harus menyeberangi
metafora itu dengan menggunakan
akal.

Sedangkan Ibn Sina, yang di-
pengaruhi falsafah Yunani, mema-
hami akal sebagai entitas tersendiri
dan ditempatkan
di antara ruh de-
ngan jiwa. Ruh se-
bagai bagian ek-
sistensial kita
yang paling tinggi
berasal dari Tu-
han. Kita sama de-
ngan binatang
pada dua tingkat,
yaitu jasmani dan
nafsani. Tetapi ti-
dak pada tingkatan ruhaninya, ka-
rena binatang tidak punya ruh.
Maka sebetulnya yang disebut ruh
bukanlah hidup ini, tetapi sesuatu
yang lebih tinggi daripada hidup.
Sebab kalau hanya hidup, binatang
juga hidup, tetapi tidak punya ruh.
Manusia seperti digambarkan Al-
Quran, setelah sampai proses ter-
tentu dalam pertumbuhannya, ...
dan meniupkan ke dalamnya sebagian
ruh-Nya (Q., 32: 9). Itulah sebabnya
kenapa dalam tasawuf semua ma-
nusia dipandang mempunyai sifat
ilahi (lâhût), dan inilah yang harus
didorong agar bisa kembali kepada
Allah.

AKAR PRASANGKA BARAT
KEPADA ISLAM

Terhadap pandangan yang serba-
negatif tentang orientalisme, kita
perlu mengetahui secukupnya akar-

akar prasangka
Barat kepada Is-
lam yang kemu-
dian memantul
dalam berbagai
tulisan dan ula-
san kaum orien-
talis terhadap
agama Islam
dan kaum Mus-
lim. Akar-akar
prasangka itu

masuk jauh sekali ke dalam sejarah
konfrontasi antara Islam dan Barat,
atau malah lebih luas lagi dengan
Kristen (termasuk Kristen Timur
Tengah), sejak awal pertama agama
Islam tampil di zaman Nabi Muham-
mad Saw. sendiri. Konfrontasi itu
terjadi pada tiga tingkat:

(1) Tingkat paham keagamaan.
Meskipun agama Islam sendiri, me-
nurut Kitab Suci Al-Quran, meng-
ajarkan tentang dirinya sebagai ke-
lanjutan dan perkembangan agama
Kristen, namun kaum Kristen sendiri
tidak dapat menerimanya dan tetap
memandang Islam sebagai agama
yang sama sekali baru dan tampil
sebagai tantangan kepada Kristen.

(2) Tingkat sosial-politik. Hampir
seluruh kawasan Islam Timur Tengah
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sekarang ini, kecuali Jazirah Arab dan
Iran, adalah bekas kawasan Kristen,
bahkan pusat perkembangan agama
itu pada masa-masanya yang paling
menentukan. Kemudian ekspansi
sosial-politik ini masih diteruskan
sehingga mencapai Spanyol (yang
selama tujuh abad lebih dikuasai
Islam) dan kemudian Eropa Timur
(di mana Konstantinopel, “ ibu
kota” Eropa saat itu, jatuh ke tangan
kaum Muslim,
sampai sekarang).

(3) Tingkat
budaya. Budaya
Barat adalah ke-
lanjutan budaya
Yunani-Romawi.
Meskipun orang
Barat sekarang ini
beragama Kristen, namun kekriste-
nan mereka sering disebut “Kristen
Barat” yang dikontraskan dengan
“Kristen Timur” (maksudnya, Kris-
ten sebelah timur Laut Tengah).
“Kristen Barat” adalah Kristen yang
telah banyak kehilangan keaslian akar
budaya Semitiknya (Nabi Isa adalah
orang Semit Yahudi), sebab telah di
“baratkan” (menurut ungkapan
Simon van den Berg, budaya
Kristen Barat adalah “Maria sopra
Minerva”–artinya, agama Kristen
Semitik dari Timur, yang dilam-
bangkan dalam ketokohan Maria
bunda Nabi Isa Al-Masih a.s., yang
disesuaikan dengan dan dibangun
di atas mitologi Romawi tentang ke-

tokohan dewi Minerva). Jadi, kon-
frontasi Islam dengan Barat dapat
ditafsirkan sebagai konfrontasi antara
dua pola budaya. Maka sementara
hubungan Islam dengan “Kristen
Timur” sepanjang sejarah berlang-
sung cukup lancar dan penuh tole-
ransi (karena berasal dari budaya
yang relatif sama), tidaklah demi-
kian hubungan Islam dengan “Kris-
ten Barat”: penuh rasa permusuhan

dan kebencian.
Sekarang ma-

ri kita tinjau
tingkat-tingkat
konfrontasi itu
dan apa dam-
paknya pada
adanya prasang-
ka Barat kepada

Islam sampai sekarang ini. Pra-
sangka itu berakar jauh sekali dalam
sejarah abad pertengahan Eropa. Pada
abad itu “dunia lain” yang dikenal
Eropa memang hanya dunia Islam.
Mereka belum mengenal dunia di
luar dirinya dan Islam, seperti dunia
Hindu, Buddha, Cina, Afrika
(Hitam), dan lain-lain. Sementara
Islam sendiri sudah sejak semula telah
mengenal berbagai dunia lain: Kris-
ten, Yahudi, Majusi (Zoroastria-
nisme), Buddhisme, Hinduisme,
Cina (Konfusianisme), dll. Karena itu,
kaum Muslim jauh lebih terlatih
bergaul dengan berbagai agama dan
budaya yang lain, juga lebih mampu
menerima kehadiran kemajemukan

Hal-hal lahiri itu kita perlukan,
dan tetap harus kita perhatikan,
namun dengan kesadaran penuh
bahwa fungsinya ialah untuk pe-
lembagaan atau institusionalisasi
nilai-nilai yang lebih esensial dan
substantif.
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agama dan budaya itu dengan sikap-
sikap menghargai dan mengakui hak
mereka untuk berada, ketimbang
kaum Kristen Barat. Sebaliknya bagi
dunia Kristen Barat, yang dikenal ter-
batas hanya kepada agama dan budaya
Yahudi (yang selalu mereka musuhi
dan hinakan, karena berbagai alasan)
dan Islam (yang mereka takuti, ka-
gumi, musuhi, dan benci). Sikap jiwa
orang Barat dari zaman pertengahan
itu terhadap Islam masih terus mem-
bekas sampai sekarang.

AKAR WAWASAN NEGARA
KEBANGSAAN MODERN

Para pendiri negeri Indonesia
telah memproyeksikan berdirinya
sebuah negara kebangsaan modern
(modern nation state) yang adil,
terbuka, dan demokratis. Bibit
konsep kebangsaan modern Indo-
nesia itu pada dasawarsa pertama
abad ini diletakkan antara lain oleh
Budi Utomo, dan kemudian di-
kembangbiakkan dengan subur dan
ditebar ke seluruh wilayah “Hindia
Belanda” oleh Sarekat Islam.

Prasarana kultural guna menopang
wawasan negara kebangsaan modern
itu kemudian diletakkan dengan
baik di dalam Kongres Pemuda 1928.
Kongres itu telah memilih bahasa
Melayu sebagai bibit dan titik tolak
pengembangan bahasa nasional:

suatu bahasa dengan ciri utama
budaya pantai (pesisir) yang egaliter;
terbuka, dinamis, dan kosmopolit,
didukung oleh etos perekonomian
wiraswasta perdagangan dalam se-
mangat kebebasan dan kemandirian
dengan sebaran pengguna bahasa itu
yang meliputi seluruh “universum”
Nusantara.

Dimulai dari semuanya itu, kini
Indonesia tumbuh dan tampil sebagai
bangsa baru yang paling sukses dalam
membangun dan mengembangkan
bahasa kebangsaan, praktis lebih
berhasil daripada bangsa baru mana
pun juga di dunia. Dengan tinggi-
nya kemantapan diri warga negara
Indonesia terhadap bahasa nasional-
nya, dan dengan penyebaran bahasa
itu sehingga meliputi seluruh wilayah
tanpa kecuali, bangsa Indonesia tum-
buh menjadi “corporate nation”
dengan langgam kejiwaan atau mindset
yang semakin menyatu dan terpadu.
Jelas sekali, keunggulan ini merupa-
kan modal amat besar untuk pem-
bangunan bangsa selanjutnya.

AKHIR KHUTBAH JUMAT

Khutbah Jumat, berkat warisan
khalifah ‘Umar ibn Abdul Aziz,
selalu diakhiri dengan kutipan ayat
Al-Quran, Allah memerintahkan
berbuat adil, mengerjakan amal ke-
baikan, bermurah hati kepada kera-
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bat dan Ia melarang melakukan per-
buatan keji, mungkar, dan kekejaman
(permusuhan—NM). Ia mengajarkan
kamu supaya menjadi peringatan
bagimu (Q., 16: 90).

Ada riwayat yang menjelaskan
mengapa khutbah harus diakhiri
ayat Al-Quran. Dulu, seratus tahun
setelah Nabi wafat, ada gejala khut-
bah dijadikan sebagai forum politik
untuk saling menghujat dan melak-
nat lawan-lawan politik. Kalau kha-
tibnya orang Bani Umayah, maka
khutbahnya diakhiri dengan kutukan
kepada para pengikut ‘Ali yang di-
sebut Syiah (partainya ‘Ali). Sebalik-
nya kalau khatibnya dari kalangan
pendukung ‘Ali, yang dikutuk Bani
Umayah. ‘Umar ibn Abdul Aziz yang
bijak mengatakan bahwa hal seperti
itu hendaknya tidak diteruskan. Maka
beliau mengusulkan untuk membawa
surat Al-Nahl ayat 90 pada setiap
akhir khutbah Jumat.

AKHIRAT:
KEHIDUPAN SUPRARASIONAL

Memahami eksistensi kehidupan
akhirat atau masa depan merupakan
hal yang sangat sulit karena akhirat
berdimensi ruhaniah dan tak seorang
pun dapat mengalami atau menge-
tahuinya kecuali sudah meninggal.
Itulah sebabnya hal utama yang
dapat dijadikan asumsi atau pijakan

dasar kita adalah, sudah barang tentu,
keimanan, yakni keimanan akan ada-
nya hari akhir.

Kemajuan di bidang ilmu dan
teknologi, tanpa disadari, dapat mem-
bantu kita memahami gambaran
kehidupan akhirat—lanjutan kehi-
dupan yang sekarang ini—yang meta-
fisik atau non-empiris. Kehidupan ak-
hirat, sebagai salah satu ajaran Islam,
sudah pasti tidak bertentangan de-
ngan akal atau rasio kalau kita mau
memikirkannya. Itu karena hakikat
ajaran Islam—seperti menyangkut ke-
yakinan terhadap kehidupan akhirat—
adalah hal yang suprarasional, bukan
tidak rasional. Artinya, bila intelektual
kita belum mampu memahami untuk
saat ini, tidak mustahil akan dapat
memahami pada suatu waktu.

Masalah akhirat sebenarnya mirip
dengan pemahaman kita tentang
matematika empiris, dengan m yang
menjadi simbol meter, m2 yang
berarti meter persegi, kemudian m3

yang berarti meter kubik. Simbol-
simbol m, m2, m3 adalah dimensi
empiris, artinya keberadaannya dapat
dilihat atau diindra. Namun juga
harus diakui bahwa tidak tertutup
kemungkinan dimensi empiris m4,
m5, dan seterusnya, yang keberada-
annya bersifat abstrak, namun se-
benarnya adalah supraempiris—
bukan berarti tidak ada—seperti
masalah akhirat tadi.

Eksistensi kehidupan akhirat yang
suprarasional di antaranya digambar-
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kan atau diperoleh dari berita me-
lalui wahyu atau firman Allah Swt.,
seperti bahwa di akhirat nanti tangan,
kaki dan anggota tubuh kita yang
lain akan berbicara tentang semua
perbuatan yang pernah dilakukan
di dunia. Seperti disebutkan dalam
Al-Quran, Hari itu akan Kami tutup
mulut mereka; tapi tangan mereka
berbicara kepada Kami dan kaki
mereka akan memberikan kesaksian
atas segala yang mereka kerjakan
(Q., 36: 65).

Ajaran sema-
cam itu mungkin
saja pada zaman
dahulu sangat
sulit dipahami,
namun tidak un-
tuk saat sekarang
berkat kemajuan
ilmu dan tekno-
logi, seperti yang
dikenal dengan
ilmu genetika. Menurut temuan
ilmu genetika, ternyata di dalam
tubuh manusia dan setiap makhluk
hidup lain, terhadap jutaan mikro-
film yang dapat merekam dan
menginformasikan seluruh kehi-
dupannya di masa lalu. Hal ini
seperti tergambarkan dalam sebuah
film fiksi ilmiah (science fiction) yang
sangat spektakuler, yakni Jurassic Park,
karya sutradara Spielberg, yang men-
ceritakan bahwa tidak mustahil se-
ekor dinosaurus yang hidup ribuan
tahun lalu dapat dilahirkan kembali

lewat kemajuan rekayasa ilmu gene-
tika.

AKHIRAT:
PERTANGGUNGJAWABAN

YANG SEBENARNYA

Kalau hidup dibatasi hanya pada
waktu sekarang, maka baik dan bu-
ruk itu akan menjadi kurang prin-
sipil. Tetapi kalau orang yakin bah-

wa baik dan bu-
ruk akan menen-
tukan bahagia
dan sengsaranya
nanti di akhirat,
yang dalam Al-
Quran dilukiskan
sebagai khâlidîna
fîhâ (langgeng
atau abadi di da-
lamnya), maka

baik dan buruk menjadi sangat
prinsipil. Orang tidak lagi me-
ringankan persoalan baik dan buruk,
atau persoalan moral dan etika di
dunia ini. Dunia berjalan seperti ini
karena moral dan etika. Benar, kalau
dikatakan bahwa orang-orang ter-
tentu yang melakukan kejahatan
tetap bisa hidup senang. Tetapi itu
dalam cakupan yang terbatas. Sebab,
kalau semua orang melakukan ke-
jahatan, dunia ini hancur. Maka
kesungguhan dalam melaksanakan
kebaikan dan menghindarkan ke-
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burukan akan mempunyai efek
yang langsung kepada dunia, tidak
hanya di akhirat. Karena itu, di
dunia ini diperlukan orang-orang
yang sanggup mengingkari diri
sendiri (wa nahâ al-nafsa ‘an al-
hawâ [Q., 79: 40]), serta mencegah
keinginan pri-
badi untuk ja-
tuh. Sebab, mo-
ralitas tidak
mungkin tum-
buh tanpa ada-
nya orang-orang
seperti itu. Ke-
hidupan etis ti-
dak mungkin tumbuh tanpa adanya
orang-orang yang sanggup meng-
ingkari diri sendiri.

Konsep mengenai akhirat bersang-
kutan dengan tanggung jawab yang
sebenarnya, yang bersifat final. Sedang
mahkamah di dunia tidak seperti itu.
Tidak ada yang tahu bahwa seseorang
itu benar atau salah dalam arti mut-
lak dan final. Nabi sendiri pernah di-
hadapkan pada masalah seperti itu.
Datang kepada beliau dua orang
yang bertengkar dan minta dihakimi.
Setelah mendengarkan duduk per-
soalannya dari kedua belah pihak,
Nabi mengambil keputusan, “Kalau
begitu kamu yang salah, ini yang
benar.” Tetapi ternyata ada yang
protes: apakah Nabi tidak takut
telah membuat keputusan yang
salah, karena dia yang dikalahkan
itu tetap merasa benar. Nabi men-

jawab, “Aku hanya menghakimi se-
suai dengan apa yang kudengar, hen-
daknya kamu terima, kalau kamu
merasa dirugikan dengan keputusanku
ini, maka itu berarti aku telah me-
nyisihkan sebongkah api neraka dari ka-
mu.” Apa pun keterangannya, yang

jelas beliau sen-
diri mengakui
bahwa menjadi
hakim di dunia
belum tentu be-
nar.

Karena itu
pulalah perka-
taan ijtihad se-

benarnya dikaitkan dengan hakim.
Dalam salah satu hadis Nabi ber-
sabda, “Kalau hakim berijtihad dan
bersungguh-sungguh membuat ke-
putusan yang benar, lalu keputusan
itu betul-betul benar dan tepat, maka
dia akan mendapat dua pahala.
Tetapi kalau dia itu berijtihad secara
sungguh-sungguh, namun keputusan-
nya meleset juga tanpa dia sengaja, dia
masih mendapat satu pahala.” Ini
artinya bahwa tanggung jawab di
dunia ini bersifat relatif karena
berhadapan dengan manusia. Di
dunia orang bisa menyewa advokat
yang hebat untuk memenangkan
suatu perkara. Tetapi di akhirat nanti
tidak ada advokasi kepada Allah.

Salah satu yang banyak ditekan-
kan dalam Al-Quran ialah bahwa tang-
gung jawab di akhirat itu bersifat
pribadi. Misalnya, ada firman Allah

Pancasila merupakan pendukung
besar toleransi karena memang
dari semula ia mencerminkan
tekad untuk bertemu dalam titik
kesamaan antara berbagai golo-
ngan di negeri kita.
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yang berbunyi, Dan jagalah dirimu
dari suatu hari tatkala tak seorang
pun mampu membela yang lain (Q.,
2: 48); kemudian ditambahkan, juga
tidak ada perantara (syafaat) yang
bermanfaat baginya (Q., 2: 48).

AKHIRAT:
PERTANGGUNGJAWABAN

PRIBADI

Islam tidak mengajarkan apa yang
dikatakan dalam suatu ungkapan se-
perti suargo nunut neroko katut (ke
surga numpang, ke neraka ikut).
Orang masuk surga dan neraka ada-
lah berkat usahanya sendiri, bukan
karena terbawa-bawa oleh siapa pun.
Di dalam Al-Quran ada satu ilus-
trasi di mana seolah-olah ketika nanti
di hari kiamat kita berbondong-
bondong menuju pengadilan Ilahi,
yakni ayat yang berbunyi, Kamu men-
datangi Kami seorang diri seperti ke-
tika pertama kali Kami menciptakan
kamu, dan segala yang Kami karuniakan
kepadamu kamu tinggalkan di bela-
kangmu. Kami tidak melihat bersama-
mu para perantaramu yang kamu ang-
gap sekutu-sekutumu. Sekarang (semua
hubungan) antara kamu sudah terputus
dan yang dulu kamu angan-angankan
sudah hilang meninggalkan kamu (Q.,
6: 94).

Kita lahir sebagai pribadi, dan di-
tuntut untuk tampil sebaik-baiknya
dalam hidup ini. Semua perbuatan
baik itu selalu bersifat, atau selalu

bercirikan sosial. Berbuat baik adalah
berbuat baik dalam konteks sosial.
Oleh karena itu, kita menjadi makh-
luk sosial, makhluk yang selalu harus
memikirkan sesamanya, seperti di-
lambangkan dalam ucapan akhir
shalat, assalâmu‘alaikum warah-
matullâhi wa barakâtuhu, saat me-
nengok ke kanan dan ke kiri. Yang
demikian seolah-olah suatu peringa-
tan dari Allah Swt., “Kalau kamu
memang sudah shalat dan sudah
mengingat kepada-Ku, maka sekarang
coba buktikan bahwa kamu mem-
punyai iktikad baik pada sesama
manusia; tengok kanan-kirimu,
karena banyak orang yang memerlu-
kan pertolonganmu.”

Kita menjadi makhluk sosial
dalam hidup ini. Tetapi ketika mema-
suki kematian, kita menjadi makhluk
pribadi kembali. Seluruh perbuatan
hanya kita sendiri yang menang-
gungnya, baik dan buruk. Oleh
karena itu, Allah memperingatkan
dalam Al-Quran, waspadalah kamu
terhadap hari yang pada waktu itu
tidak ada transaksi, ... suatu hari,
ketika sudah tak ada lagi perdagangan,
tak ada persaudaraan, tak ada peran-
taraan ... (Q., 2: 254). Di tempat
lainnya Allah berfirman, Dan jagalah
dirimu dari suatu hari tatkala tak se-
orang pun mampu membela yang lain
juga tak ada perantara yang berman-
faat baginya, atau tebusan yang akan
diterima daripadanya, dan tiada pula
mereka diberi pertolongan (Q., 2: 48).
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Tebusan dalam sistem hukum kita
memang tidak ada. Tetapi dalam sis-
tem hukum Inggris (Anglo Saxon)
ada istilah yang disebut dengan bail.
Kalau kita mempunyai persoalan
dengan suatu pengadilan dan di-
tahan, maka kita bisa minta dike-
luarkan sementara dengan cara me-
nitipkan uang di pengadilan. Hal
itu disebut bail. Di akhirat, tidak
ada hal seperti itu. Semuanya ber-
hadapan dengan Allah sendiri-sen-
diri. Karenanya dalam surat Yâsîn
banyak sekali digambarkan dalam
bentuk yang sangat dramatis dan
grafis: Hari itu akan Kami tutup
mulut mereka; tapi tangan mereka
akan berbicara kepada Kami dan kaki
mereka akan memberikan kesaksian
atas segala yang mereka kerjakan (Q.,
36: 65).

Di akhirat, badan kita akan men-
jadi saksi. Kalau kita mencoba meng-
ingkari suatu tuduhan dalam peng-
adilan Ilahi dengan mulut kita, maka
yang akan membantah adalah tangan
kita, dan yang menjadi saksi ialah
kaki kita. Ini adalah simbolisme ten-
tang keadaan di akhirat yang sangat
kuat dan harus kita pikirkan. Secara
prosedur ilmiah, kita bisa mengata-
kan bahwa memang badan kita ada-
lah perekam dari seluruh perbuatan
kita.

Sebuah teori mengatakan, sebetul-
nya dalam alam raya ini tidak ada
yang hilang. Suatu perbuatan tidak
hilang karena terekam di angkasa

maupun dalam diri kita sendiri;
dalam makrokosmos maupun mikro-
kosmos. Contoh suatu perekaman
ialah fungsi dari gen. Gen adalah
suatu benda mikrokoptis yang tidak
bisa dilihat kecuali dengan mikros-
kop, tetapi justru dalam gen itu, ada
seluruh keterangan mengenai kita.
Kita akan menjadi orang yang peng-
gembira atau penyedih, ekstrovert
atau introvert, telah ada di dalam
gen. Apabila Al-Quran mengatakan
bahwa badan kita menjadi perekam
dari seluruh perbuatan kita, maka
itu adalah suatu hal yang sama sekali
tidak mustahil, karena badan kita ini
terdiri dari miliaran gen. Semuanya
nanti akan berbicara pada Allah Swt.
melalui tangan dan kaki kita. Ilus-
trasi-ilustrasi yang sangat kuat ini
sebenarnya mengingatkan agar kita
hidup dengan serius. Jangan mudah
menyerahkan tanggung jawab kepada
orang lain. Kalau memang merasa
bahwa kita memiliki tanggung jawab,
hendaklah itu dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. Hidup hanya satu
kali. Dalam surat Yâsîn disebutkan,
Kami mencatat segala yang mereka
lakukan dahulu dan bekas-bekas yang
mereka tinggalkan, dan segalanya
Kami perhitungkan dalam kitab yang
nyata (Q., 36: 12).

Karena itu, yang berdampak pan-
jang dari manusia adalah reputasi-
nya. Reputasi tidak hanya kerja;
reputasi jauh lebih panjang umur-
nya daripada umur pribadi. Sampai
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sekarang kita masih menyebut tokoh-
tokoh yang hidup ribuan tahun
yang lalu. Mereka rata-rata hidup-
nya pendek, kurang lebih 40-50-an
tahun, tapi meninggalkan hal-hal
yang luar biasa bagi umat manusia.
Oleh karena itu, reputasi, seperti di-
gambarkan Al-Quran, sebetulnya
merupakan cerminan dari apa yang
nanti kita alami di akhirat. Reputasi
buruk berarti cerminan bahwa kita
akan sengsara. Reputasi baik adalah
cerminan dari kebahagiaan kita.
Sekalipun untuk yang terakhir ini,
hanya Allah Swt. yang mengetahui-
nya. Namun kita sebagai manusia
mengetahui apa yang bakal terjadi
di antara kita, bahkan Rasulullah
pun diajarkan Allah Swt., Katakanlah,
“Aku bukanlah orang baru di antara
para rasul, dan aku tak tahu apa yang
akan dilakukan terhadap diriku dan
terhadap dirimu. Aku hanya
mengikuti apa yang diwahyukan
kepadaku, dan aku hanya pemberi
peringatan yang jelas” (Q., 46: 9).

Tentu saja sebetulnya Nabi tahu
karena beliau adalah Rasulullah.
Tetapi mengapa Allah memerintah-
kan kepada Nabi kita untuk menga-
takan seperti itu? Tidak lain ialah
untuk mengajarkan bahwa kita tidak
mengetahui masa depan, tidak tahu
nasib kita nanti. Maka, yang tersisa
ialah berdoa kepada Allah Swt. Itu-
lah sebabnya dalam Al-Quran banyak
keterangan-keterangan yang seperti-
nya ganjil; di satu pihak ada janji-

janji kebahagiaan bagi mereka yang
bekerja, yang berbuat baik, tetapi di
lain pihak Allah menegaskan, bahwa
Ia akan memasukkan ke dalam rah-
mat-Nya siapa pun yang dikehendaki
dan akan menyiksa siapa pun yang
dikehendaki. Seolah-olah Allah masih
menuntut adanya suatu sikap cadang-
an pada kita.

AKHLAK

Kata akhlâq sebenarnya tidak ada
dalam bahasa Al-Quran. Yang ada
hanyalah bentuk tunggalnya, khuluq.
Untuk keperluan semantik, kemudian
dipopulerkan bentuk jamaknya, yaitu
akhlâq. Sama dengan istilah dalam
bahasa Inggris, ethics yang akhiran-
nya ditambah huruf s. Kata khuluq
yang berarti budi pekerti ada hu-
bungannya dengan perkataan khâliq
(pencipta) dan makhlûq (yang di-
cipta). Karena itu sebetulnya akhlak
ialah bagaimana kita menjalani hidup
dengan sungguh-sungguh memenuhi
rancangan Tuhan mengenai diri kita.
Akhlak adalah usaha kita untuk men-
coba menjadi manusia.

Akhlak mendorong kita untuk
menjalani sebaik mungkin umur
yang terbatas dan hanya satu kali ini
sesuai dengan rancangan Tuhan. Yaitu
hidup suci dengan kesadaran penuh
bahwa kita adalah bagian dari ke-
manusiaan universal, bagian dari se-
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luruh umat manusia di muka bumi.
Kita semuanya berasal dari Allah dan
akan kembali kepada-Nya. Innâ
lillâhi wa innâ ilaihi râji‘ûn.

Begitu pentingnya peran akhlak
dalam ajaran Islam, sehingga Nabi
Muhammad menyederhanakan se-
luruh tugas ri-
salahnya sebagai
tugas penyem-
purnaan akhlak.
“Aku ini diutus
hanyalah untuk
menyempurna-
kan budi pekerti
luhur” (HR Ah-
mad).

Maka, tidak ada iman yang absah
bisa diterima oleh Allah Swt. kecuali
terwujud dalam amal saleh. Amal
saleh itu dilambangkan dengan uca-
pan salam. Rasulullah Saw. pernah
bersabda, “Kamu janganlah mere-
mehkan suatu perbuatan baik, biar
kecil sekalipun, meskipun sekadar me-
nunjukkan wajah yang cerah kepada
seorang teman.”

AKHLAK DALAM AJARAN ISLAM

Pembicaraan tentang akhlak tidak
jarang menimbulkan perasaan ter-
campur antara dorongan dan ham-
batan. Perasaan terdorong untuk
“berani” membicarakan masalah
akhlak terbit karena keinsafan kema-
nusiaan universal bahwa memang

ada persoalan budi pekerti dalam
masyarakat. Perasaan terhambat mun-
cul karena khawatir terjebak dalam
konotasi ungkapan ejekan, “sok suci”,
“sok bermoral”, dan seterusnya seperti
sering terdengar dalam percakapan
sehari-hari. Tetapi dalam banyak

hal kita sering
berhadapan de-
ngan dua kebu-
rukan, dengan
“kemestian mo-
ral” untuk me-
nempuh mana
yang lebih ringan.
Dalam urusan

pembicaraan tentang masalah akh-
lak ini, pilihan itu adalah antara dua
keburukan: (1) membiarkan secara
sadar kemerosotan akhlak dalam
masyarakat dengan segala konse-
kuensinya, dan (2) menanggung
beban kejiwaan disebut sebagai “sok
bermoral”. Bagi siapa pun dengan akal
sehat yang wajar tentu akan me-
milih yang pertama. Sebab mem-
biarkan masyarakat hancur karena
kemerosotan moralnya adalah suatu
tindakan tidak bertanggung jawab,
dan sikap membiarkan itu sendiri
adalah juga suatu jenis tindakan
tidak bermoral. Menghindarkan diri
dari sebutan tidak menyenangkan
“sok bermoral” kedengaran cukup
menarik. Tetapi bukankah suatu jenis
egoisme jika kita memilih untuk
hidup “tenang” sendiri sementara
masyarakat runtuh?

Secara alamiah manusia akan
merindukan orang-orang yang
dekat dengan mereka, khususnya
orangtua, kemudian kerabat. Ke-
rinduan ini adalah back to basic
dan puncaknya adalah kerinduan
kepada Allah Swt.
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Sementara itu, membicarakan
masalah akhlak memang tidak meng-
izinkan yang bersangkutan sendiri
sok berakhlak. Kegiatan itu haruslah
dibatasi sebagai suatu usaha untuk
ikut memecahkan kesulitan bersama,
tanpa disertai suatu klaim kesucian
sendiri, dan tanpa secara gampangan
“menunjuk hidung” siapa yang ber-
peran sebagai biang keladi. Dengan
begitu kita berharap suatu pembi-
caraan akan berlangsung pada dataran
ketulusan yang cukup tinggi. Sekali
lagi, itu adalah harapan, sekaligus
niat.

Para ulama dan mubalig sering
kali mengutip sabda Nabi Saw.
bahwa beliau diutus “hanyalah untuk
melengkapkan berbagai keluhuran
akhlak”. Dalam sabda lain, beliau
menegaskan bahwa “yang paling
banyak memasukkan manusia ke
dalam surga ialah takwa kepada
Allah dan keluhuran akhlak,” dan
bahwa “tidak ada sesuatu apa pun yang
lebih berat timbangannya daripada
keluhuran akhlak.”

Pengertian akhlak dalam Islam
dapat kita telusuri dari makna keba-
hasaan perkataan Arab “akhlâq” itu
sendiri. Merupakan bentuk jamak
dari perkataan “khuluq”, pengerti-
annya tercantum dalam Al-Quran
dalam suatu pujian kepada Nabi Saw.
bahwa beliau berada pada khuluq
yang agung (Q., 68: 4), yakni, ber-
akhlak sangat mulia. Maka teladan
akhlak mulia itu, sebagaimana kaum

Muslim sepenuhnya menyadari, ialah
Rasulullah, Muhammad Saw. Ber-
kenaan dengan ini harus kita sadari
bahwa Al-Quran menyebutkan Nabi
Saw. sebagai teladan yang baik bagi
kita berkenaan dengan akhlak mulia
yang berasaskan kesadaran akan ke-
hadiran Allah dalam hidup, dengan
senantiasa berharap kepada-Nya dan
kepada kebahagiaan di Hari Kemu-
dian (Q., 33: 21). Al-Quran juga
menyebutkan bahwa keteladanan
yang baik serupa itu juga tersedia
untuk umat manusia pada Nabi
Ibrahim a.s. dan para pengikutnya
(Q., 60: 6).

Jadi, jelas sekali bahwa akhlak
Nabi Saw. dan semua para nabi
seperti Ibrahim a.s. ialah pandang-
an dan sikap hidup serta tingkah
laku terpuji karena takwa kepada
Allah dan dambaan kepada kebaha-
giaan Hari Kemudian. Makna ke-
bahasaan “akhlâq” atau “khuluq” itu
sendiri sudah mengisyaratkan ke-
pada pengertian yang mendasar itu.
Satu akar kata dengan “khalq” (pen-
ciptaan), “khâliq” (pencipta) dan
“makhlûq” (ciptaan), istilah “akhlâq”
atau “khuluq” mengacu kepada pan-
dangan dasar Islam bahwa manusia
diciptakan dalam kebaikan, kesu-
cian, dan kemuliaan, sebagai “se-
baik-baik ciptaan” (ahsanu taqwîm).
Manusia harus memelihara kebaikan,
kesucian, dan kemuliaan itu, dengan
beriman kepada Allah dan berbuat
baik kepada sesamanya. Jika tidak
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dapat mememaka manusia dapat
jatuh martabatnya menjadi serendah-
rendah makhluk (Q., 95: 4-6).

Kita semua mengetahui bahwa
kesucian asal manusia itu dinamakan
fitrah (fithrah). Al-Quran menyebut-
kan bahwa fitrah adalah dasar ke-
ruhanian manusia untuk memahami
ajaran kebenaran dari Tuhan. Dengan
perkataan lain, ajaran Tuhan, berupa
agama yang suci (hanîf) adalah ke-
lanjutan atau pemenuhan fitrah
manusia yang suci itu. Dari sinilah
antara lain dapat kita peroleh penger-
tian, mengapa Nabi Saw. menegaskan
bahwa beliau tidaklah diutus, me-
lainkan untuk melengkapi berbagai
keluhuran akhlak.

AKHLAK DALAM KELUARGA

Akhlak sebagai muara amalan
ibadah puasa erat kaitannya dengan
akhlak dalam keluarga. Ini karena
keluarga merupakan satuan atau unit
terkecil masyarakat. Apabila keluarga-
keluarga yang menjadi penyusun
masyarakat dalam kondisi baik, maka
dengan sendirinya masyarakat pun
akan menjadi baik pula. Barangkali,
itulah sebabnya ajaran Islam sangat
memerhatikan keutuhan dan ke-
beradaan keluarga lewat ajaran
akhlak pada anggota keluarga.

Pilar utama dalam pembentukan
akhlak dalam keluarga adalah ada-

nya tanggung jawab orangtua untuk
mendidik anak-anaknya sesuai dengan
ajaran Islam. Dan anak-anak, sejalan
dengan ajaran Islam, dianjurkan
menghormati dan berbakti kepada
ibu-bapaknya.

Hal yang demikian itu sesuai
dengan perintah dalam Al-Quran
bahwa sesungguhnya Allah Swt.
telah mendekrit (qadhâ) dua hal ke-
pada kaum beriman. Yang pertama
berkenaan dengan keharusan mene-
gakkan tauhid dan yang kedua adalah
keharusan berbakti kepada ibu-bapak.
Perintah tersebut berbunyi sebagai
berikut, Tuhanmu telah menetapkan,
janganlah menyembah yang selain
Dia, dan berbuat baik kepada ibu-
bapak. Kalau salah seorang di antara
mereka atau keduanya mencapai usia
lanjut semasa hidupmu, maka jangan-
lah berkata “cis!”kepada mereka, dan
janganlah membentak mereka, tetapi
ucapkanlah kata-kata hormat (Q.,
17: 23).

Wujud dekrit itu mengasumsi-
kan bahwa sesungguhnya Allah Swt.
tidak rela dengan alasan apa pun
apabila ada seorang anak marah dan
berlaku tidak sopan kepada ibu-
bapaknya. Hal ini karena jasa orang-
tua tidak bisa dibalas dengan harga
berapa pun. Maka, ada kewajiban
untuk terus berbuat baik kepada
mereka, termasuk di dalamnya me-
melihara mereka hingga berumur
atau usia lanjut, dan dilarang sekali
mengucapkan kata-kata yang tidak
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pantas meskipun hanya sekadar
ucapan “ah” atau ungkapan nada
keluhan.

Hal yang serupa juga ditegaskan
dalam sebuah
hadis Rasulullah
Saw. Dalam ha-
dis tersebut, po-
sisi ibu-bapak
disejajarkan de-
ngan Allah Swt.,
“Kerelaan Allah
Swt. berada pada
kerelaan orangtua
dan kutukan
Allah berada pada kutukan orangtua.”

AKHLAK DAN FITRAH

Pengertian akhlak (akhlâq jamak
dari khulq) memiliki kaitan erat de-
ngan makna penciptaan (khalq), yakni
bahwa manusia pada awal mulanya
diciptakan Allah Swt. dalam kondisi
bersih dan suci. Manusia juga di-
karuniai kepekaan batin atau ruhani,
berupa dorongan halus untuk selalu
mencintai kebajikan, serta kemam-
puan membedakan yang benar dan
yang salah, seperti dinyatakan dalam
Al-Quran, … hadapkanlah wajahmu
benar-benar kepada agama, menurut
fitrah Allah yang atas pola itu Ia men-
ciptakan manusia … (Q., 30: 30).

Namun perlu diingat, dalam per-
jalanannya fitrah tersebut dikotori

oleh sikap-sikap yang mendahulukan
bisikan dan dorongan hawa nafsu,
sehingga hati nurani sebagai sumber
kekuatan yang membimbing kepada

kebajikan men-
jadi gelap. Di
situlah yang di-
maksud dengan
“bahwa sesung-
guhnya Allah
Swt. tidak mem-
beri petunjuk-
Nya kepada me-
reka yang zalim
atau hatinya men-

jadi gelap dan tertutup,” seperti
yang dinyatakan dalam Al-Quran,
Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang zalim (Q., 2: 258).

Berkaitan dengan masalah menjaga
dan memelihara fitrah atau sumber
akhlak, maka posisi orangtua sebagai
perantara budaya, culture broker,
memiliki peran yang sangat penting,
sebagaimana disebutkan dalam
hadis Rasulullah Saw. yang sering kita
dengar, “Setiap anak yang lahir,
dilahirkan dalam kesuciannya, dan
kedua orangtuanyalah yang akan
mengubahnya, apakah ia akan men-
jadikannya orang Majusi atau Nasrani.”

Fitrah dapat berarti kesucian,
sedang hakikat kesucian itu sendiri
adalah moral atau budi pekerti yang
baik. Jadi, sebenarnya hal-hal yang
baik itulah yang sesuai dengan fitrah
manusia. Namun, seperti diungkap-
kan sebelumnya bahwa bersamaan
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dengan perjalanan sang waktu, akhir-
nya manusia mengalami penyimpa-
ngan-penyimpangan dari hati nu-
rani—juga sering disebut dhamîr,
hati kecil atau fu’âd.

AKHLAK: ESENSI KEJADIAN
MANUSIA

Akhlâq adalah jamak dari khuluq.
Al-Quran menyebutkan kata khuluq
dalam suatu nada
pujian kepada Na-
bi Muhammad
Saw., Dan engkau
sungguh mempu-
nyai akhlak yang
agung (Q., 68: 4).
Kalau nisbat, mi-
salnya “sesuatu
itu etis”, tidak
pernah disebut sebagai khuluqî, te-
tapi akhlâqî. Mengapa? Karena di
dalam budi pekerti ini terdapat
unsur-unsur (ingredient) yang sangat
banyak, tidak pernah satu.

Akhlâq yang merupakan jamak
dari khuluq adalah satu akar kata
dengan khâliq dan makhlûq, dan dari
situ akan tampak ada suatu asumsi
yang sangat mendasar dalam Islam.
Kalau khâliq berarti pencipta dan
makhlûq berarti yang diciptakan,
maka khalq adalah bentuk mashdar-
nya (verbal noun), yaitu penciptaan
(the act of creation). Dari sini terlihat
bahwa konsep akhlâq dalam Islam

dikaitkan dengan kejadian asal manu-
sia.

Dengan demikian, budi pekerti
tidak lain adalah esensi dari kejadian
manusia itu sendiri. Maka, untuk
menjadi manusia, seseorang harus
berakhlak, mempunyai budi pekerti
luhur. Sebab, hal itu merupakan ran-
cangan atau desain Tuhan tentang
manusia. Di dalam Al-Quran ada
suatu pernyataan yang sangat luhur
tentang manusia, yaitu Kami telah

menciptakan ma-
nusia dalam ben-
tuk (taqwîm) yang
terbaik (Q., 95:
4). Taqwîm di si-
ni tidak hanya
dari segi fisik,
melainkan juga
dari segi makârim
al-akhlâq (ber-

bagai keluhuran budi), sebagaimana
tersirat dalam hadis, “Sesungguhnya
aku (Muhammad) diutus hanyalah
untuk menyempurnakan berbagai
keluhuran budi.”

AKHLAK KEADILAN

Dari banyak ketentuan tentang
akhlak, yang paling menentukan ber-
tahan atau hancurnya suatu bangsa
ialah akhlak keadilan. Menurut Al-
Quran (Q., 55:  7-8), keadilan adalah
prinsip hukum seluruh jagat raya. Oleh

Kerinduan kepada Allah Swt di
antaranya ditandai oleh munculnya
kesadaran diri tentang asal-usul
dirinya sebagai pencapaian tahap
dimensi ruhaniah atau spiritual.
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karenanya,  melanggar keadilan adalah
melanggar hukum kosmis, dan dosa
ketidakadilan akan mempunyai dam-
pak kehancuran tatanan masyarakat
manusia. Hal ini tidak peduli, apakah
masyarakat itu (secara formal) terdiri
dari masyarakat yang beragama atau
tidak, seperti bangsa kita ini. Suatu
ungkapan hikmah yang dikutip Ibn
Taimiyah dalam kitabnya, Al-Amr bi
Al-Ma‘rûf wa Al-Nahy ‘an Al-Mun-
kar, menegaskan: “Sesungguhnya
Allah menegakkan kekuasaan yang
adil sekalipun kafir, dan tidak mene-
gakkan yang  zalim meskipun Muslim.”
“Dunia bertahan bersama keadilan dan
kekafiran, tetapi tidak bertahan de-
ngan kezaliman dan Islam.”

Al-Quran pun (Q., 47: 38) me-
negaskan prinsip yang sama, yaitu
bahwa jika ajaran dan seruan-Nya
kepada umat Islam menegakkan ke-
adilan, khususnya keadilan sosial beru-
pa usaha pemerataan dan peringanan
penderitaan kaum yang tak berpunya
dan mereka berpaling, maka Allah
akan membinasakan umat itu untuk
diganti dengan umat yang lain, yang
secara moral dan etika tidak seperti
mereka. Dalam Al-Quran pula (Q.,
17: 16) kita mendapatkan ancaman
Allah untuk membinasakan suatu negeri
jika di negeri itu tidak lagi ada rasa
keadilan, dengan indikasi leluasanya
orang yang hidup mewah dan tidak
peduli dengan keadaan masyarakat
sekelilingnya yang kurang beruntung.

AKHLAK MULIA

Ciri-ciri ajaran Islam yang sangat
menonjol adalah adanya kaitan yang
erat antara dimensi batin (vertikal)
dengan dimensi lahiriah, berupa ke-
wajiban konsekuensial atau ikutan
(horizontal). Wujud dimensi konse-
kuensial adalah melakukan amal sa-
leh atau kerja sosial dan akhlâq al-
karîmah. Rasulullah Saw. pun bersab-
da bahwa misi utama kenabiannya
berkaitan erat secara organik dengan
misi perbaikan akhlak atau budi pe-
kerti luhur. Rasulullah Saw. dalam
sebuah riwayat menegaskan, “Se-
sungguhnya kami diutus untuk me-
lakukan perbaikan akhlak.”

Dalam sabda yang lain, Rasulul-
lah Saw. juga menjelaskan bahwa
yang paling banyak memasukkan
seseorang ke dalam surga adalah ke-
takwaan dan akhlak, seperti dalam se-
buah hadis dikatakan, “Yang paling
banyak memasukkan orang ke dalam
surga adalah takwa dan akhlak mulia.”

Dalam kaitan itu, ibadah puasa
berkaitan erat sekali dengan pelatihan
atau pembinaan akhlak mulia (budi
pekerti luhur). Nilai atau pesan yang
akan dicapai dari pelaksanaan ibadah
puasa dengan jelas dapat diketahui
bila seseorang berpuasa, namun
tidak dapat mengendalikan diri dari
sifat-sifat buruk dan tercela, seperti
berkata kotor atau perkataan yang menya-
kitkan, serta berdusta. Rasulullah ber-
sabda, “Barangsiapa berpuasa, tetapi
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tidak dapat meninggalkan perkataan
kotor dan melakukannya, maka tidak
ada kepentingan dengan meninggal-
kan makan dan minumnya.”

Karena itu perlu diingat bahwa
tidaklah dibenarkan orang beriman
beranggapan dirinya suci atau bah-
kan merasa paling suci, paling baik
—dalam ungkapan keseharian, me-
rasa sok suci. Melalui sikap takwanya,
orang beriman—yakni memiliki ke-
sadaran ketuhanan, berkeyakinan
bahwa sesungguhnya Allah Swt.
adalah Maha Mengetahui—sehingga
dirinya tidak mungkin akan memi-
liki sikap semacam itu.

AKHLAK MULIA DAN
PERJANJIAN PRIMODIAL

Para ulama dan mubalig sering
mengutip sabda Nabi Saw. bahwa
Beliau diutus hanyalah untuk meleng-
kapkan berbagai keluhuran akhlak.”
Dalam sabda lain, beliau menegaskan
bahwa “yang paling banyak memasuk-
kan manusia ke dalam surga ialah tak-
wa kepada Allah dan keluhuran akh-
lak,” dan bahwa “tidak ada sesuatu apa
pun yang lebih berat timbangannya
daripada keluhuran akhlak.” Kutipan
sabda Nabi Saw. ini menggambarkan
betapa sentralnya masalah akhlak—
tingkah laku kita di dunia ini.

Pengertian akhlak dapat kita telu-
suri dari makna kebahasaan perkata-
an Arab “akhlâq” itu sendiri (bentuk

jamak dari “khuluq”, yang pengerti-
annya tercantum dalam Al-Quran
sebagai pujian kepada Nabi Saw. bah-
wa beliau berada pada khuluq yang
agung (Q., 68: 4) yakni, berakhlak
sangat mulia. Maka teladan akhlak
mulia itu, sebagaimana kaum Muslim
sepenuhnya menyadari, ialah Rasulul-
lah Muhammad Saw. Al Quran me-
mang menyebutkan Nabi Saw. seba-
gai teladan yang baik bagi kita ber-
kenaan dengan akhlak mulia yang
berasaskan kesadaran akan kehadiran
Allah dalam hidup, dengan senantiasa
berharap kepada-Nya dan kepada ke-
bahagiaan di Hari Kemudian (Q.,
33: 21). Al Quran juga menyebutkan
bahwa keteladanan yang baik sema-
cam itu juga tersedia untuk umat
manusia (Q., 60: 6).

Makna kebahasaan “akhlâq” atau
“khuluq” sendiri sudah mengisyarat-
kan kepada pengertian yang mendasar
itu, yang satu akar kata dengan “khalq”
(penciptaan), “khâliq” (pencipta) dan
“makhlûq” (ciptaan). Sehingga  istilah
“akhlâq” atau “khuluq” mengacu ke-
pada pandangan dasar Islam bahwa
manusia diciptakan dalam kebaikan,
kesucian dan kemuliaan, sebagai “se-
baik-baik ciptaan” (ahsanu taqwîm).
Manusia harus memelihara kebaikan,
kesucian, dan kemuliaan itu, dengan
beriman kepada Allah dan berbuat
baik kepada sesamanya. Jika tidak dapat
memeliharanya, maka manusia dapat
jatuh martabatnya menjadi serendah-
rendah makhluk (Q.,  95:  4-6).
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Kita semua mengetahui bahwa
kesucian asal manusia itu dinamakan
fitrah (fithrah). Al Quran menyebut-
kan bahwa fitrah adalah dasar ke-
ruhanian manusia untuk mampu
menangkap ajaran kebenaran dari
Tuhan. Dengan perkataan lain, ajaran
Tuhan, berupa agama yang suci (hanîf)
adalah kelanjutan atau pemenuhan
fitrah manusia yang suci itu. Dari sini-
lah kita peroleh pengertian mengapa
Nabi Saw. menegaskan bahwa beliau
tidaklah diutus, melainkan untuk
melengkapkan berbagai keluhuran
akhlak. Dari sudut lain, kita dapat
memahami akhlak dalam pengertian
dasar tersebut dengan mengait-
kannya dengan “perjanjian pri-
mordial” antara manusia dan Tuhan.
Disebut “primordial” karena terjadi
sebelum kelahiran di dunia. Dalam
Al Quran digambarkan bahwa se-
belum kita, umat manusia, lahir ke
dunia ini sebagai “anak cucu Adam”,
kita dipanggil oleh Allah dan di-
mintakan persaksian bahwa Allah
adalah Pangeran (Rabb) kita, dan kita
membenarkan (Q., 7: 172).

Konsekuensi perjanjian primor-
dial itu ialah, manusia lahir di dunia
dengan membawa kecenderungan
ruhani untuk tunduk dan berbakti
kepada Allah serta kerinduan kembali
kepada-Nya dengan penuh pasrah
dan rela (ridlâ). Kerinduan kembali
kepada Allah adalah bentuk mutlak
kerinduan kembali ke asal. Setiap
makhluk, khususnya manusia, sangat

merindukan untuk dapat kembali ke
asal. Seperti anak yang berhasil kem-
bali ke pangkuan ibundanya, setiap
keberhasilan kembali ke asal selalu
menimbulkan kebahagiaan yang
tinggi. Dan setinggi-tinggi kebahagia-
an itu ialah keberhasilan kembali ke-
pada asal segala asal, yaitu Allah Swt.
Karena itu disebutkan dalam Al-
Quran bahwa ingat kepada Allah,
suatu bentuk sikap kembali, akan
menimbulkan ketenteraman batin
(Q., 13: 28), dan jiwa yang tenang
ialah yang berhasil kembali kepada
Allah dengan rela kepada-Nya dan ka-
rena itu Allah pun rela kepada jiwa itu
(Q.,  89:  27-30). Sebaliknya, orang
yang gagal kembali ke Asal, dalam hal
ini kepada Tuhan, dalam peristilahan
agama disebut “kesesatan” (dlalâlah),
suatu ungkapan kebingungan dan
keadaan tidak tahu arah (“kehilangan
orientasi”) dengan segala perasaan jiwa
dan pengalaman batin yang sama
sekali tidak membahagiakan.

Kembali kepada Tuhan itu jelas
menuntut berbagai konsekuensi dalam
tingkah laku kita di dunia. Karena kem-
bali kepada Tuhan merupakan ke-
mestian akibat adanya perjanjian
primordial, dan karena perjanjian
primordial itu, pada urutannya, me-
rupakan pangkal fitrah manusia yang
suci, kemudian fitrah itu sendiri me-
wujud dalam kerinduan jiwa dan
sukma kepada kebaikan, kesucian, dan
kebenaran (manusia sebagai makhluk
hanîf), maka gerak perjalanan kembali
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kepada Tuhan itu menyatakan diri
dalam akhlak mulia.

AKHLAK NABI ADALAH
AL-QURAN

Memahami Sunnah Nabi tidak
dapat lepas dari memahami Kitab
Suci itu sendiri. Sebab, sesungguh-
nya akhlak Na-
bi yang mulia
itu tidak lain
adalah sema-
ngat Kitab Suci
Al-Quran itu
sendiri, seba-
gaimana dilu-
kiskan ‘A’isyah, istri beliau. Dari
Kitab Suci kita mengetahui lebih
banyak perkembangan kepribadian
Nabi yang menggambarkan penga-
laman Nabi, baik yang menyenang-
kan atau tidak, yang keseluruhannya
menampilkan sosok Nabi yang ber-
kepribadian mulia. Dari pengamatan
atas gambaran itu kita dapat mem-
peroleh ilham tentang peneladanan
pada beliau, dan keseluruhan sasaran
peneladanan itu tidak lain ialah Sun-
nah Nabi. Sebagai contoh, dua surat
yang termasuk paling banyak dibaca
dalam shalat dapat kita renungkan
maknanya di sini:

Demi pagi yang cerah dan demi
malam ketika telah kelam
Tidaklah Tuhanmu meninggalkan
engkau (Muhammad), dan tidak
pula murka

Dan pastilah kemudian hari lebih
baik bagimu daripada yang sekarang
ada
Dan juga pastilah Tuhanmu akan
menganugerahimu, maka kamu
akan lega
Bukankah Dia mendapatimu yatim,
kemudian Dia melindungimu?!
Dan Dia mendapatimu bingung,

kemudian Dia mem-
bimbingmu?!
Dan Dia menda-
patimu miskin, ke-
mudian Dia mem-
perkayamu?!
Maka kepada anak
yatim, janganlah eng-

kau menghardik!
Dan kepada peminta-minta, ja-
nganlah kamu membentak!
Sedangkan berkenaan dengan nik-
mat karunia Tuhanmu, engkau
harus nyatakan! (Q., 93: 1-11)

Bukankah Kamu telah lapangkan
dadamu?!
Dan Kami bebaskan bebanmu,
yang memberati punggungmu?!
Serta Kami muliakan namamu?!
Sebab sesungguhnya bersama kesu-
litan tentu ada kemudahan!
Maka jika engkau bebas, kerja keras-
lah!
Dan kepada Tuhammu, senantiasa
berharaplah! (Q., 94: 1-8)

Para ahli hampir semuanya sepakat
bahwa surat Al-Dluhâ turun kepada

“Yang dinama-kan kebaikan itu
adalah budi pekerti yang luhur.
Dan dosa ialah sesuatu yang
terbetik di dalam hatimu dan kamu
tidak suka orang lain tahu”

(Hadis)
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Nabi berkenaan dengan peristiwa
terputusnya wahyu yang relatif pan-
jang, sehingga menimbulkan ejekan
dan sinisme kaum musyrik Makkah
bahwa Tuhan telah meninggalkan
Nabi dan murka kepadanya. Dari
latar belakang turunnya, surat ini
juga menggambarkan tentang suatu
dinamika pengalaman Nabi dalam
perjuangan beliau, sehingga seperti
dikatakan Sayyid Quthub, Allah
menghibur beliau dan memberinya
dorongan moril, bahwa Allah sama
sekali tidak meninggalkan beliau
dan tidak pula murka.

Allah juga mengingatkan Nabi
bahwa masa mendatang lebih pen-
ting daripada masa sekarang. Dalam
terjemah kontemporernya, Allah
mengingatkan Nabi bahwa per-
juangan jangka panjang, yang strategis
lebih penting daripada pengalaman
jangka pendek, yang taktis. Oleh
karena itu, hendaknya Nabi tidak
putus asa atau kecil hati oleh penga-
laman kekecewaan jangka pendek.
Sebab, perjuangan besar selalu me-
merlukan waktu untuk mencapai
hasil dan semakin besar nilai suatu
perjuangan, maka semakin panjang
pula dimensi waktu yang diperlu-
kannya. Dan dalam jangka panjang
itulah, selama perjuangan diterus-
kan dengan penuh kesabaran dan
harapan, Allah menjanjikan untuk
memberi kemenangan yang bakal
membuat beliau puas dan lega. (Janji
Tuhan ini kelak ternyata terbukti dan

terlaksana, berupa kemenangan demi
kemenangan yang diraih Nabi setelah
hijrah ke Madinah, dan beliau pun
wafat memenuhi panggilan meng-
hadap Allah dalam keadaan menang
dan sukses luar biasa).

Serentak dengan itu semua, Allah
juga mengingatkan akan masa lampau
Nabi yang penuh kesusahan seperti
keadaan beliau yang yatim-piatu,
bingung tentang apa yang hendak
dilakukan, dan miskin, dan bagai-
mana Allah telah menunjukkan kasih-
Nya pada beliau dengan memberi ke-
mampuan mengatasi kesusahan itu
semua. Dan berdasarkan latar bela-
kang itu, maka Allah berpesan agar
Nabi janganlah sampai menghardik
anak yatim, atau membentak pe-
minta-minta, dan selalu ingat dengan
penuh syukur akan nikmat karunia
Tuhan.

AKIBAT KEMAKMURAN

Hampir dapat dikatakan bahwa
industrialisasi membawa kepada ke-
makmuran, atau, dengan sedikit pe-
ngecualian, kemakmuran dapat di-
capai melalui industrialisasi. Setiap
kenaikan kemampuan material suatu
masyarakat adalah bernilai positif,
termasuk dari segi peningkatan harkat
kemanusiaan masyarakat, baik per-
seorangan maupun kelompok. Sebab
harkat atau martabat kemanusiaan
adalah pusat kebahagiaannya.
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Dan ia akan ditemukan hanya dalam
keadaan seseorang dapat dengan
bebas mengembangkan dirinya. Me-
nurut Goethe, “manusia membawa
dalam dirinya, tidak hanya priba-
dinya sendiri, tetapi seluruh kemanu-
siaan—dengan segala potensinya—
sekalipun dia dapat mewujudkan
potensi-potensi itu hanya dengan
suatu cara yang terbatas, disebabkan
pembatasan-pembatasan dari luar ter-
hadap eksistensi pribadinya.”

Salah satu di antara pembatasan-
pembatasan itu, yang terpenting
karena yang terkuat, ialah kemis-
kinan. Maka dari segi ini, karena
industrialisasi membawa kemak-
muran, maka ia juga berarti pening-
katan kemanusiaan, jadi membawa
humanisasi. Agaknya itulah sebab-
nya maka Lenin, dalam satu slogan-
nya, mengatakan bahwa sosialisme
adalah elektrifikasi menyeluruh. Dan
sosialisme adalah suatu cita-cita me-
wujudkan kemanusiaan secara lebih
sadar.

Tetapi agaknya memang tidak
ada sesuatu hasil yang bisa dicapai
tanpa harga atau pengorbanan. Ke-
makmuran yang dibawa oleh indus-
trialisasi umpamanya, ternyata me-
minta korban-korban yang tidak
kecil. Dalam tahapnya yang berke-
lanjutan, pengorbanan yang ditun-
tut itu justru adalah kemanusiaan
itu sendiri.

Sekarang ini, setelah sempat me-
nyaksikan pengalaman-pengalaman

negara industri maju, para peninjau
dapat mengatakan bahwa pemba-
tasannya Goethe dalam pengem-
bangan kemanusiaan itu adalah justru
datang dari industrialisasi yang mem-
bawa kemakmuran material tersebut.
Salah satu nilai formal masyarakat
industrial ialah birokrasi, yang di
dalamnya tersimpul nilai-nilai lain
seperti kerutinan, kepastian, dan
instrumentalisme. Mekanisme itu
membuat seseorang berada dalam
posisi tanpa pilihan, jadi fatal. Hal
itu berarti bahwa seseorang telah ke-
hilangan dirinya sendiri. Ia hanya
merupakan suatu fungsi dari suatu
keseluruhan permesinan, yang apa-
bila berdiri sendiri, atau sendirian,
akan tidak mempunyai arti apa-apa.
Ia digunakan atau dibuang semata-
mata berdasarkan fungsi yang mung-
kin ia lakukan; dengan perkataan lain,
nilai instrumentalistisnya. Sedang-
kan kemanusiaannya yang intrinsik
sering tidak dijadikan hitungan. Di
sinilah mulai timbul masalah makna
hidup. “Hidup ini untuk apa?” adalah
pertanyaan yang tidak menenteram-
kan, justru bagi mereka yang mak-
mur secara material di negara in-
dustri yang mengakibatkan dehu-
manisasi tadi. Kita harus ingat bahwa
selama kekuatan-kekuatan produktif
belum berkembang—selama masya-
rakat masih dalam kemiskinan—
keharusan untuk bekerja dan mem-
pertahankan hidup itu saja sudah
cukup memberi makna hidup bagi
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seseorang. Memang menemukan
makna hidup adalah suatu keharusan
kemanusiaan. Tetapi jika penemuan
itu hanya terbatas pada bagaimana
mempertahankan hidup itu sendiri
saja adalah tidak sempurna, kalau
malah bukan penipuan psikologis.
Maka, meskipun kemiskinan mem-
buat orang tidak perlu mempertanya-
kan apa makna hidup ini karena ia
menemukannya dalam berjuang
untuk hidup itu sendiri, hal itu bu-
kanlah suatu keadaan yang huma-
nistis. Kemiskinan tetap nonhuma-
nistis.

AKIDAH MUHAMMADIYAH

Dalam banyak percakapan dan
tulisan, Muhammadiyah biasanya
diacu sebagai sebuah organisasi Islam
modernis. Meskipun dewasa ini tim-
bul pertanyaan yang secara serius
mempertanyakan kembali tentang
apa yang dimaksud dengan “Islam
modernis”, namun rasanya mustahil
mengingkari bahwa atribut itu me-
lekat begitu erat pada tubuh Muham-
madiyah, sehingga kita harus mene-
rimanya sebagai hal yang “given”,
yang menjadi bagian dari citra ke-
muhammadiyahan.

Tetapi, sudah tentu adanya atribut
itu tidaklah tanpa alasan. Muham-
madiyah memang sebuah organisasi
Islam modernis, sepanjang hal itu

menyangkut makna historis bahwa
Muhammadiyah adalah sedikit ba-
nyak kelanjutan dari pemikiran dan
gerakan tokoh-tokoh tertentu, seperti
Sayyid Jamaluddin Al-Afghani,
Syaikh Muhammad Abduh, dan
Sayyid Muhammad Rasyid Ridla
yang tampil di atas pentas Mesir
modern. Sudah merupakan bagian
dari diskursus mapan dalam kajian
Islam bahwa gerakan tokoh-tokoh
itu disebut gerakan Islam modern,
apa pun makna dan implikasi penye-
butan serupa itu.

Seperti halnya dengan semua
gerakan yang memperoleh ilhamnya
dari gerakan reformasi Mesir itu,
Muhammadiyah sangat banyak me-
nekankan usaha pemurnian, dengan
slogan “kembali kepada Al-Quran
dan Sunnah”. Barangkali di antara
wujud nyata tekanan itu ialah adanya
program-program ad hoc Muham-
madiyah di bidang akidah, yang paling
kuat ialah usaha memberantas
bid’ah dan khurâfât. Dan sama de-
ngan gerakan yang ada  di Mesir ter-
sebut, Muhammadiyah juga menca-
nangkan pandangan tentang tetap di-
bukanya pintu ijtihad.

Meskipun agaknya usaha ijtihad
Muhammadiyah itu lebih banyak
bermuara pada keputusan masalah-
masalah fiqih dan bersifat ad hoc—
seperti tecermin dalam pembahasan
berkepanjangan tentang qunut—
namun, sebagai pandangan dasar,
etos ijtihad itu merupakan sumber
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vitalitas Muhammadiyah yang
paling besar dan bisa dikatakan
tidak akan terkuras habis.

Tetapi, untuk memperoleh hasil
yang maksimal,
baik kuantitatif
maupun kualita-
tif, Muhammadi-
yah memerlukan
kemampuan yang
jauh lebih tinggi
dan lebih luas
dalam ilmu-ilmu
keislaman dari-
pada yang sekarang dimiliki. Seperti
yang telah dikatakan, Muham-
madiyah adalah organisasi Islam
modern yang paling besar dan
paling sukses di bidang amaliah.
Maka untuk membuat Muham-
madiyah menjadi paling besar,
modern, dan sukses di bidang
ilmiah adalah suatu hal yang sangat
dekat baginya. Sebab, dengan ke-
mampuan intelektual yang memadai
dalam ketinggian dan keluasannya,
keunggulan di bidang ilmiah itu se-
harusnya merupakan kelanjutan
paling logis etos ijtihad tersebut.

Untuk penajaman permasalahan
rasa—dengan maksud agar dapat
lebih efektif mencapai sasaran—perlu
membuat penilaian (yang belum
tentu benar) tentang keadaan “akidah”
Muhammadiyah sekarang ini. Ketika
Muhammad Abduh menulis Risâlah
Al-Tawhîd (sebuah karya yang
banyak dianggap paling penting,

meskipun bukan yang paling besar),
tampak jelas bahwa ia menyimpan
dalam pikirannya suatu pandangan
tentang tidak memadainya penyajian

sistem akidah Is-
lam yang ada pa-
da (kebanyakan)
umat saat itu.
Dan, tentu saja,
penyajian sistem
akidah Islam
yang umum di-
pegang oleh ka-
um Muslim saat

itu—malah sampai kini—ialah
sistem kalam Asy’ari.

Berkenaan dengan problem itu,
orang umumnya setuju dengan Ab-
duh dalam keseluruhan penilaiannya.
Namun, tidak berarti bahwa mereka
setuju tentang detail-detail pe-
nilaiannya ini, misalnya, jika segi
tidak memadainya penyajian sistem
akidah yang ada itu tampak pada
tidak mampunya orang-orang Mus-
lim—yang hidup pada saat Abduh
melontarkan pemikirannya—untuk
melihat hubungan organik sistem
keimanannya dengan ilmu penge-
tahuan modern, maka apakah hal itu
berarti mesti diperbaiki dengan
menghidupkan kembali rasionalis-
me Mu’tazilah? Ataukah, malah lebih
jauh lagi, dengan melihat kemung-
kinan segi-segi absah dalam pemikiran
para failasuf?

Abduh, seperti kita ketahui, mem-
beri jawaban positif-afirmatif. Maka,

Untuk memberi respons pada tan-
tangan zaman itu secara kreatif
dan bermanfaat, kita dituntut
memiliki kekayaan dan kesuburan
intelektual. Kekayaan dan kesu-
buran intelektual inilah yang di-
sebut sebagai suatu “tradisi inte-
lektual”.
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dengan membicarakan akal dan
fungsi akal itu dalam iman berarti
ia telah menghidupkan lagi tema-tema
pembahasan, bahkan polemik di
kalangan kaum kalam yang dirintis
oleh kelompok Mu’tazilah dengan
tokoh-tokohnya, seperti Abu Al-
Hudzail Al-Allaf, Al-Nazhzham,
dan Abu Hasyim. Ketika Muham-
mad Abduh menjadikan karya-karya
Ibn Khaldun sebagai acuan utama
dalam usahanya memvitalkan kem-
bali peranan bahasa Arab (klasik),
maka ia sebenarnya tidak hanya
melibatkan diri dalam permasa-
lahan kebahasaan dan ekspresi
verbal yang lugas dan efisien semata,
tetapi justru dalam kelugasan dan
efisiensi itu menunjukkan kecen-
derungan ilmiahnya yang sangat
mengesankan. Begitu juga dalam
tulisan-tulisan polemis dan apolo-
getisnya seperti Al-Islâmu wa ‘l-
Nashrâniyatu ma‘a ‘l-‘Ilm wa ‘l-
Madaniyah, Muhammad Abduh
tidak hanya sekadar bertindak me-
menuhi suatu kebutuhan umat akan
suatu kejelasan tentang bentuk-
bentuk hubungan kedua agama itu
dengan ilmu, tetapi ia juga secara
langsung atau tidak langsung ber-
tindak untuk membangun etos ke-
ilmuan di kalangan umat.

Ditambah dengan penguasaan-
nya akan sumber-sumber klasik,
kemudian digabungkan dengan
pengalaman pribadinya berkunjung
dan berdiam sementara di Barat,

serta pergaulannya dengan orang
Barat di Mesir sendiri, maka Muham-
mad Abduh tidak saja kreatif dan
luas pandangannya, tetapi juga me-
miliki tingkat autentisitas sekaligus
relevansi pemikiran yang tinggi.

Gerakan Muhammadiyah, seba-
gaimana telah disinggung, memiliki
potensi untuk menjadi pemegang
tongkat estafet dari gagasan-gagasan
Abduh itu. Namun, agaknya masih
banyak yang harus dikerjakan oleh
Muhammadiyah untuk sampai ke
sana. Sebab, tidak seperti di bidang
fiqih dalam rincian yang ad hoc—
meskipun di bawah rubrik “Kembali
ke Al-Quran dan Sunnah”—Mu-
hammadiyah tampak belum banyak
menggarap bidang prinsipil ini, yang
dalam disiplin keilmuan tradisional
Islamnya disebut ilmu Kalam, atau
ilmu Tauhid, atau ilmu ‘Aqâ’id (ilmu
Akidah-Akidah), atau bahkan, ilmu
Ushuluddin. Jika ada harapan bahwa
pergerakan seperti Muhammadiyah
akan beranjak lebih jauh dari yang
telah diwariskan oleh Muhammad
Abduh, maka harapan itu timbul karena
mustahil menganggap gagasan Abduh
itu sudah final, biarpun dalam arti ter-
batas menghadapi zaman mendatang.

AKULTURASI ISLAM
DAN BUDAYA LOKAL

Adanya kemungkinan akulturasi
timbal balik antara Islam dan budaya
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lokal diakui dalam suatu kaidah atau
ketentuan dasar dalam ilmu Ushûl
Al-Fiqih, bahwa “Adat itu dihukum-
kan” atau, lebih lengkapnya, “Adat
adalah syarî‘ah yang dihukumkan”.
Artinya, adat dan kebiasaan suatu
masyarakat, yaitu budaya lokal, ada-
lah sumber hukum dalam Islam.

Berkenaan de-
ngan itu, tidak
perlu lagi dite-
gaskan bahwa un-
sur-unsur budaya
lokal yang dapat
atau harus dijadi-
kan sumber hu-
kum ialah yang
sekurang-kurang-
nya tidak berten-
tangan dengan prinsip-prinsip
Islam. Unsur-unsur yang berten-
tangan dengan prinsip Islam de-
ngan sendirinya harus dihilangkan
dan diganti. Dan inilah makna
kehadiran Islam di suatu tempat
atau negeri. Karena itu, setiap
masyarakat Islam mempunyai masa
Jâhiliyah-nya sendiri yang sebanding
dengan apa yang ada pada bangsa
Arab.

Masa Jâhiliyah suatu bangsa atau
masyarakat ialah masa sebelum da-
tangnya Islam di situ, yang masa itu
diliputi oleh praktik-praktik yang
berlawanan dengan ajaran tawhîd
serta ajaran-ajaran lain dalam Islam,
seperti tata sosial tanpa hukum,
takhayul, mitologi, feodalisme,

ketidakpedulian kepada nasib orang
yang tertindas, pengingkaran hak
asasi, perlawanan terhadap prinsip
persamaan umat manusia, dan se-
terusnya. Semuanya harus ditiadakan
dan diganti dengan ajaran-ajaran
Islam tentang tawhîd atau paham
Ketuhanan Yang Maha Esa (dengan

implikasi terkuat
anti pemujaan
gejala alam dan
sesama manusia
[cultism]), tertib
hukum, rasiona-
litas, penilaian
berdasarkan ke-
nyataan dan
pandangan ilmi-
ah, penghargaan

sesama manusia atas dasar prestasi
dan hasil kerja, keadilan sosial, paham
persamaan antara umat manusia
(egalitarianisme), dan seterusnya.

Jadi, kedatangan Islam selalu
mengakibatkan adanya perombakan
masyarakat atau “pengalihan bentuk”
(transformasi) sosial menuju ke arah
yang lebih baik. Tapi, pada saat yang
sama, kedatangan Islam tidak mesti
“disruptif ” atau memotong suatu
masyarakat dari masa lampaunya
semata, melainkan juga dapat ikut
melestarikan apa saja yang baik dan
benar dari masa lampau itu dan bisa
dipertahankan dalam ujian ajaran
universal Islam. Inilah yang dialami
dan disaksikan oleh Kalijaga tentang
masyarakat Jawa, ketika ia melihat
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feodalisme Majapahit dengan cepat
sekali runtuh dan digantikan oleh
egalitarianisme Islam yang menyer-
bu dari kota-kota pantai utara Jawa
yang menjadi pusat-pusat perda-
gangan Nusantara dan Internasio-
nal. Kemudian Kalijaga memutus-
kan untuk ikut mendorong pen-
cepatan proses transformasi itu, jus-
tru dengan menggunakan unsur-
unsur lokal guna menopang efekti-
vitas segi teknis dan operasionalnya.
Salah satu yang konon digunakan
Kalijaga ialah wayang (setelah di-
rombak seperlunya, baik bentuk fisik
wayang itu maupun “lakon”-nya).
Juga gamelan, yang dalam gabung-
annya dengan unsur-unsur upacara
Islam populer menghasilkan tradisi
Sekatenan di pusat-pusat kekuasaan
Islam seperti Cirebon, Demak,
Yogyakarta, dan Solo. Dan, sebagai
wujud interaksi timbal-balik antara
Islam dan budaya lokal (dalam hal
ini Jawa) itu, banyak sekali adat Jawa
yang kini tinggal kerangkanya, se-
dangkan isinya telah banyak “diislam-
kan”. Contoh yang paling menonjol
dan masih bersifat polemis di kalang-
an sebagian umat Islam sendiri ialah
upacara peringatan untuk orang-
orang yang baru meninggal (setelah
3, 7, 40, 100, dan 1000 hari), dan
disebut “selamatan” (acara memohon
salâmah, satu akar kata dengan islâm
dan salâm, yakni kedamaian atau
kesejahteraan). Upacara itu juga ke-
mudian disebut “tahlilan” (dari kata-

kata tahlîl), yakni membaca lafal lâ
ilâha illallâh secara bersama-sama,
sebagai suatu cara yang efektif untuk
menanamkan jiwa tawhîd dalam sua-
sana keharuan yang membuat orang
menjadi sentimental (penuh perasa-
an) dan sugestif (gampang menerima
paham atau pengajaran).

Dalam ilmu Ushûl Al-Fiqih, bu-
daya lokal dalam bentuk adat ke-
biasaan itu juga disebut ‘urf (secara
etimologis berasal dari akar kata
yang sama dengan al-ma‘ruf). Karena
‘urf suatu masyarakat, sesuai dengan
uraian di atas, mengandung unsur
yang salah dan yang benar sekali-
gus, maka dengan sendirinya orang-
orang Muslim harus melihatnya
dengan kritis, dan tidak dibenarkan
sikap yang membenarkan semata, se-
suai dengan berbagai prinsip Islam
sendiri yang amat menentang tra-
disionalisme.

Sikap kritis terhadap tradisi ini-
lah yang menjadi unsur terjadinya
tranformasi sosial suatu masyarakat
yang mengalami perkenalan dengan
Islam. Karena itu, kedatangan Islam
di suatu negeri atau masyarakat, se-
bagaimana telah dijelaskan, dapat
bersifat disruptive. Tapi, sesuai dengan
kaidah yurisprudensi Islam di atas,
kita perlu membedakan antara “tra-
disi” dan “tradisionalitas”. Jelasnya,
suatu “tradisi” belum tentu semua
unsurnya tidak baik, maka harus
dilihat dan diteliti mana yang baik
untuk dipertahankan dan diikuti.
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Sedangkan “tradisionalitas” adalah
pasti tidak baik, karena ia merupa-
kan sikap tertutup akibat pemut-
lakan tradisi secara keseluruhan,
tanpa sikap kritis untuk memisahkan
mana yang baik dan mana yang buruk.

Karena bagi banyak orang tidak
jelas perbedaan
antara “tradisi”
dan “tradisiona-
litas” itu, maka se-
ring muncul pan-
dangan dikotomis
antara “tradisi”
dan “moderni-
tas”. Dalam pan-
dangan itu terkandung pengertian
bahwa “tradisi” bertentangan de-
ngan “modernitas”, atau, sebaliknya,
“modernitas” senantiasa secara haki-
kat melawan “tradisi”. Berkenaan de-
ngan masalah ini, Eisenstadt, se-
orang ahli sosiologi modern kenama-
an, menjelaskan bahwa yang harus
dipertentangkan ialah “modernitas”
dengan “tradisionalitas”, bukan dengan
“tradisi” an sich. Eisenstadt menga-
takan:

“Beberapa waktu yang lalu ber-
kembang sikap tidak puas menyang-
kut dikotomi (antara modernitas dan
tradisi) ini, dengan konsepsi yang
terlalu sempit tentang tradisi, yang
menganggap adanya suatu persama-
an antara tradisi dan tradisionalitas.
Ketidakpuasan juga timbul dari
asumsi yang tak terucapkan bahwa
masyarakat modern, karena orien-

tasinya pada perubahan, adalah
antitradisional atau nontradisional,
sedangkan masyarakat tradisional,
menurut definisinya, adalah dengan
sendirinya menentang perubahan.
Tidak hanya keanekaragaman yang
besar dan kemampuan berubah

dalam masyarakat
tradisional itu te-
lah banyak dite-
mukan kembali,
tetapi juga ber-
kembang suatu
pengakuan yang
terus tumbuh
akan pentingnya

tradisi dalam masyarakat modern
bahkan dalam sektor-sektornya yang
paling modern, baik aktivitas eko-
nominya yang “rasional”, ilmu penge-
tahuannya, dan teknologinya. Tradisi
dipandang tidak sebagai hambatan
bagi perubahan semata-mata, melain-
kan sebagai kerangka kerja yang
esensial untuk daya cipta.”

Sejalan dengan pandangan sosio-
logi modern itu, Abd Al-Wahhab
Khallaf juga menguraikan betapa
para pembangun mazhab dahulu
juga menggunakan unsur-unsur tra-
disi untuk sistem hukum yang mereka
kembangkan. Kutipan dari keterang-
an Khallaf yang panjang lebar ter-
baca sebagai berikut:

“Oleh karena itulah para ‘ulamâ’
berkata: al-‘Âdah syarî‘ah muhak-
kamah (Adat adalah syarî‘ah yang
dihukumkan). Dan adat kebiasaan

Suatu tradisi intelektual tidak akan
memiliki cukup vitalitas jika tidak
memiliki keautentikan sampai
batas-batas tertentu. Sedangkan
keautentikan itu antara lain dapat
diperoleh dari adanya akar dalam
sejarah.



129Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

(‘urf) itu dalam syara‘ harus diper-
timbangkan. Imam Malik menyusun
hukum-hukumnya atas dasar praktik
penduduk Madinah. Abu Hanifah
dan para pendukungnya beraneka
ragam dalam hukum-hukum me-
reka berdasarkan aneka ragamnya
adat kebiasaan mereka. Imam Al-
Syafi‘i setelah berdiam di Mesir
mengubah sebagian hukum peru-
bahan adat kebiasaan (dari Irak ke
Mesir). Karena itu ia mempunyai
dua pandangan hukum, yang lama
dan yang baru (qawl qadîm dan
qawl jadîd). Dan dalam fiqih Ha-
nafi banyak hukum yang didasarkan
pada adat kebiasaan .... Karena itu
ada ungkapan-ungkapan terkenal,
“al-ma‘rûf ‘urfan ka al-masyrûth
syarthan, wa al-tsâbit bi al-‘urf ka al-
tsâbit bi al-nashsh” (Yang baik
menurut adat kebiasaan adalah
sama nilainya dengan syarat yang
harus dipenuhi, dan yang mantap
benar dalam adat kebiasaan adalah
sama nilainya dengan yang mantap
benar dalam nash).

Semua uraian di atas mengantar-
kan kita kepada suatu etos di kalang-
an para ‘ulamâ’ yang amat patut
untuk kesekian kalinya kita renung-
kan, yaitu etos “al-muhâfazhah ‘alâ
al-qadîm al-shâlih wa al-akhdz bi al-
jadîd al-ashlah” (Memelihara yang
lama yang baik, dan mengambil yang
baru yang lebih baik).

AL-AFGHANI: PEMBANGKIT
KESADARAN POLITIK UMAT

Dalam tradisi Al-Isrâqîyah yang
dipelihara dan dikembangkan Mulla
Sadra, pada abad ke-19 M (ke-13 H)
tumbuh seorang pemikir dan pejuang
Muslim modernis pertama dalam se-
jarah, yaitu Al-Afghani (Jamaluddin
Al-Afghani, 1255-1315 H/1835-
1897 M). Jamaluddin sendiri me-
ngatakan bahwa ia lahir di Kota Asad-
abad di Afghanistan (maka bersebutan
Al-Afghani), tapi penelitian para sar-
jana menunjukkan bahwa ia sebe-
narnya lahir di kota yang bernama
sama (Asadabad) di Iran, bukan di
Afghanistan. Ini menyebabkan bahwa
banyak orang, khususnya mereka da-
ri Iran, lebih suka menyebut pemi-
kir-pejuang Muslim modernis itu
Al-Asadabadi, bukan Al-Afghani,
walaupun dunia telah telanjur me-
ngenalnya, sebagaimana dikehenda-
ki oleh yang bersangkutan sendiri,
dengan sebutan Al-Afghani. Na-
mun, lepas dari kontroversi itu, Ja-
maluddin bersama dengan keluarga-
nya memang pindah meninggalkan
kota kelahirannya dan pernah mene-
tap di Teheran untuk menuntut ilmu
pada seorang alim Syi’ah yang terke-
nal di sana, Aqashid Shadiq. Kemu-
dian ia melanjutkan belajar ke Al-
Najaf di Irak, pusat perguruan
Syi’ah, dan selama beberapa tahun
menjadi murid seorang sarjana Syi’ah
yang terkenal, Murtada Al-Anshari.
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Letak kebesaran Al-Afghani
bukanlah dia sebagai pemikir, meski-
pun dalam pemikiran itu ia tetap
sangat penting karena ia menunjuk-
kan pandangan masa depan yang jauh
dan daya baca zaman yang tajam.
Kebesarannya terletak terutama
dalam peranannya sebagai pembang-
kit kesadaran politik umat meng-
hadapi Barat, dan pemberi jalan
bagaimana menghadapi arus moder-
nisasi dunia. Kegiatan politiknya
membawa Al-Afghani ke banyak
negeri, Islam dan bukan-Islam, dari
Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia,
Inggris, Prancis, dan lain-lain. Di
antara sekian banyak perjalanannya
itu yang sangat berkesan baginya ialah
ketika ia pada tahun 1871 untuk
kedua kalinya mengunjungi Mesir
dan menetap di sana selama delapan
tahun, saat mana pengaruh intelek-
tual dan politiknya yang luar biasa
mulai menunjukkan hasil. Di antara
murid Al-Afghani yang paling ter-
kenal dan yang kemudian sangat ber-
pengaruh di seluruh dunia Islam
ialah Abduh (Syaikh Muhammad
Abduh, 1261-1323 H/1845-1905
M).

Bersama Muhammad Abduh,
Al-Afghani karena sesuatu hal pergi
ke Prancis, dan di sana mereka berdua
menerbitkan majalah dalam bahasa
Arab, Al-‘Urwah Al-Wutsqâ (“Tali
yang Kukuh”), media mereka untuk
reformasi dan modernisasi umat. Di
Prancis itu Al-Afghani bertemu

dengan Ernest Renan, failasuf dan
sejarahwan terkenal, yang salah satu
bidang kajiannya ialah falsafah Ibn
Rusyd. Konon Renan mendapati ke-
pribadian dan ide-ide yang amat me-
narik pada Al-Afghani, dan sebagai
ahli falsafah ia mengatakan merasa
seperti sudah kenal sebelumnya.
Sebab baginya Al-Afghani terdengar
suaranya seperti suara Ibn Sina dan
Ibn Rusyd yang menyeru umat ke-
pada rasionalisme dan kebebasan
berpikir. Di kalangan kaum Syi’ah
yang mempunyai tradisi penyerasi-
an antara falsafah dan dogma yang
lebih kuat, rasionalisme dan kebe-
basan berpikir Al-Afghani itu tentu-
nya tidak terlalu mengejutkan. Tetapi,
di kalangan kaum Sunni, seruan Al-
Afghani itu menimbulkan kegegeran.
Ditambah dengan radikalisme poli-
tiknya menghadapi Barat dan peme-
rintahan Islam reaksioner, seruannya
kepada umat itulah yang dari se-
mula telah menyebabkannya hidup
berpindah-pindah tak menentu.
Selain untuk menghindari reaksi
fanatik sebagian ulama dan penin-
dasan para penguasa tertentu, Al-
Afghani mengembara adalah juga
guna menyebarkan pikiran-pikiran
perjuangannya dan mencari pen-
dengar yang paham dan lebih sim-
patik.

Pandangan pokok Al-Afghani ialah
bahwa untuk berhasil mengembali-
kan kejayaannya yang lalu dan se-
kaligus guna menghadapi Abad
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Modern, umat harus kembali men-
jadi pemeluk-pemeluk Islam yang
lebih murni. Karena pemahaman
serta pengamalan umat akan agama-
nya seperti yang ia saksikan terbukti
membawa kekalahan terhadap bangsa-
bangsa non-Muslim, Al-Afghani me-
mastikan tentang adanya sesuatu
yang salah dalam pemahaman dan
pengamalan agama, dan tentang
adanya suatu bentuk semangat ke-
islaman yang lebih murni, yang
kini hilang atau melemah. Al-Afghani
berpendapat bahwa semangat itu ter-
letak dalam apa yang menjadi salah
satu tema pokok seruannya di atas,
yaitu berpikir rasional dan bebas.

Sebagai seorang aktivis politik,
tampaknya Al-Afghani lebih mantap
dalam karya-karya  lisan (pidato) dari-
pada dalam tulisan. Sekalipun begitu,
karya tulisannya tetap mempunyai
nilai besar dalam sejarah umat di za-
man modern  seperti bisa dilihat pada
sebuah makalah pendek. Makalah itu
bernada pidato yang amat berse-
mangat, menggambarkan penilaian
Al-Afghani tentang betapa mun-
durnya umat Islam dibanding de-
ngan bangsa-bangsa Eropa yang per-
nah ia saksikan, serta seruannya agar
kaum Muslim kembali mendapatkan
semangat agamanya yang hilang,
yang dulu membuat mereka jaya.

Al-Afghani adalah seorang revo-
lusioner yang diilhami oleh dorongan
keagamaan yang menyala-nyala un-
tuk mengangkat derajat dan me-

majukan umat, seorang pejuang-
pelopor dengan magnetisme pribadi-
nya yang amat memikat. Pikiran-
pikirannya berhasil mengelektrifisasi
sentimen umat, dan sepak terjang
perjuangannya telah mengilhami
berbagai gerakan revolusioner Islam
melawan penjajahan dan penindasan
Barat. Karena pada dasarnya ia adalah
seorang revolusioner politik, Al-
Afghani mengemukakan ide-idenya
hanya dalam garis besar, berupa kali-
mat-kalimat bersemangat dan ru-
musan-rumusan kunci, tanpa ela-
borasi intelektual yang lebih jauh.

ALAM KERUHANIAN

Alam keruhanian sesungguhnya
tidak terlalu jauh dari pengalaman
kita sehari-hari andai kita mampu,
dengan hidayah Allah, menangkap-
nya. Alam keruhanian terdapat da-
lam benda-benda “mati”, sebab
semuanya berkesadaran Ilahi, dengan
bertasbih memuji Tuhan Maha Pen-
cipta. Alam keruhanian juga terdapat
pada binatang, baik yang melata di
bumi maupun yang terbang di
angkasa. Lebih-lebih lagi pada manu-
sia, alam keruhaniannya adalah aki-
bat dari adanya unsur Rûh Tuhan
yang ditiupkan ke dalam dirinya saat
penciptaannya, baik Adam dahulu
(sebagai bapak manusia atau lambang
manusia pertama) maupun umat
manusia sekarang (keturunan Adam).



132      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

Di atas semuanya ialah alam ke-
ruhanian para malaikat, yang di “ke-
palai” oleh Jibril. Dialah Ruh Suci
yang membawa wahyu seperti Al-
Quran, yang juga disebut sebagai
Ruh. Dengan mengikuti petunjuk
Ilahi dalam Al-Quran itu, manusia
akan mampu
mencapai tingkat
kehidupan keru-
hanian yang se-
tinggi-tingginya,
yang akan me-
ngembalikannya
kepada keadaan
primordialnya
yang suci, sejalan dengan fitrah
Allah yang telah menciptakannya.

ALAM RAYA

Bolehkah kita bertanya-tanya, ke-
mudian meneliti dan memikirkan,
seberapa besar alam raya ini? Seorang
Muslim tentunya menyadari bahwa
hal itu tidak hanya boleh, bahkan
diperintahkan oleh Allah dalam Kitab
Suci-Nya di berbagai firman atau
ayat. Salah satunya menggambarkan
bahwa indikasi golongan yang ber-
pikiran mendalam (ûlû al-albâb),
yaitu golongan yang mendapat hida-
yah Ilahi; ialah memikirkan kejadian
seluruh langit (samâwât) dan bumi ini,
di samping senantiasa ingat kepada
Allah pada waktu “berdiri, duduk,
dan berbaring” (Q., 3: 191).

Karena itu para pemikir Islam kla-
sik, khususnya para failasuf seperti Ibn
Rusyd, dalam risalahnya Fashl Al-
Maqâl, mengatakan bahwa mem-
pelajari kejadian langit dan bumi ada-
lah ibadah kepada Tuhan yang paling
besar hikmahnya, karena menyangkut

ciptaan-Nya yang
paling besar. Ma-
ka dia akan mem-
bawa faedah yang
paling besar pula,
berupa kemam-
puan yang lebih
baik untuk me-
ngapresiasi Ke-

mahaagungan Tuhan. Maka tidak heran
bahwa para ilmuwan Muslim saat ini
menjadi pelopor pengembangan
Astronomi (bukan astrologi!) secara
ilmiah melalui kegiatan penelitian.

Memang astronomi ilmiah Islam
itu kini praktis mandek di kalangan
kaum Muslim sendiri. Namun ke-
mudian diteruskan dan dikembang-
kan secara pesat luar biasa oleh bang-
sa-bangsa Barat. Dengan astronomi
ilmiah mereka yang amat maju itu
mereka dapat membuat perhitu-
ngan-perhitungan dengan tingkat
ketepatan yang sangat tinggi se-
hingga mampu menopang berbagai
program ruang angkasa mereka.

Dari astronomi modern ini kita
dapat memperoleh informasi tentang
seberapa besar alam raya ini. Salah
satu teori (dan spekulasi) ilmiah
mengatakan bahwa batas paling luar

Yang mendorong orang untuk maju
bukanlah menghafal, tetapi sikap
kreatif, yaitu kemampuan untuk
menembus perbatasan ilmu penge-
tahuan atau frontier.
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alam raya ini ialah lekukan (curvature)
yang radiusnya sepanjang garis per-
jalanan cahaya selama 11 miliar
tahun, yaitu dengan memperhitung-
kan jarak bintang paling jauh yang
kini “kebetulan” sudah diketahui
(artinya, selalu ada kemungkinan
bahwa yang belum diketahui masih
banyak). Padahal rembulan yang telah
dijelajah oleh manusia itu “hanya”
berjarak dari bumi sejauh perjalanan
cahaya satu setengah detik dan mata-
hari “hanya” sejauh delapan menit
cahaya. Jadi kita bisa bayangkan
betapa jauhnya “batas luar” alam raya
yang radiusnya sama dengan garis
sejauh perjalanan cahaya selama
jangka waktu 11 miliar tahun lalu.

Lalu apa makna itu semua bagi
kita? Pertama, dalam Al-Quran
disebutkan bahwa alam itu banyak
(‘âlamin, seperti dalam ucapan
alhamdulillâh rabb al-‘âlamîn).
Kedua, disebutkan bahwa Allah men-
ciptakan tujuh lapis langit (Q., 67:
3). Ketiga, Allah menghiasi langit
dunia (samâ’ al-dunyâ) atau langit
pertama ini dengan bintang-bintang
(Q., 37: 6).

Maka dapatlah disimpulkan bah-
wa sejauh-jauh bintang yang ada, dia
itu masih terletak “hanya” dalam
lingkungan langit pertama, yakni
kawasan alam raya. Para ahli sudah
lama berteori tentang banyaknya alam
raya, namun tidak mungkin dike-
tahui hakikatnya. Padahal kursî
(singgasana) Tuhan dilukiskan dalam

ayat Kursi, “meliputi seluruh langit
(yang tujuh) dan bumi” (Q., 2: 255)
sebagai gambaran betapa Mahabesar-
nya Tuhan. Adanya kesadaran inilah
hikmah tertinggi memikirkan ke-
jadian langit dan bumi.

ALAM RUHANI DIPERTANYAKAN?

Adakah kehidupan ruhani? Ada-
kah alam keruhanian? Dan adakah
makhluk-makhluk ruhani? Pertanya-
an-pertanyaan serupa itu tentu ter-
dengar janggal, malah berlebihan,
bagi telinga para penganut agama.
Sebab, justru inti ajaran keagamaan
berada di seputar kepercayaan dan
keyakinan tentang adanya wujud-
wujud ruhani. Agama tidak terba-
yangkan tanpa kepercayaan akan hal
yang tidak material.

Karena itu kepercayaan kepada
adanya wujud ruhani merupakan
titik temu yang paling besar dari
agama-agama, di samping kepercaya-
an kepada Tuhan. Pengertian tentang
Tuhan itu sendiri dapat berbeda-
beda dari agama ke agama yang lain,
termasuk tentang pelembagaan atau
institusionalisasi kepercayaan itu
dalam bentuk ritus-ritus, upacara-
upacara, dan ibadat-ibadat, serta
hakikat kehidupan atau alam ruhani.
Namun, semuanya memercayai akan
adanya wujud dan alam kehidupan
yang lain dan lebih tinggi daripada
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yang kita alami sekarang ini. Semua
agama juga memercayai adanya
pengalaman hidup keruhanian yang
bahagia dan yang sengsara, masing-
masing terkandung dalam keper-
cayaan tentang adanya surga dan
neraka, apa pun interpretasi agama
tentang hakikat surga dan neraka itu.

Jadi, kepercayaan kepada adanya
dunia yang ruhani dapat dipandang
sebagai “taken for granted” dalam
agama-agama, termasuk, dengan sen-
dirinya, dalam agama Islam. Namun,
dalam konteks kehidupan modern,
pertanyaan-pertanyaan tersebut di
atas tidak dapat dipandang sebagai
terlalu mengada-ada, sebab sudah
merupakan pengetahuan umum
bahwa salah satu dampak ilmu penge-
tahuan modern dan teknologi ialah
menipisnya kepercayaan kepada hal-
hal yang gaib seperti alam keruhanian.

ALAM SEMESTA,
WUJUD BERHIKMAH

Berasal dari bahasa Yunani, di-
sebutlah segala kejadian atau jagat
raya ini sebagai “kosmos”, yang ber-
arti “serasi, harmonis”. Dan berasal
dari bahasa Arab, disebutlah sebagai
“alam” (‘âlam) yang satu akar kata
dengan “ilmu” (‘ilm, pengetahuan)
dan “alamat” (‘alâmah, pertanda).
Disebut demikian karena jagat raya
ini adalah pertanda adanya Sang

Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang
Maha Esa.

Sebagai pertanda adanya Tuhan
itu, jagat raya juga disebut sebagai
ayat-ayat yang menjadi sumber pe-
lajaran dan ajaran bagi manusia. Salah
satu pelajaran dan ajaran yang dapat
diambil dari pengamatan terhadap
alam semesta ialah keserasian, kehar-
monisan, dan ketertiban. Termasuk
makna bahwa alam raya ini diciptakan
sebagai haqq, tidak bâthil dan tidak de-
ngan main-main yang mengisyaratkan
kemuspraan (la‘b) ialah bahwa alam
raya ini tidak dalam keadaan kacau,
melainkan tertib dan indah, tanpa
cacat. Sebagai sesuatu yang serbabaik
dan serasi, alam raya adalah juga ber-
hikmah, penuh maksud dan tujuan,
tidak sia-sia. Alam raya adalah eksis-
tensi teleologis. Hakikat alam yang
penuh hikmah, harmonis, dan baik itu
mencerminkan hakikat Tuhan, Maha
Pencipta, Yang Mahakasih dan Sayang
(Q., 67: 3-4). Dijelaskan oleh Isma‘il
Al-Faruqi, Hakikat kosmos adalah
teleologis, yakni penuh maksud,
memenuhi maksud Penciptanya dan
kosmos bersifat demikian adalah
karena adanya rancangan. Alam ti-
daklah diciptakan secara sia-sia, atau
secara main-main. Alam bukanlah
hasil suatu kebetulan, suatu ke-
tidaksengajaan. Alam diciptakan
dalam kondisi sempurna. Semua yang
ada ini begitu keadaannya dan me-
menuhi suatu tujuan universal. Alam
ini adalah benar-benar suatu “kos-
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mos”, kreasi yang tertib, bukan suatu
“chaos” (kekacauan).

Disebabkan sifatnya yang penuh
maksud, maka studi tentang alam
dan penelitiannya akan membimbing
seseorang kepada kesimpulan positif
dan sikap penuh apresiasi kepadanya.
Ini dilukiskan dalam Kitab Suci seba-
gai ciri utama orang-orang berakal
budi, yang menyadari akan makna
alam raya sebagai ayat-ayat Tuhan
dalam firman, “Sesungguhnya dalam
penciptaan seluruh langit dan bumi
(jagat raya) pastilah terdapat ayat-ayat
bagi mereka yang berakal budi. Yaitu
mereka yang selalu ingat kepada Allah,
baik pada saat berdiri, saat duduk,
maupun saat berada pada lambung-
lambung mereka (berbaring), lagi pula
memikirkan kejadian seluruh langit
dan bumi ini, (seraya berkata), “Ya
Tuhan kami, tidaklah Engkau men-
ciptakan ini semua secara batil. Maha-
suci Engkau. Maka lindungilah kami
dari azab neraka” (Q., 3: 190-191).

Patut diperhatikan betapa seruan
kepada Allah sebagai Pencipta yang
serba bertujuan itu diakhiri dengan
doa semoga terhindar dari azab nera-
ka. Dari konteks itu, dapatlah disim-
pulkan bahwa pandangan yang tidak
melihat hikmah alam raya ini, yang
merupakan akibat pandangan bahwa
Tuhan menciptakannya secara bâthil,
adalah salah satu sebab kesulitan hi-
dup manusia dan kesengsaraannya di
akhirat.

AL-ASHLU AL-BARÂ’AH

Ada beberapa ulama yang pergi
ke luar negeri dan kemudian meme-
san makanan tanpa babi di sebuah
restoran. Tapi setelah dihidangkan
dan dimakan, ternyata ada babinya.
Lalu salah seorang dari mereka ber-
tanya pada pelayan, ini daging babi
atau bukan, dijawab oleh pelayan,
“benar itu memang babi”. Dalam
agama ada kaidah ushûlîyah: “al-ashlu
al-barâ’ah”, pada prinsipnya orang
itu bebas, asal ia sudah berusaha;
tidak ada lagi persoalan dosa. Di sini,
para ulama sudah berusaha untuk
memesan makanan tanpa babi dan
dijanjikan demikian; karena itu mereka
bebas, tidak berdosa, meski makanan
yang dipesannya masih mengandung
babi.

AL-ASY’ARI MENJAWAB
GELOMBANG HELLENISME

Sebagai seorang pemikir, karier
Abu Al-Hasan Al-Asy‘ari tidaklah
licin dan lempeng. Sebagai bekas
seorang Mu’tazilah, dan karena tetap
menggunakan metode-metode fal-
safah dan ilmu kalam dalam argu-
mentasi-argumentasinya, Al-Asy‘ari
tetap mencurigakan bagi kebanyakan
umat yang sering menuduhnya me-
nyeleweng atau malah kafir. Salah
satu risalahnya yang terkenal akan
memberi kita gambaran betapa Al-
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Asy‘ari membela diri dari serangan
berbagai kalangan, dan bagaimana
dalam perjuangannya mengonsolidasi
paham kaum Sunni itu ia menyeru-
kan pentingnya mempelajari metode
ilmu Kalam, disiplin berpikir saingan
utama mereka, kaum Mu’tazilah.

Reformasi Al-
Asy‘ari tercatat
sebagai salah satu
yang amat suk-
ses, jika bukan
yang paling suk-
ses, dalam sejarah
pemikiran Islam.
Pertama, ia ber-
hasil melumpuhkan gerakan kaum
Mu’tazilah dengan menggunakan lo-
gika mereka sendiri. Kemudian de-
ngan sistem teologinya itu, ia menjadi
pendekar umat dalam menjawab tan-
tangan gelombang pertama Helle-
nisme. Boleh dikata bahwa ia tidak sa-
ja telah mengukuhkan paham Sunni,
tapi bahkan menyelamatkan Islam itu
sendiri dari bahaya Hellenisasi total.

Dengan sistematika Al-Asy’ari,
ilmu kalam mulai memperoleh
kedudukannya yang mantap dalam
bangunan intelektual Islam. Seperti
tecermin dari usahanya untuk mem-
buat semacam modus vivendi antara
paham Jabariyah dan Qadariyah,
Asy‘arisme juga merupakan pene-
ngahan antara dogmatisme kaum
Sunni konservartif dan rasionalisme
kaum Mu’tazilah. Dalam analisis
terakhir, Asy‘arisme, seperti halnya

dengan ilmu Kalam pada umum-
nya, adalah suatu kegiatan intelek-
tual orang-orang Islam dalam usaha
mereka untuk memahami agama
secara lebih sistematis, dalam ben-
tuk “suatu teologi alami yang di-
bangun di atas metodologi skolastik

dan Aristotelian,
dan disusun me-
ngikuti berbagai
ketentuan yang
jelas merupakan
prob l ema t i k a
yang bersifat Hel-
lenik-Patristik”.

Justru karena
hakikatnya yang merupakan jalan te-
ngah antara dogmatisme dan libera-
lisme itu, maka ilmu Kalam Al-Asy‘ari
cepat menjadi sangat populer di kala-
ngan umat, kemudian diterima seba-
gai rumusan ajaran pokok agama (us-
hûl al-dîn) yang sah atau ortodoks di
seluruh dunia Islam secara hampir tan-
pa kecuali, sampai detik ini. Keadaan
itu begitu rupa sehingga memberi kesan
bahwa ilmu Kalam, salah satu warisan
intelektual Islam yang sungguh pun sa-
ngat mengagumkan dunia pemikiran
manusia, adalah seolah-olah suatu
panacea yang sempurna dan abadi.

AL-FARABI:
AL-MU‘ALLIM  AL-TSÂNÎ

Pada sekitar abad keempat Hij-
riah, sebenarnya dunia pemikiran

Lingkungan yang buruk akan men-
jadi “wadah” bagi al-munkar, se-
hingga masyarakat bersangkutan
mungkin akan terkena wabah
dosa dan kezaliman.
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dalam Islam dan kegiatannya, khu-
susnya falsafah, sama sekali tidak
berhenti dan tuntas dengan tampil-
nya Al-Asy‘ari. Berbeda dengan ilmu
Kalam yang merupakan intelek-
tualisme memasyarakat, falsafah
tetap merupakan kesibukan pribadi-
pribadi dalam suatu gaya yang elitis.
Para failasuf ge-
mar memandang
diri mereka se-
bagai golongan
al-khawwâshsh
(orang-orang isti-
mewa) yang ber-
beda dari golo-
ngan al-‘awwâm,
yakni orang umum
atau publik dari
kalangan umat. Dan justru pada saat
Al-Asy‘ari yang hebat itu sedang
sibuk mengonsolidasi metodologi-
nya, falsafah memperoleh momen-
tumnya yang baru oleh tampilnya
Al-Farabi (Muhammad Abu Nashr
Al-Farabi, w. 340 H/950 M).

Sebagai seorang failasuf, Al-
Farabi adalah penerus tradisi inte-
lektual Al-Kindi tetapi dengan kom-
petensi, kreativitas, kebebasan ber-
pikir, dan tingkat sofistikasi yang
lebih tinggi lagi. Jika Al-Kindi di-
pandang sebagai seorang failasuf
Muslim (dan Arab) pertama dalam
arti kata yang sebenarnya, Al-Farabi
disepakati sebagai peletak sesung-
guhnya dasar piramida falsafah dalam
Islam yang sejak itu terus dibangun

dengan tekun. Maka setelah Aristo-
teles sang “guru pertama” (al-mu‘al-
lim al-awwal), Al-Farabi dalam dunia
intelektual Islam dinilai sebagai
“guru kedua” (al-mu‘allim al-tsânî).

Al-Farabi adalah ahli logika dan
metafisika pertama yang terkemuka
dalam Islam. Tetapi lebih terkenal

di kalangan ka-
um Muslim ia-
lah tulisan-tu-
lisannya dalam
falsafah politik.
Dalam falsafah
politiknya itulah
tecermin dengan
baik sekali suatu
perwujudan Neo-
Platonisme Islam.

Seperti halnya dengan raja failasuf
dari Plato, Al-Farabi menghendaki
seorang kepala negara yang mem-
punyai kualitas-kualitas: kecer-
dasan, kekuatan ingatan, ketajaman
hati, kecintaan kepada pengetahuan,
kesederhanaan berkenaan dengan
makan, minum, dan seks, kecintaan
kepada kebenaran, keanggunan,
kehematan, kecintaan kepada ke-
adilan, keteguhan atau keberanian,
sebagaimana juga kemantapan fisik
dan kefasihan, yang tidak pernah
disebut-sebut oleh Plato. Sebagai se-
orang neo-Platonis dan Muslim, Al-
Farabi dalam falsafah politiknya
sampai kepada kesimpulan bahwa
penguasa yang paling baik ialah
para nabi, dan di antara mereka itu
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Nabi Muhammad Saw. adalah yang
paling ideal, seorang raja-failasuf
yang benar-benar berkuasa dan telah
memberi manusia tatanan hukum
paling utama, yakni syariat.

Dasar piramida falsafah yang di-
letakkan dengan kukuh oleh Al-Farabi
segera dilanjutkan pembangunannya
oleh para penerusnya, dan karya-
karya intelektual “guru kedua” itu
pun mempersiapkan kondisi dunia
pemikiran Islam untuk mengalami
sekali lagi serbuan Hellenisme yang
kini semakin dahsyat. Segera setelah
wafatnya sarjana besar itu, dan tidak
lama sejak wafatnya Al-Asyari yang
hebat tadi, gelombang kedua Hel-
lenisme melanda dunia Islam, yang
terjadi sekitar tahun 340 hingga
660 H, (sekitar tahun 950 hingga
1260 M).

Jika gelombang pertama Helle-
nisme terjadi pada saat-saat kemun-
duran rezim Umayah di Damaskus
dan permulaan kebangkitan kaum
‘Abbasiyah, maka gelombang kedua
ini berlangsung ketika kekuasaan
Bagdad itu mulai merosot dan
situasi politik intern dunia Islam
menjadi tidak menentu. Kekhali-
fahan di Bagdad semakin menurun
pamornya, untuk kemudian berubah
fungsinya menjadi sekadar lambang
kesatuan umat, namun tanpa kekua-
saan politik yang efektif. Kekuasaan
politik itu telah terbagi-bagi di antara
para amir dan a‘yân (semacam kelas
priyayi) di berbagai tempat. Perten-

tangan antara bermacam-macam
ideologi, khususnya antara paham
Sunnah dan paham Syi’ah, semakin
memperburuk situasi sosial-politik
umat, dan di tangan para amir dan
a‘yân itu ideologi-ideologi tersebut
menjadi alat pembenaran ambisi ke-
kuasaan masing-masing. Sebagian
dari mereka, seperti rezim Ghaznawi
dan Bani Saljuk, memperjuangkan
paham Sunnah, sedangkan sebagian
lagi, seperti rezim Fathimiyah di
Mesir yang mendirikan Kota Kairo
dan Universitas Al-Azhar itu, amat
giat mempropagandakan paham
Syi’ah Isma’iliyah.

AL-FITNAH AL-KUBRÂ

Amat disayangkan, bahwa karena
hal-hal yang harus dikaji lebih men-
dalam, keadaan gemilang masa kekha-
lifahan ‘Umar tak lama berlangsung,
bagaikan pergi dengan kepergian
‘Umar. ‘Utsman ibn Affan, pengganti-
nya selaku khalifah, sekalipun banyak
mempunyai kelebihan dan jasa di
bidang lain, namun dalam kepemim-
pinan dicatat sebagai orang yang
lemah. Karena kelemahannya itu
Utsman agaknya tidak berdaya meng-
hadapi desakan-desakan kelompok
tertentu dari kalangan Bani Umayah,
puaknya sendiri dalam lingkungan
suku Quraisy dari Makkah, yang
ingin meningkatkan pengaruh dan
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memperbesar peranan mereka sen-
diri dalam masyarakat Islam yang
baru tumbuh dan berkembang.
Mulailah bermunculan berbagai
tuduhan yang dialamatkan kepada
‘Utsman sebagai bertindak kurang
adil dan menderita nepotisme. Ke-
adaan menjadi semakin parah karena
kenyataan bahwa Bani Umayah, dulu
di Makkah, merupakan saingan utama
Bani Hasyim, puak Nabi Muham-
mad Saw., dalam berebut pengaruh
dan kepemimpinan Quraisy. Menarik
pula diingat bahwa ketika Makkah
akhirnya dibebaskan oleh kaum Mus-
lim di bawah pimpinan Nabi, kota
suci itu resminya berada dalam ke-
kuasaan Abu Sufyan, tokoh utama
Bani Umayah saat itu. Meskipun
kepada pemimpin Bani Umayah itu,
Nabi bertindak sangat bijaksana
dengan memberi kedudukan isti-
mewa dan kehormatan tertentu ke-
padanya, namun ketika Nabi wafat
luka lama yang memisahkan kedua
puak utama Quraisy itu belum se-
luruhnya tersembuhkan. Dan seka-
rang, oleh adanya kepemimpinan
yang lemah dari ‘Utsman, luka itu
terkuak kembali dengan gampang.

Karena berbagai tindakan dan ke-
bijaksanaannya yang dipandang ba-
nyak kaum Muslim sebagai kurang
adil, ‘Utsman dihadapkan kepada
berbagai gerakan protes yang datang
dari hampir seluruh penjuru dunia
Islam. Kebanyakan kelompok pem-
rotes itu menghendaki turunnya

‘Utsman dari kekhalifahan. Tetapi ada
pula yang menghendaki tidak kurang
dari penyingkiran ‘Utsman dengan
paksa. Para pembesar sahabat, seperti
‘Ali ibn Abi Thalib, tampaknya be-
rusaha untuk menghalangi kelom-
pok ekstremis itu dan menawarkan
penyelesaian yang berkompromi. Te-
tapi rupanya mereka tidak berhasil.
Sekelompok orang-orang ekstrem
dari Mesir datang ke Madinah, dan
setelah tidak berhasil memaksa ‘Uts-
man turun dari jabatannya, mereka
membunuh khalifah ketiga itu. Me-
mang ada beberapa sarjana, seperti
Muhammad Abduh, yang dalam
hal ini menimpakan kesalahan ke-
pada intrik dan persekongkolan
Yahudi. Tetapi hal itu tidak mele-
nyapkan kenyataan bahwa sebuah
Bencana Besar (al-fitnah al-kubrâ)
telah terjadi, dengan akibat yang amat
jauh dan meluas tidak saja dalam
politik, tetapi juga dalam hal yang
menyangkut ajaran dan pemahaman
agama Islam itu sendiri, yang penga-
ruhya menentukan jalan sejarah
Islam dan masih sangat kuat terasa
oleh kaum Muslim seluruh dunia
sampai detik ini.

Pembunuhan ‘Utsman, yang ber-
motifkan politik segera menimbulkan
malapetaka politik yang lebih besar.
‘Ali ibn Abi Thalib terpilih sebagai
pengganti ‘Utsman, menjadi khalifah
Rasulullah Saw. yang keempat. Boleh
dikatakan seluruh umat Islam
mendukungnya—dengan per-
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nyataan baiat oleh wakil-wakil me-
reka dari berbagai daerah—kecuali
beberapa kelompok, khususnya ke-
lompok Bani Umayah yang dipim-
pin Mu’awiyah ibn Abi Sufyan,
Gubernur Damaskus di Syria. Ke-
lompok terakhir ini menuntut ke-
pada ‘Ali untuk
menemukan dan
menghukum pa-
ra pembunuh
‘Utsman dan
menunda baiat
kepada khalifah
itu sebelum tun-
tutan mereka ter-
penuhi. Tetapi
ternyata ‘Ali tidak berhasil me-
menuhi tuntutan mereka itu, dan
segera pula kelompok Bani Umayah
mulai menuduh ‘Ali terlibat dalam
pembunuhan pendahulunya itu.
Tuduhan itu sulit dibuktikan,
tetapi mereka melihat bahwa ‘Ali,
dengan segala kecakapan dan wi-
bawanya, tidak cukup sungguh-
sungguh menghalangi kaum eks-
tremis membunuh ‘Utsman, dan
sekarang ia tidak cukup sungguh-
sungguh pula menemukan dan
menghukum para pembunuh itu.
Apalagi mereka perhatikan pula
bahwa ‘Ali dari semula tampak me-
nunjukkan gelagat sebagai aspiran
kekhalifahan. Keadaan semakin
gawat bagi ‘Ali karena dalam kala-
ngan kelompok pendukungnya ter-
dapat orang-orang yang meskipun

tidak jelas terlibat dalam pembu-
nuhan ‘Utsman, tetapi berpendapat
bahwa pembunuhan itu dapat
dibenarkan menurut agama. Alasan
mereka ialah karena dengan ke-
bijaksanaannya yang kurang adil itu,
‘Utsman telah melanggar ajaran dasar

Islam dan mela-
kukan dosa besar,
dan membaha-
yakan umat. Me-
reka ini terdiri
dari para ekstre-
mis di atas.

Karena perten-
tangan yang se-
makin memuncak

antara kelompok ‘Ali di Madinah dan
kelompok Mu’awiyah di Damaskus
itu, perang pun tak terhindarkan
lagi, dan terjadilah al-fitnah al-kubrâ
yang kedua dalam Islam. Kelompok
‘Ali yang semula tampak berhasil
mengungguli lawannya di bidang
militer, rupanya lebih mengutama-
kan kesatuan umat, dan karenanya
menerima usul kompromi dari
Mu’awiyah. Tetapi ketika prosedur
kompromi itu dilaksanakan, ia
mengandung titik kelemahan yang
segera dimanfaatkan oleh golongan
Mu’awiyah. Akibatnya ialah keka-
lahan diplomatik bagi ‘Ali, dengan
akibat secara de jure ‘Ali kehilangan
legitimasi politiknya, dan legitimasi
itu beralih ke Mu’awiyah. Kejadian
yang kemudian dikenal sebagai Peris-
tiwa Shiffin (nama sebuah tempat)

Dalam berpartisipasi memper-
juangkan terwujudnya masyarakat
yang baik, yaitu masyarakat yang
adil, terbuka, dan demokratis se-
bagaimana menjadi cita-cita kita
semua, tidaklah mungkin tanpa
iman yang mendalam dan ilmu
pengetahuan yang luas.
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itu menyebabkan para pendukung
‘Ali pengikut garis keras (kelompok
ekstremis di atas) melancarkan protes,
kemudian bertindak sendiri dengan
membentuk kelompok ketiga, yang
kemudian terkenal dengan sebutan
Khawarij (Khawârij: Pembelot).

Sesuai dengan kecenderungan eks-
trem mereka, kaum Khawarij kemu-
dian meletakkan program-program
sosial-politik yang radikal dan puri-
tanis. Untuk tujuan menegakkan oto-
ritas mereka sendiri, kaum Khawarij
merencanakan hendak melenyap-
kan baik ‘Ali maupun Mu’awiyah se-
kaligus. Tetapi ternyata mereka hanya
berhasil membunuh ‘Ali, sedangkan
Mu’awiyah yang telah belajar dari
raja-raja Romawi dalam cara melin-
dungi diri tak terjangkau oleh tangan-
tangan kaum ekstremis itu.

AL-GHAZALI DAN KEMUNDURAN
DUNIA ISLAM

Masa setelah Al-Ghazali dapat di-
sebut masa kemunduran dunia Islam.
Kecuali jika kita melihatnya sebagai
bagian dan hukum perputaran se-
jarah dalam sunnatullah, kita men-
dapati bahwa fragmentasi dunia
Islam yang membawa kemunduran
dan ketertinggalannya dari umat-
umat yang lain itu disebabkan oleh
penyempitan paham dan kurang-
nya toleransi sesama kaum Muslim.

Suasana tidak toleran itu mendorong
masyarakat mengubah dinamika
perbedaan paham menjadi percek-
cokan, pertentangan, dan konflik-
konflik politik. Atau sebaliknya,
konflik-konflik politik berupa pere-
butan kekuasaan menyatakan diri
dalam konflik-konflik paham ke-
agamaan, sehingga secara keliru di-
anggap memiliki dimensi kesucian
atau kesakralan yang serbaabsolu-
tistik dan tidak kenal kompromi.

Dari sudut pandang itu, kita dapat
mengerti mengapa konflik-konflik
sosial-politik yang berjalan sejajar
dengan konflik-konflik sosial-ke-
agamaan umumnya berlangsung
sengit dan radikal. Gejala kemun-
duran dunia Islam yang mulai tam-
pak di awal abad kedua belas itu
kemudian segera disusul oleh Masa
Kebangkitan (Renaissance) Eropa.
Dan dalam jangka waktu dua abad
bangsa-bangsa Eropa mulai mampu
menyamai dan menyaingi dunia
Islam, kemudian selang dua abad
lagi, yaitu sejak awal abad keenam-
belas, bangsa-bangsa Eropa sudah
mulai meninggalkan dunia Islam,
tanpa ada kemungkinan terkejar
dalam masa depan yang dekat ini.

Al-Ghazali sering secara tidak adil
dituduh sebagai biang keladi kemun-
duran Islam tersebut. Hal ini antara
lain disebabkan oleh serangannya
kepada filsafat, melalui kitabnya
Tahâfut Al-Falâsifah (Kekacauan para
Failasuf). Memang benar Al-Ghazali
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menyerang para failasuf, tapi sebenar-
nya serangannya itu hanya terbatas
kepada tiga masalah saja, yaitu ma-
salah paham keabadian alam, masalah
Tuhan hanya tahu universal (kulliyât)
tanpa tahu partikular (juz’iyât), dan
masalah kebangkitan jasmani. Al-
Ghazali menuduh para failasuf meng-
anut dua yang pertama dan menging-
kari yang ketiga, karena itu mereka
menyimpang dari jalan yang benar.
Seperti telah disinggung, Al-Ghazali
terlibat dalam polemik posthumous
yang sangat hebat dengan Ibn Rusyd.
(520-595 H/ 1126-1198 M) men-
coba membantah tuduhan-tuduhan
Al-Ghazali, dengan kesimpulan
bahwa Al-Ghazali keliru dalam ma-
salah agama dan filsafat sekaligus.

Kemudian banyak yang menilai
bahwa Al-Ghazali telah membunuh
tradisi pemikiran spekulatif-rasional
dalam Islam seperti yang dikembang-
kan oleh para failasuf, dan dengan
demikian, mematikan kreativitas ber-
pikir yang sangat diperlukan dalam
kemajuan peradaban. Akibatnya ialah
runtuhnya dunia Islam yang sampai
sekarang masih belum terlihat dengan
pasti kesudahannya, kecuali indikasi-
indikasi sampingan yang masih belum
mapan benar. Penilaian ini pun tidak
seluruhnya benar. Sebab, sekalipun
Al-Ghazali menolak filsafat, namun
yang sesungguhnya ia tolak hanya-
lah bagian metafisiknya saja (dalam
peristilahan klasik juga disebut al-
falsafah al-ûlâ), sedangkan bagian-

bagian lain, khususnya logika formal
(logika Aristoteles, silogisme), tidak
saja ia terima bahkan ia ikut mengem-
bangkannya.

AL-GHAZALI: HUJJAT AL-ISLÂM

Kira-kira pada awal abad keenam
Hijriah, tampil Al-Ghazali (Abu
Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali,
w. 505 H/1111 M), seorang pemikir
yang dengan dahsyat dan tandas
mengkritik falsafah, khususnya Neo-
Platonisme Al-Farabi dan Ibn Sina.
Diakui sebagai salah seorang pemikir
paling hebat dan paling orisinal tidak
saja dalam Islam tapi juga dalam se-
jarah intelektual manusia, Al-Ghazali,
di mata banyak sarjana modern Mus-
lim maupun bukan Muslim, adalah
orang terpenting sesudah Nabi Mu-
hammad Saw., ditinjau dari segi
pengaruh dan peranannya menata
dan mengukuhkan ajaran-ajaran ke-
agamaan.

Sekalipun Al-Ghazali menolak
falsafah, namun ia mempelajari dan
menguasai seni itu sedalam-dalam-
nya. Ini membuat kritik-kritiknya
dilakukan dengan kompetensi yang
tak bisa dipersoalkan lagi. Justru ia
berhasil karena ia menggunakan
metode falsafah itu sendiri yang ia
pinjam terutama dari Ibn Sina.
Tujuan Al-Ghazali dengan tour de
force-nya itu ialah membela dan
menggiatkan kembali kajian ke-
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agamaan, sehingga karya utamanya
pun berjudul Ihyâ’-u ‘Ulûm-i ‘l-Dîn
(Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu
Agama”). Dan begitu pula, bahwa
ia menulis karya polemisnya yang
besar dan abadi, Tahâfut Al-Falâsifah
(“Kekacauan Para Failasuf”), adalah,
katanya sendiri, karena terdorong
oleh gejala berkecamuknya pikiran
bebas waktu itu yang banyak mem-
buat orang meninggalkan ibadah.
Meskipun ia sendiri seorang pemikir
sistematis dan rasional besar yang
pada intinya menggabungkan fal-
safah dengan ilmu Kalam, namun
ia dengan jelas melihat keterbatasan
ilmu Kalam itu, dan meyakini bahwa
agama haruslah terutama berupa
pendekatan diri pribadi kepada Tuhan
dalam suatu kehidupan zuhud se-
orang sufi.

Dalam banyak hal Al-Ghazali ada-
lah penerus langsung peranan Al-
Asy‘ari, hanya dengan kapasitas in-
telektual yang jauh lebih besar. Se-
bagaimana Al-Asy‘ari dengan memin-
jam metode Mu’tazilah berhasil me-
rumuskan dan mengonsolidasi paham
Sunni, Al-Ghazali, juga dengan me-
minjam metode lawan-lawannya,
yaitu Neo-Platonisme dan Aristote-
lianisme, berhasil membangun lebih
kukuh lagi Sunnisme dan membuat-
nya, sebegitu jauh, tak terpatahkan.
Al-Ghazali telah membendung bahaya
gelombang Hellenisme yang kedua,
sebagaimana sebelumnya Al-Asy‘ari
mengekang daya serang gelombang

pertamanya. Maka tidaklah terlalu
berlebihan ia digelari “Hujjat Al-
Islâm” (Argumentasi Islam), dan men-
jadi simbol kaum Sunni.

Sekalipun begitu, pengalaman
Al-Asy‘ari yang mula-mula ditolak
dan dicurigai umat juga berulang
pada Al-Ghazali. Meskipun ia dengan
sepenuhnya membela agama, tapi
pembelaan itu dilakukan dengan
memperkenalkan berbagai cara ber-
pikir dan metode yang saat itu dirasa-
kan sebagai heterodoks dan bid‘ah,
karena menyalahi tradisi pemikiran
keagamaan yang dikenal.

Sesungguhnya berkat pikiran-
pikiran Al-Ghazali itulah Asy‘arisme
mendapatkan kemenangannya yang
terakhir, yang kemudian menjadi ciri
utama paham Sunni. Juga karena
karya-karya Al-Ghazali, maka kesen-
jangan antara sufisme dan bidang-
bidang agama lainnya, khususnya
akidah dan syariah menjadi sema-
kin menciut. Bahkan Al-Ghazali telah
berhasil memberi tempat yang mapan
kepada esoterisme Islam dalam kese-
luruhan paham keagamaan yang di-
anggap sah atau ortodoks.

Penyelesaian yang ditawarkan Al-
Ghazali begitu hebatnya, sehingga
memukau dunia intelektual Islam
dan membuatnya seolah-olah terbius
tak sadarkan diri. Menurut lukisan
seorang sarjana, Al-Ghazali sedemi-
kian komplitnya memberi penyele-
saian masalah-masalah keagamaan
Islam, sehingga yang terjadi sesung-
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guhnya ialah bahwa dia bagaikan
telah menciptakan sebuah kamar
untuk umat yang walaupun sangat
nyaman, tapi kemudian mempunyai
efek pemenjaraan kreativitas intelek-
tual Islam, konon sampai sekarang.

Bahwa sejak
itu umat Islam
terkungkung da-
lam kamar sel nya-
man Ghazalisme,
memang banyak
yang mengatakan begitu. Gejala-
gejala pada umat pun banyak yang
bisa ditunjuk sebagai mendukung
penilaian demikian. Dan menurut
pandangan itu, umat Islam tidak
akan mendapatkan kembali dina-
mika intelektualnya jika tidak ber-
hasil memecahkan kamar sel Gha-
zalisme itu.

Tapi, betapapun, Al-Ghazali amat
berjasa dalam menstabilkan pema-
haman umat kepada agamanya. Ber-
kat Al-Ghazali, berbagai kekacauan
dalam pemahaman itu teratasi. Hanya
saja, justru stabilitas inilah yang me-
ngesankan keterpenjaraan dan keman-
dekan. Walaupun demikian, masih
merupakan tanda tanya besar, benar-
kah umat secara keseluruhan, dan
sama sekali dikuasai oleh sistem pe-
mahaman yang dibangun oleh orang
dari Kota Thus di Persia itu? Tampak-
nya tidaklah demikian.

AL-GHAZALI MENOLAK
LOGIKA FORMAL

Polemik yang dilancarkan Al-
Ghazali terhadap para failasuf bela-
kangan menimbulkan tuduhan bahwa

ia telah membu-
nuh tradisi pe-
mikiran speku-
latif-rasional da-
lam Islam seba-
gaimana yang

dikembangkan para failasuf. De-
ngan begitu, berarti ia telah mema-
tikan kreativitas berpikir yang sa-
ngat diperlukan untuk kemajuan
peradaban, dengan akibat berupa
keruntuhan dunia Islam yang sam-
pai sekarang masih belum terlihat
dengan pasti kesudahannya, kecuali
indikasi-indikasi sampingan yang
masih belum mapan benar.

Penilaian semacam itu tampak-
nya tidak seluruhnya benar. Sebab,
sekalipun Al-Ghazali menolak fal-
safah, namun yang ia tolak sesung-
guhnya bagian metafisikanya saja
(dalam peristilahan klasik juga di-
sebut al-falsafah al-ûlâ). Sedangkan
bagian-bagian lain, khususnya logika
formal (logika Aristoteles, silogisme)
tidak saja ia terima bahkan ia ikut
mengembangkannya. Beberapa
kitabnya dalam bidang ini ialah
Mihakk Al-Nazhar, Mi’yâr Al-‘Ilm,
dan Qisthâs Al-Mustaqîm. Yang ter-
akhir ini sangat menarik karena
merupakan usaha pendekatan ma-

Indikasi pertama ketulusan itu
adalah konsistensi antara ucapan
dan perbuatan.
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salah-masalah keagamaan dengan
menggunakan logika formal yang
kelak menjadi sasaran kritik Ibn Tai-
miyah.

AL-HANÎFÎYÂT AL-SAMHAH

Ada seorang Sahabat bernama
Utsman ibn Mazh‘un, yang kisahnya
terkait dengan ajaran Islam tentang
al-hanîfîyât al-
samhah, yaitu si-
kap merindukan,
mencari, dan me-
mihak kepada
yang benar dan
baik secara lapang.

Istri Utsman
ibn Mazh‘un
bertandang ke ru-
mah para istri
Nabi Saw., dan mereka ini me-
lihatnya dalam keadaan yang buruk.
Maka mereka bertanya kepadanya:
“Apa yang terjadi dengan engkau?
Tidak ada di kalangan kaum Quraisy
orang yang lebih kaya daripada
suamimu!” Ia menjawab: “Kami
tidak mendapat apa-apa dari dia.
Sebab malam harinya ia beribadah
dan siang harinya ia berpuasa!”
Mereka pun masuk kepada Nabi
dan menceritakan hal tersebut.
Maka Nabi pun menemui dia
(Utsman ibn Mazh‘un), dan ber-
sabda: “Hai Utsman! Tidakkah pa-

daku ada teladan bagimu?!” Dia
menjawab: “Demi ayah-ibuku, eng-
kau memang demikian.” Lalu Nabi
bersabda: “Apakah benar engkau
berpuasa setiap hari dan tidak tidur
(beribadah) setiap malam?” Dia men-
jawab: “Aku memang melakukan-
nya.” Nabi bersabda: “Jangan kau
lakukan! Sesungguhnya matamu
punya hak atas engkau, dan keluar-
gamu punya hak atas engkau! Maka
shalatlah dan tidurlah, puasalah, dan

makanlah!”
Dalam cerita

lain dikisahkan
bahwa Utsman
ibn Mazh‘un
membeli sebuah
rumah, lalu ia
tinggal di dalam-
nya (sepanjang
waktu) untuk ber-
ibadah. Ketika

berita itu datang kepada Nabi Saw.,
maka beliau pun datang kepadanya,
lalu dibawanya keluar, dan beliau
bersabda: “Wahai Utsman, sesung-
guhnya Allah tidaklah mengutusku
dengan ajaran kerahiban” (Nabi ber-
sabda demikian dua-tiga kali, lalu
bersabda lebih lanjut), “Dan sesung-
guhnya sebaik-baik agama di sisi Allah
ialah al-hanîfîyât al-samhah (semangat
pencarian kebenaran yang lapang)”.

Mengenai hal yang sama juga ada
sebuah berita sampai kepada Nabi
Saw. bahwa segolongan sahabat
beliau menjauhi wanita dan meng-
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hindari makan daging. Mereka ber-
kumpul, dan bercerita tentang sikap
menjauhi wanita dan makan daging
itu. Maka Nabi pun memberi peri-
ngatan keras, dan bersabda: “Sesung-
guhnya aku tidak diutus dengan mem-
bawa ajaran kerahiban! Sesungguh-
nya sebaik-baik agama ialah al-hanî-
fîyât al- samhah.”

AL-HASAN AL-BASHRI
PEJUANG HATI NURANI

Salah satu pejuang hati nurani
yang sangat kenamaan ialah seorang
yang lahir dan dibesarkan di Madinah
tetapi kemudian menetap di Bashrah,
Al-Hasan Al-Bashri (w. 110 H/728
M). Sebenarnya Hasan dari Bashrah
ini bukanlah seorang pemikir siste-
matis, melainkan seorang saleh de-
ngan kepribadian kuat dan berwi-
bawa, yang senantiasa menyeru ma-
nusia untuk mendisiplin diri sendiri
dan mengerjakan kebajikan guna
menghadapi pengadilan Tuhan di
Hari Kiamat. Tetapi karena dalam
tingkah lakunya yang saleh itu dan
lebih-lebih lagi, dalam seruannya
kepada orang banyak tersebut terselip
paham tentang kemampuan dan
tanggung jawab individu, maka Al-
Hasan Al-Bashri dipandang sekurang-
kurangnya sebagai simpatisan kaum
Qadariyah. Ini menggusarkan para
penguasa di Damaskus. Maka ketika
khalifah Abdul Malik menanyai

Hasan tentang paham keagamaan-
nya itu, ia berharap memperolah ja-
waban yang menguntungkan ke-
pentingan politiknya yaitu berupa
suatu perubahan pendirian pada
Hasan karena takut oleh bayangan
ancaman seorang penguasa. Tetapi
karena melihat perlunya rakyat di-
beri kebebasan untuk memilih per-
buatan baiknya, sehingga dengan
begitu terdapat adanya tanggung
jawab moral, Hasan menjawab Abdul
Malik dengan sikap yang tegas mem-
bela pendiriannya; dan khalifah mem-
biarkannya bebas.

Mungkin saja Al-Hasan Al-Bashri
dengan kesalehannya yang hampir
isolatif itu tidak begitu relevan ter-
hadap perkembangan politik zaman-
nya, sehingga rezim Damaskus mem-
biarkannya bebas. Tetapi sesungguh-
nya lingkaran pengajaran (halaqah)
yang diadakannya di Masjid Bashrah
mewariskan sesuatu yang luar biasa
besar pengaruhnya dalam sejarah
intelektual Islam. Sekalipun ia sen-
diri bukan seorang pemikir sistematis,
namun pengajaran-pengajarannya
itu telah berhasil menarik kalangan
luas yang di kemudian hari merang-
sang tumbuhnya gerakan-gerakan
pemikiran besar dalam Islam.

‘ALI PENGGANTI ‘UTSMAN

Kejadian pembunuhan ‘Utsman
hanyalah permulaan dan hanyalah
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salah satu dari deretan fitnah yang
amat besar pengaruhnya pada ter-
jadinya skisme dalam Islam. Segera
setelah ‘Utsman terbunuh, menu-
rut sementara ahli sejarah Islam,
para pembunuh itu atau simpatisan
mereka kemudian mensponsori
pengangkatan ‘Ali (ibn Abi Thalib) se-
bagai Khalifah, menggantikan
‘Utsman. Kebetulan ‘Ali yang adalah
kemenakan dan menantu Nabi, serta
pelopor pertama dalam Islam, telah
tumbuh sejak zaman Nabi sendiri
sebagai seorang pahlawan, ahli perang
(warrior) yang tangkas, dengan
sikap hidup yang penuh kesalehan
dan hikmah (wisdom) yang luas dan
mendalam.

Bagi banyak pihak di Madinah,
meskipun tidak disepakati oleh semua
orang, ketokohan ‘Ali membuatnya
paling tepat sebagai pengganti (kha-
lifah) Nabi, tidak hanya sekarang
sesudah ‘Utsman, tetapi sejak wafat
Nabi sendiri. Tentang mengapa yang
terjadi ialah pengangkatan Abu
Bakar, seorang sahabat Nabi yang
amat dekat dan senior, serta mertua
beliau (ayahanda ‘A’isyah, salah
seorang istri beliau yang amat di-
cintainya) sebagai imâm (artinya
orang yang berdiri di depan, yakni
memimpin, khususnya dalam
shalat berjamaah) umat Islam di
Madinah itu, adalah bahan kontro-
versi yang serius, yang sampai
sekarang masih menjadi bahan
pembicaraan. Tetapi agaknya, pe-

nunjukan Abu Bakar, dengan du-
kungan kuat dari Umar, lebih mirip
sebagai tindakan darurat (emergency),
tecermin dari penggunaan istilah
khalîfah (pengganti) olehnya untuk
tugasnya itu. Baru di masa Umar
sifat kedaruratan itu mulai hilang,
dan tumbuh kesadaran padanya akan
sifat kepermanenan jabatan pemim-
pin umat Islam. Maka ‘Umar, untuk
sebutan resmi jabatannya, memilih
nama atau gelar Amîr Al-Mu’minîn,
yakni Komandan Orang-Orang
Beriman, karena memang program
utama masyarakat Islam waktu itu
ialah melancarkan ekspedisi-ekspe-
disi militer ke luar Jazirah Arab.
Program itu sendiri konon sebagai
kelanjutan rintisan dan pelaksanaan
pesan Nabi menjelang wafat.

‘ALI: PINTU ILMU

Penyebutan nama ‘Ali, dalam be-
berapa hal, lebih banyak dibandingkan
dengan sahabat yang lain. Hal ini berkat
ketokohannya dan sekaligus kedudu-
kannya sebagai keluarga Nabi, mantu,
dan anggota rumah tangga. Dengan
kedekatan ini, ‘Ali diperkirakan paling
banyak menerima ajaran Nabi, termasuk
hal-hal yang mungkin tidak diketahui
orang lain. Bandingan dia adalah ‘A’isyah,
istri Nabi. Tetapi ‘A’isyah kenal dan men-
jadi satu dengan Nabi hanya 9 tahun
terakhir, sedangkan ‘Ali dari sejak
kecil sehingga dalam banyak hal
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ia jauh lebih mampu menangkap
makna agama yang lebih batini
daripada yang lain. Maka, ada
ilustrasi bahwa jika Nabi sebagai
gudang ilmu, maka ‘Ali adalah
pintunya. Dan memang, warisan ‘Ali
yang berupa uca-
pan banyak se-
kali yang bersifat
batini atau eso-
terik. Hal ini da-
pat dilihat lebih
jauh melalui ki-
tab Nahj Al-
Balâghah.

ALIENASI AKIBAT
INDUSTRIALISASI

Terminologi alienasi (alienation)
telah lama menjadi wacana populer
di kalangan intelektual, terutama di
kalangan masyarakat Barat modern.
Sebenarnya, terminologi alienasi me-
rupakan hasil dari kritik terhadap
kemodernan itu sendiri, sehingga
tidak heran bahwa yang banyak
menggunakan perkataan alienasi
ialah, misalnya, Marxisme—sebuah
konsep ideologi atau intellectual dis-
course yang paling banyak mempro-
duksi idiom-idiom yang merupa-
kan titik kritik kepada modernisme.
Terlepas dari kegagalan Marxisme
setelah dicoba selama tujuh puluh
tahun di (bekas) Uni Soviet, kritik-
kritik terhadap modernisme itu

dilakukan dengan tandas, dan ke-
mudian memperkaya diskursus
intelektual dunia dengan berbagai
idiom seperti alienasi ini.

Pertama-tama yang dapat dipa-
hami dari ide atau teori tentang

alienasi ialah
bahwa manusia
di zaman mo-
dern telah dikua-
sai oleh ilmu pe-
ngetahuan dan
teknologi (iptek),
akibat dari pro-
ses-proses spesia-
lisasi, efisiensi
dan sebagainya,
yang kemudian

menuntut begitu banyak waktu
manusia. Akibatnya, terjadilah
suatu keadaan di mana manusia
merasa terasing dengan dirinya
sendiri, dan merasakan bahwa pe-
kerjaannya itu bukanlah bagian dari
dirinya. Pikiran semacam itu dapat
dibaca, misalnya, dari Herbert
Marcuse dalam sebuah buku yang
hampir merupakan bacaan klasik di
kalangan kaum “Kiri Baru” (New Left),
Amerika Serikat. Dia menyebutkan
bahwa dengan adanya industrialisasi
dan penguasaan hidup oleh teknologi
melalui industri, manusia atau ang-
gota masyarakat modern tidak lagi
menemukan dirinya kecuali sebagai
bagian dari suatu mesin (industri).

Meskipun tengah merangkak me-
nuju industrialisasi, bangsa Indo-

Kaum cendekiawan, untuk masya-
rakat mana pun dan penganut
paham apa pun, memerankan diri
sebagai pemberi penjelasan dan
kejelasan, acapkali dengan efek
pembenaran atau justifikasi, selain
efek pelurusan dan koreksi, ber-
kenaan dengan tindakan-tindakan.
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nesia barangkali belum sampai ke
tingkat krisis semacam itu. Tetapi
tentu tidak ada salahnya mengambil
antisipasi agar hal semacam itu tidak
terjadi, karena harganya sangat mahal
kalau dilihat dari indikator-indikator
lahiriah, seperti tingginya angka
bunuh diri sebagaimana terjadi di
negara-negara in-
dustri maju. Sam-
pai saat ini, negara-
negara Skandina-
via, seperti Den-
mark, Swedia, dan
Norwegia mem-
punyai tingkat
bunuh diri yang
sangat tinggi, pa-
dahal semuanya
adalah negeri-negeri yang paling
makmur. Memang ada yang me-
nerangkan dari segi lain, misalnya,
efek dari klimatologi atau keadaan
iklim daerah-daerah tersebut sebagai
negeri-negeri yang dekat dengan
kutub, sehingga setiap hari suasana-
nya redup. Suasana itu rupanya
mempunyai efek kepada sikap jiwa
manusia. Sebaliknya, yang relatif
kurang tingkat bunuh dirinya ada-
lah orang-orang dari daerah tropis ka-
rena setiap hari mereka bisa melihat
matahari. Dari situ pula muncul alas-
an mengapa ada turisme matahari.
Sebab konon turisme itu adalah em-
pat “S”, yaitu Sun (matahari), Sand
(pasir, pantai), Sea (laut), dan Sex
(seks). Tetapi dari semua itu yang

sangat dominan ialah Sun (mata-
hari). Maka, orang-orang Amerika
sekarang ini sudah sampai kepada ta-
hap mendambakan untuk tinggal di
daerah-daerah jalur matahari, yaitu
daerah-daerah selatan yang dulunya
adalah daerah paling terbelakang ka-
rena bersandar kepada sistem per-

tanian; sesuatu
yang dimung-
kinkan karena
memang tanah-
nya hangat, se-
dangkan utara
lebih dingin se-
hingga pertanian
tidak diutama-
kan—yang diu-
tamakan ialah in-

dustri.

ALIENASI DAN SOLUSI AGAMA

Alienasi di dalam masyarakat
industrial muncul dikarenakan sifat
dasar masyarakat itu sendiri. Secara
ringkas dapat diterangkan bahwa
motivasi terkuat sistem kerja dalam
masyarakat industrial ialah pening-
katan produksi dan keuntungan
setinggi-tingginya (profit making).
Hal itu menuntut adanya efisiensi
sejauh mungkin, sedang efisiensi di-
dapatkan dengan menggunakan sis-
tem kerja yang birokratis (Weber:
cara pembukuan adalah faktor ter-
penting masyarakat industri), di
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mana hubungan menjadi zaklijk dan
fungsional, tak kenal pribadi atau
impersonal. Dalam proses selan-
jutnya, depersonalisation itu juga ber-
arti dehumanisation, yaitu alienasi
seseorang dari diri dan kemanusia-
annya sendiri.

Sekarang, apa yang diperlukan
oleh masyarakat industrial yang me-
lahirkan alienasi itu?

Pada dasarnya sudah jelas bahwa,
“mengembalikan jalannya jarum jam”
adalah sesuatu yang tak mungkin.
Industrialisasi merupakan proses se-
jarah. Bukan karena suatu determi-
nasi sosial dan historis, tetapi agaknya
itulah yang menjadi ketetapan hati
semua bangsa di dunia. Namun ma-
nusia memerlukan sesuatu yang
sekurang-kurangnya mempunyai efek
untuk “mengerem” kecenderungan
dan sifat dasar masyarakat industrial
tersebut. Manusia memerlukan
sesuatu yang dapat secara pasti
memberikan jawaban atas pertanya-
an: apa sebenarnya tujuan hidup
manusia di dunia ini? Mungkin se-
suatu itu ialah agama. Harus disebut-
kan “mungkin”, karena memang
keraguan segera timbul jika melihat
kenyataan-kenyataan yang hidup di
dalam masyarakat. Skeptisisme itu
sepenuhnya beralasan, karena me-
mang senantiasa ada jurang—lebar
ataupun sempit—antara ajaran dan
kenyataan. Maka yang dimaksudkan
dengan agama di sini ialah dalam
bentuknya yang mendalam dan uni-

versal (keagamaan an sich), bukan
yang ada secara sosiologis.

Dengan menyadari kesulitan yang
amat besar untuk menegaskan ten-
tang apa yang dimaksudkan dengan
“agama murni”, kiranya beberapa
hal di bawah ini dapat dijadikan
pangkal tolak penelaahan dan pe-
renungan lebih lanjut: kebutuhan
atau kepercayaan kepada Tuhan
dengan segala atributnya; hubungan
yang “personal” dan intim dengan
Tuhan; doktrin tentang fungsi sosial
harta kekayaan: tujuan hidup bukan-
lah pada terkumpulnya kekayaan
itu, tetapi pada cara penggunaannya
untuk sesama manusia; pengakuan
yang pasti akan adanya hal-hal yang
tidak dapat didekati secara empiris
atau induktif, melainkan dengan cara
deduktif atau “percaya”; dan keper-
cayaan akan adanya kehidupan lain
sesudah kehidupan historis (dunia)
ini yang lebih tinggi nilainya.

ALIRAN POLITIK, PIKIRAN,
DAN FIRQAH

Ekor dari bencana besar (al-fitnah
al-kubrâ) itu telah kita ketahui ber-
sama. Perlahan-lahan muncul bebe-
rapa pengelompokan politik dengan
programnya masing-masing. Sampai
saat ini, umat Islam mengenal ada-
nya golongan Islam yang disebut
Syi’ah. Perkataan Syi’ah sendiri arti-



151Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

nya “partai”, dalam hal ini adalah
“partai politik”. Istilah Syi’ah yang
ada sekarang sebetulnya kependekan
dari istilah yang lebih panjang, yaitu
Syî‘atu ‘Alî, “partai ‘Ali”, yang terdiri
dari para pendukung khalifah ke-
empat itu. Dan sesungguhnya “partai
‘Ali” hanyalah salah satu dari sekian
banyak partai politik saat itu, yang
penting lainnya ialah “partai ‘Utsman”
atau Syî‘atu ‘Utsman yang umumnya
terdiri dari kaum Muslim dan klan
Bani ‘Umayah, klan Utsman sendiri,
lalu muncul “partai-partai” atau
“syi’ah-syi’ah” yang lain, baik yang
dengan jelas menggunakan istilah
itu atau tidak.

Sebagai partai-partai politik, hu-
bungan ketegangan antara mereka
umumnya masih terbatas hanya ke-
pada hubungan ketegangan politik,
tanpa warna keagamaan. Oleh karena
itu mereka tidak saling mengkafirkan,
kecuali kelompok yang sangat eks-
trem, seperti kaum Khawarij yang
mengkafirkan semua orang yang bu-
kan golongan mereka atau tidak me-
ninggalkan golongan asalnya kemu-
dian bergabung dengan mereka (pe-
ngertian mereka tentang hijrah).
Mereka mengkafirkan ‘Utsman, ‘Ali,
dan Mu’awiyah, dan dari para kha-
lifah pertama hanya mengakui dan
menghormati Abu Bakar dan ‘Umar.
Sedangkan di luar kaum Khawarij
sedikit saja golongan yang saling
mengkafirkan, meskipun secara
politik mereka bermusuhan, seperti

golongan ‘Ali lawan golongan ‘A’isyah,
juga lawan golongan Mu’awiyah.

Lambat laun pengelompokan po-
litik itu mengambil warna keagama-
an, dan lahirlah aliran-aliran yang
disebabkan oleh perbedaan mereka
dalam menafsirkan ajaran agama.
Dorongan untuk mencari pembena-
ran keagamaan bagi pandangan dan
praktik politik mereka telah meng-
hasilkan berbagai pemikiran ke-
agamaan yang sering tidak hanya
berbeda satu dari yang lain, malah
banyak yang bertentangan. Para
sarjana dan ulama Islam telah sejak
dini menaruh perhatian kepada
adanya berbagai aliran yang bermun-
culan saat itu. Abu Al-Hasan Al-
Asy‘ari (w. 330 H/934 M), misalnya,
telah menulis sebuah kitab yang
diakui nilai kesarjanaannya sampai
sekarang, karena merupakan heresio-
graphy (catatan tentang bid‘ah-bid‘ah
atau penyimpangan keagamaan) yang
paling dini dan lengkap. Kitab itu
bernama Maqâlât Al-Islâmiyîn wa
Ikhtilâf Al-Mushallîn (Pandangan-
Pandangan Kaum Muslim dan Per-
bedaan Mereka yang Shalat).

Kelak Al-Asy‘ari disusul oleh se-
orang ahli perbandingan agama ke-
namaan, Muhammad Abd Al-Karim
Al-Syahrustani (w. 548 H/1153 M)
dengan kitabnya yang terkenal, Al-
Milal wa Al-Nihal (Agama-Agama
dan Aliran-Aliran). Sesuai dengan ju-
dulnya, kitab ini tidak hanya mem-
bahas berbagai  a l i ran dalam
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Islam saja, tetapi juga berbagai
agama yang dikenal saat itu. Baik
sebagai heresiography maupun sebagai
kitab perbandingan agama, karya Al-
Syahrustani ini sudah dianggap baku
dan klasik.

Setelah Al-Syahrustani masih di-
susul lagi oleh se-
orang ahli tentang
aliran-aliran me-
nyimpang yang
muncul pada se-
kitar pertenga-
han abad keenam
Hijriah, bernama
Abu Muhammad
Al-Yamani. Ia
menulis kitab besar berjudul ‘Aqâ’id
Al-Tsalâts wa Al-Sab‘în Firqah
(Akidah-Akidah Tujuh Puluh Tiga
Golongan). Cukup menarik bahwa
data lengkap tentang penulis ini
agaknya dirahasiakan oleh yang ber-
sangkutan sendiri, untuk meng-
hindari penyiksaan oleh pihak pe-
nguasa waktu itu yang tentu akan
melakukan sensor atau melarang
bukunya dan menghukum penu-
lisnya, karena banyak mengungkap-
kan kepalsuan berbagai aliran bid‘ah
yang ada saat itu. Dan judul kitabnya
itu jelas mengambil dari ungkapan
sebuah hadis bahwa umat Islam ter-
bagi-bagi menjadi tujuh puluh tiga
golongan, sebagaimana kaum Yahudi
telah terbagi menjadi tujuh puluh satu
golongan dan kaum Nasrani menjadi
tujuh puluh dua golongan.

Heresiography paling akhir ditulis
oleh dua orang sarjana modern,
Amir Mihna dan Ali Kharis, dalam
sebuah kitab yang kompak, berjudul
Jâmi‘ Al-Firâq wa Al-Madzâhib Al-
Islâmiyah (Kumpulan Sekte-Sekte
dan Mazhab-Mazhab Islam). Kitab

ini ditulis dengan
menggunakan
berbagai sumber,
baik yang klasik
maupun yang mo-
dern, dan men-
cakup pula kelom-
pok-kelompok
Islam yang mun-
cul pada zaman

akhir ini.
Jika ditelaah kitab-kitab ini,

mungkin kita akan terperanjat, betapa
banyaknya pengelompokan di kala-
ngan umat Islam. Dengan meng-
hitung semuanya, tanpa peduli apa-
kah moderat atau ekstrem, jumlah
itu menurut kitab yang terakhir di
atas mencapai 204 (dua ratus empat)
pengelompokan. Sebagian besar dari
kelompok-kelompok itu mungkin
harus disebut tidak lebih dari aliran
pikiran (school of thought) belaka, se-
perti kelompok-kelompok di ka-
langan Sunni menjadi mazhab-
mazhab Maliki, Hanafi, Syafi‘i, dan
Hanbali, misalnya. Tetapi sebagian
lain lagi mungkin harus dipandang
sebagai sekte, karena berkenaan de-
ngan hal-hal prinsipil yang sulit se-
kali dicari titik temunya dengan ke-

Menembus formalitas-formalitas
dan “menyeberangi” (Arab: i‘tibâr,
‘ibrah) batas-batas bentuk lahiriah
keagamaan untuk dapat menang-
kap apa yang menjadi makna dan
tujuan hakiki agama itu adalah
tugas kaum cendekiawan (ulû al-
abshâr).
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lompok-kelompok Islam lain yang
lebih umum dikenal dan “baku”. Ka-
rena penyimpangannya dari ajaran
baku terlalu jauh, maka sebetulnya
banyak aliran Islam yang “sesat” itu
terkikis sendiri oleh sejarah, namun
bekasnya kadang-kadang muncul
melalui orang-orang atau kelompok-
kelompok sempalan eksentrik. Seba-
gai ilustrasi, dahulu ada kelompok
yang disebut Hisyam ibn Al-Hakam,
seorang tokoh yang pemahamannya
mengenai Tuhan tergolong sangat
musyabbihah (menyerupakan Tuhan
dengan manusia) atau mujassimah
(menyerupakan Tuhan dengan ben-
da). Al-Asy‘ari dalam kitabnya ter-
sebut menuturkan tentang dialog
antara Hisyam dengan Abu Al-
Huzail, seorang tokoh terkemuka
kaum Mu‘tazilah. (Kaum Mu‘tazilah
terkenal sangat antipenyerupaan
Tuhan dengan manusia ataupun
benda). Dialog itu demikian:

Hisyam ibn Al-Hakam mengatakan
kepadanya (Abu Al-Huzail) bahwa
Tuhannya adalah suatu jism (benda)
yang datang dan pergi kadang bergerak
dan kadang diam, kadang duduk dan
kadang berdiri, dan mempunyai tiga
dimensi: panjang, lebar, dan tinggi
sebab yang tidak demikian itu tentu ter-
masuk hal yang tidak berwujud. Kata
Abu Al-Huzail, “Lalu aku katakan ke-
padanya, mana yang lebih besar, Tuhan-
mu atau gunung ini? Dan aku me-
nunjuk ke arah (gunung) Abi Qubais.

“Dia (Hisyam) menjawab, “Gunung ini
samalah dengan Dia (Tuhan) atau lebih
besar daripada Dia.”

Telah dikatakan bahwa pandang-
an keagamaan yang jelas keliru dan
bernada ekstrem seperti itu kemudian
terkikis habis oleh sejarah, sehingga
tidak tersisa lagi sekarang ini selain
catatan-catatan dalam kitab-kitab
heresiography. Tetapi ilustrasi dengan
kutipan tersebut memberi kita in-
formasi betapa agama yang benar
dan fitri dan hanîf itu dapat saja di-
pahami telah menyimpang jauh ka-
rena berbagai hal yang bersifat bio-
grafis pribadi bersangkutan, latar
belakang sosial dan budaya, dan lain-
lain. Bentangan pandangan dari yang
paling moderat sampai kepada yang
paling ekstrem itu terisi oleh berba-
gai pandangan dan pengelompokan
yang banyak di antaranya merupa-
kan campur aduk antara yang benar
dengan yang palsu. Di sinilah letak
kesulitan mengambil sikap dalam
hubungan antarkelompok itu secara
benar seperti dikehendaki oleh ajar-
an ukhuwah Islamiah.

AL-KINDI FILOSOF ISLAM
MULA-MULA

Sebagian besar umat, khususnya
mereka yang berada di bawah naung-
an ideologi Jamaah dan Sunnah, se-
mula cukup enggan, kalau tidak me-
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musuhi, terhadap Hellenisme itu.
Tapi secara umum terdapat banyak
kaum Muslim yang mempelajari
pikiran-pikiran asing itu dengan te-
kun, disertai kemantapan beragama
dan kepercayaan kepada diri sendiri
secukupnya. Mereka ini, dengan ke-
bebasan berpikir yang masih lebih be-
sar lagi daripada kaum Mu’tazilah,
mengembangkan falsafah itu dan
memberi watak keislaman kepada-
nya. Maka lahirlah suatu disiplin ilmu
dalam khazanah intelektual Islam
yang secara teknis disebut falsafah.
Dari kalangan mereka ini tumbuh
kelompok baru kaum terpelajar Mus-
lim, yaitu al-falâsifah (kaum failasuf),
suatu penamaan khusus kepada kaum
intelektual Muslim yang sangat terpe-
ngaruh oleh falsafah Yunani.

Di antara para failasuf itu yang
mula pertama secara sistematis me-
mopulerkan falsafah Yunani di kala-
ngan umat ialah Abu Ya‘qub ibn Is-
haq Al-Kindi (w. sekitar 257 H/870
M). Al-Kindi secara khusus dikenal
sebagai failasuf bangsa Arab (faylasûf
al-Arab), tidak saja dalam pengertian
etnis (ia berasal dari daerah selatan
Jazirah Arab, suku Kindah, maka di-
sebut Al-Kindi), tapi juga dalam pe-
ngertian kultural. Ia menghidangkan
falsafah Yunani kepada kaum Muslim
setelah pikiran-pikiran asing dari arah
Barat itu “diislamkan”, jika tidak bo-
leh disebut “diarabkan”.

Al-Kindi diketahui sebagai seorang
penulis yang ensiklopedis dalam fal-

safah dan ilmu pengetahuan. Ba-
nyak dari karyanya yang hilang, tapi
dari yang tersisa sebagiannya telah di-
terbitkan. Sampai di mana Al-Kindi
berhasil menjinakkan pikiran pagan
dari Yunani itu, dapat sepintas lalu
kita ketahui dari dua risalah pendek-
nya. Risalah pertama jelas dibuat un-
tuk menopang ajaran pokok Islam
tentang Tauhid, tapi dengan se-
penuh-penuhnya menggunakan sis-
tem argumentasi falsafah. Namun
dari situ juga kita ketahui bahwa Al-
Kindi, sejalan dengan pikiran Islam
yang ada, khususnya yang dalam ben-
tuk sistematisnya terwakili dalam il-
mu kalam Mu’tazilah, dengan tegas
menolak paham Aristoteles tentang
keabadian alam. Sedangkan risalahnya
yang kedua merupakan tulisan paling
dini oleh pemikir Muslim mengenai
akal atau intelek. Dalam risalah ini
Al-Kindi mengatakan sebagai hanya
menuturkan pendapat “orang-orang
Yunani kuno yang terpuji”, khusus-
nya Aristoteles, mengenai akal itu.

ALL LAWYERS ALMOST LIARS

Sering terjadi kenyataan pahit
dalam masyarakat bahwa seseorang
yang dari sudut pandang lain dike-
tahui berbuat salah, ternyata secara
legal formal kesalahannya tak ter-
bukti. Dalam kenyataannya, hukum
memang bisa diputarbalikkan dan
bisa direkayasa. Ada pemeo di ka-
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langan orang Amerika, All Lawyers
almost Liars, para ahli hukum ham-
pir semua adalah penipu. Bukan
penipu dalam arti kejahatan, tetapi
mereka punya keahlian mencipta-
kan legal device (muslihat hukum),
sehingga suatu perbuatan yang salah
tiba-tiba menjadi benar.

Menyikapi harta hasil KKN, misal-
nya, kita mengalami kesulitan. Banyak
sekali harta yang dihasilkan dari
KKN, namun tertutup oleh lapisan
legal device yang sulit sekali ditembus.
Maka yang paling utama diperlukan
ialah kesadaran keadilan pada pri-
badi masing-masing yang harus di-
letakkan dalam kerangka sosial dan
struktural. Proses demikian dapat
kita pelajari dari surat Al-Ashr (Q.,
103: 1-3).

ALL OR NOTHING

Dalam kehidupan sehari-hari se-
ring kita dihadapkan, atau meng-
alami sendiri, sikap “memperoleh
semua atau tidak memperoleh apa-
apa sama sekali”. Kelihatannya sikap
serupa itu biasa saja, namun jika kita
teliti ternyata mengandung hal-hal
yang perlu kita renungkan masak-
masak.

Sebetulnya sikap “semua atau
tidak” (all or nothing) tidak selalu bisa
diterapkan dalam segala kondisi.
Sikap penuh prinsip itu jelas dapat,

malah harus, digunakan dalam
menghadapi hal-hal yang amat prin-
sipil pula. Misalnya, sikap “semua
atau tidak” itu merupakan sembo-
yan yang melambangkan keteguhan
hati dan semangat berkorban para
pahlawan kemerdekaan kita, yaitu
ketika mereka dahulu, dalam revo-
lusi, meneriakkan ungkapan “Mer-
deka atau Mati”.

Namun dalam kehidupan yang
lebih normal, di luar suasana revolu-
sioner, apalagi dalam kehidupan ru-
tin, jarang kita bertemu dengan
masalah “semua atau tidak” yang be-
gitu prinsipil dan gamblang pilihan-
nya. Dalam kehidupan sehari-hari,
yang baik dan yang buruk, tetapi
antara yang baik dan yang lebih
atau kurang baik, atau yang lebih
sulit, antara yang buruk dan kurang
buruk. Biasanya secara akal sehat
atau common sense kita tahu pilihan
yang harus dibuat, tanpa kita sendiri
menyadari hakikat pilihan itu.
Bahkan dalam hal memilih antara
yang buruk dan yang kurang buruk
pun kita begitu saja secara naluri
mengetahui apa yang harus kita
perbuat. Jadi situasi dilematis
mutlak yang diibaratkan “memakan
buah simalakama” amat jarang ter-
jadi.

Tetapi yang perlu kita perhati-
kan ialah jika kita harus membuat
pilihan dalam keadaan emosional
seperti ketika marah, atau kalau
kita, baik sebagai individu maupun
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kelompok masyarakat bisa saja
mengalami situasi itu jika ia,
misalnya dikuasai oleh suatu idiosyn-
crasy akibat persepsi yang salah ke-
pada keadaan
sekitar atau ha-
rapan utopis
yang tak mung-
kin terlaksana.
Dari sanalah
biasanya mun-
cul sikap-sikap all or nothing yang
penuh emosi, bersemangat dan
sering fatal (karena menentang ke-
nyataan keras, hard fact) dunia
sekitar.

Sebenarnya sikap-sikap semacam
itu terkait erat dengan tingkat penga-
laman, kedewasaan, dan optimisme
(penuh harapan, yang diwujudkan
keberanian moral menghadapi ke-
nyataan menurut apa adanya). Se-
makin dewasa kita karena kekayaan
pengalaman, dan semakin kita bebas
dari rasa kuatir karena sikap penuh
harapan itu, biasanya semakin kita
sanggup membantu pilihan-pilihan
yang realistis dan sehat.

Dan agama memang mengajar-
kan sikap yang realistis dan sehat
itu. Diajarkan bahwa Allah tidak
membebani seseorang kecuali se-
tingkat dengan kemampuannya
(Q., 2: 286). Dan Ushûl Al-Fiqh
menegaskan adanya doktrin tentang
akhaff al-dlarûrayn. Doktrin itu
mengatakan bahwa jika dua bahaya
(al-dlarûrayn) dihadapi, maka harus

ditempuh risiko salah satu dari ke-
duanya yang lebih ringan (akhaff )
bahayanya, agar terhindar dari yang
lebih besar (a‘zham) bahayanya.

Dan bahwa “se-
suatu yang tidak
bisa diperoleh se-
mua, tidak be-
rarti harus di-
tinggalkan se-
mua” (Mâ lâ yud-

raku kulluhû lâ yutraku kulluhû).
Itulah memang realitas hidup kita
di dunia ini.

ALLAH BESERTA KITA

Allah selalu beserta kita. Dalam
akidah agama Islam dikatakan bah-
wa Tuhan dan terbatasi oleh tem-
pat dan waktu. Mungkin bagi kita
orang modern, akan lebih mudah
memahami hal ini karena banyak
teori-teori mengenai ruang dan
waktu. Secara teoretis, orang bisa
lepas dari ruang dan waktu sehing-
ga tidak ada lagi masalah pada masa
lalu atau masa depan. Tidak ada lagi
di sini dan di sana, tetapi semuanya
menjadi satu dalam satu titik yang
mutlak. Karena itu juga, dalam Al-
Quran digambarkan bagaimana
Allah selalu dikatakan bersama kita,
di mana pun kita berada. Bahkan
lebih dari itu, ... Kami lebih dekat ke-
padanya daripada urat merihnya

Ulû Al-Abshâr  adalah orang-orang
yang mempunyai visi, those who
have vision.
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sendiri (Q., 50: 16). Juga disebut-
kan, ... ketahuilah bahwa Allah be-
rada antara manusia dan hatinya,
dan bahwa kepada-Nya kamu akan
dihimpun kembali (Q., 8: 24).

Kalau kita bisa mengenali secara
analitis antara diri kita dan hati––
inilah diri dan hati kita––maka di
antara keduanya ada Tuhan. Oleh
karena itu, tidak mungkin kita lari
dari Allah Swt, lepas dari pengawa-
san-Nya. Kesadaran itulah yang mem-
buat orang menjadi bertakwa, yaitu
menempuh hidup dengan bertindak
dan bertingkah laku begitu rupa,
selalu memperhitungkan hadirnya
Tuhan. Tuhan selalu ada dan selalu
tahu. Hal ini mempunyai dampak
yang sangat besar dalam hidup kita
karena secara psikologis, kita tidak
akan pernah merasa sendirian dalam
hidup. Kita berani menempuh hidup
ini karena sandarannya ialah Allah
Swt. Maka, ada istilah tawakal, ber-
sandar kepada Allah, ada istilah al-
wakîl (sandaran). ... Allah cukup bagi
kami sebagai Pelindung terbaik (Q.,
3: 173). Itulah sebabnya orang yang
bertakwa akan berani hidup; tidak
takut menghadapi tantangan. Ada
pesan dari Allah, Hai orang yang
beriman! Jagalah dirimu sendiri. Orang
yang sesat tidaklah merugikan kamu
jika sudah mendapat petunjuk. Kepada
Allah kamu semua akan kembali.
Kemudian diberitahukan kepadamu
mengenai apa yang sudah kamu laku-
kan (Q., 5: 105). Dalam kata lain,

dengan berbekal takwa dan tawakal,
kita berani hidup sendirian, berani
menjadi diri kita sendiri, be our self,
tidak menjadi orang lain, tidak men-
coba untuk berpura-pura, tidak men-
coba untuk menempuh hidup imi-
tatif-artifisial, dan itu adalah salah
satu dimensi dari ketulusan. Be your
self, jadilah seperti kamu (dirimu sen-
diri).

Dengan menjadi diri sendiri, be-
rarti juga kesediaan untuk menerima
bahwa setiap orang itu bisa benar dan
salah, termasuk diri kita. Rasulullah
Saw. mengingatkan, “Setiap anak
Adam itu adalah pembikin kesalahan.
Tetapi sebaik-baik orang yang mem-
bikin kesalahan ialah yang bertobat
(HR Tirmidzi). Karena itu, Allah
mengajarkan doa yang sebagian besar
kita hafal, “Tuhan, janganlah meng-
hukum kami jika kami lupa atau
melakukan kesalahan. Tuhan, jangan-
lah memikulkan kepada kami suatu
beban berat seperti yang Engkau beban-
kan kepada mereka yang sebelum
kami. Tuhan, janganlah memikulkan
kepada kami beban yang tak mampu
kami pikul. Hapuskanlah segala dosa
kami. Ampunilah kami, rahmatilah
kami. Engkaulah Pelindung kami.
Tolonglah kami atas golongan kafir”
(Q., 2: 286).

Menurut hadis, kalau kita berdoa
seperti itu, maka Allah menjawab,
“Kamu telah berbuat, kalau ada ke-
salahan itu biasa. Maka, hadapilah
hidup ini dan jawablah tantangan
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sedapat mungkin.” Ini dalam isti-
lah teknis keagamaan disebut sebagai
ijtihâd, artinya sama dengan juhdun,
jihâdun, dan mujâhadatun, yakni
kerja keras. Kalau ijtihâd lebih banyak
berurusan dengan masalah pikiran,
ide atau intelektual, maka mujâhadah
adalah kerja sungguh-sungguh untuk
memperoleh peningkatan penga-
laman ruhani yang lebih tinggi, se-
hingga lebih bersifat ruhani.

ALLAH ESA BANYAK KUALITAS

Isi kandungan Al-Quran sebetul-
nya didominasi oleh diskusi-diskusi
mengenai bagaimana manusia itu
percaya kepada Tuhan yang sebenar-
nya, bukan kepada suatu Tuhan.
Dengan kata lain, problem manusia
menurut Al-Quran bukanlah ateis-
me, sebab ateisme dibahas hanya di
satu tempat yaitu dalam surat Al-
Jatsiyah [45]: 23-24. Al-Quran
penuh dengan tema-tema untuk
membebaskan manusia dari syirik.

Ja’far Shadiq mengatakan bahwa
asal kata Allah adalah al-ilâh, dari
perkataan alaha yang artinya men-
cekam. Menurut penelitian, perkataan
Allah memang digunakan di kalang-
an orang-orang Semit terutama orang-
orang Arab. Kemudian dinyatakan
bahwa perkataan ilâh, yang mem-
punyai makna ma’lûh (artinya, yang
disembah), sinonim dengan ma‘bûd

(suatu objek yang disembah). Yang
menarik ialah pernyataan bahwa
“nama tidaklah sama dengan objek
yang dinamakan, maka barangsiapa
menyembah nama tanpa makna dia
berarti kafir, dan tidak menyembah
apa pun juga; dan barangsiapa me-
nyembah nama dan makna sekali-
gus, maka dia telah musyrik karena
dia telah menyembah dua objek;
barangsiapa menyembah makna
tanpa nama itulah yang disebut
tauhid.” Karena itu, ada istilah bahwa
tauhid yang sebenarnya bukanlah
tauhid nama, melainkan tauhid sub-
stantif.

Di dalam Al-Quran dinyatakan,
Katakanlah, “Serulah Allah atau
serulah Al-Rahmân; Dengan nama
apa pun kamu seru Dia, pada-Nya
nama-nama yang indah (Q., 17:
110). Turunnya ayat ini merupakan
sesuatu yang menarik. Mula-mula,
ayat yang pertama turun, di dalam-
nya tidak ada perkataan Allah, melain-
kan Rabb. Namun, lama-kelamaan
perkataan Allah mulai digunakan.
Ketika itulah banyak yang merasa
kaget, termasuk kaum Yahudi yang
sebelumnya sudah bertauhid. Kaum
Yahudi bertanya kepada Muham-
mad, “Hai Muhammad, kenapa eng-
kau menggunakan perkataan Allah,
padahal perkataan Allah itu dipakai
oleh orang musyrik?” Ayah Nabi sen-
diri bernama Abdullah, artinya kata
Allah sudah dipergunakan. Bahkan
dalam Al-Quran dinyatakan juga,
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Jika kau bertanya kepada mereka,
siapa yang menciptakan langit dan
bumi, “pasti mereka jawab Allah” (Q.,
31: 25).

Orang-orang Yahudi protes karena
mereka lebih banyak menggunakan
perkataan Rehman, bukan Allah.
Perkataan Rehman dalam bahasa
Yahudi adalah
cognate dengan
perkataan Rah-
mân dalam ba-
hasa Arab, sebab
antara kedua ba-
hasa itu memang
banyak kemiri-
pan. Dan ternyata
istilah Rahmân
juga diakui di da-
lam perbendaharaan konsep-konsep
ketuhanan yang ada di Timur
Tengah ketika itu. Karena itu, ayat-
ayat berikutnya juga menggunakan
perkataan Rahmân. Ketika perkataan
Rahmân digunakan, giliran orang
kafir Makkah yang protes. Dulu, kata
mereka, Nabi mengatakan bahwa
Tuhannya hanya satu, yaitu Allah,
sekarang ada lagi namanya, Rahmân.

ALLAH ITU SANGAT DEKAT

Sesungguhnya Allah Swt. sangat
dekat. Dan yang demikian itu para-
lel dengan apa yang diilustrasikan
dalam ajaran Al-Quran tentang wu-
jud Tuhan, Dan bila ada hamba-Ku

yang bertanya kepadamu tentang-Ku
maka Aku dekat sekali (kepada me-
reka); Aku mengabulkan permo-
honan setiap orang yang berdoa bila
berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah
mereka juga menjalankan perintah-
Ku, supaya mereka berada dalam jalan
yang benar (Q., 2: 186).

Adapun yang
dimaksud dengan
m e m e n u h i
perintah adalah
menjalankan se-
ruan atau pang-
gilan Allah Swt.
yang menghi-
dupkan mereka,
yakni dalam pe-
ngertian kehidu-

pan ruhaniahnya. Dengan merasakan
kedekatan diri kepada Allah Swt.,
maka seseorang akan menjadi te-
nang, damai, dan bahagia hidup-
nya.

Menurut ajaran Al-Quran, haki-
kat manusia adalah makhluk yang
dikaruniai merindukan kehadiran
Allah Swt. sebagai sumber kebaikan
dan kebenaran. Konsep inilah yang
kemudian dikenal dengan sebutan
konsep fitrah dalam Islam.

Dalam ajaran Al-Quran, manusia
memiliki dimensi ruhaniah yang
datang dari Allah Swt. sehingga se-
cara otomatis ia akan selalu rindu
ingin kembali kepada-Nya. Ini di-
tegaskan dalam ayat Al-Quran, “Maka,
bila telah Kubentuk rupanya (menyem-
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purnakan kejadiannya—NM) dan
Kutiupkan dari ruh-Ku ke dalamnya
tunduklah kamu sujud kepadanya
(Q., 15: 29). Dari situ dapat di-
tangkap pesan-pesan dasar perintah
berpuasa bahwa hakikat puasa
merupakan latihan ruhaniah dalam
rangka back to
basic.

Perlu kiranya
sedikit dising-
gung di sini bah-
wa sejalan dengan
konsepsi kaum su-
fi, manusia kemu-
dian dikenal me-
miliki dua dimen-
si. Pertama, disebut
unsur lâhût, yakni potensi keilahian,
yang selalu mendorong dirinya
untuk merindukan kembali dan
mencintai kebenaran. Kedua, di-
sebut unsur nâsût, sebagai makhluk
bumi, yang memiliki kelemahan-
kelemahan dan memiliki dorongan-
dorongan nafsu sehingga pada suatu
saat tertentu, manusia kemudian akan
mudah jatuh dan teperosok ke dalam
kejatuhan moral dan spiritual (spiri-
tual bankruptcy).

ALLAH PENCIPTA KEINDAHAN

Ada sebuah hadis yang sangat ter-
kenal di kalangan seniman yaitu,
“Sesungguhnya Allah itu indah dan
mencintai keindahan.” Hadis ini

sebenarnya ada dalam suatu rang-
kaian hadis yang lebih panjang, yai-
tu sabda Nabi Muhammad Saw.
bahwa, “Tidak akan masuk surga
orang yang di dalam dirinya ada
kesombongan meskipun hanya seberat
atom (zarrah), dan tidak akan masuk

neraka orang
yang dalam diri-
nya ada iman
biarpun hanya se-
berat atom (zar-
rah).” Karena di
situ disebut ma-
salah kesombo-
ngan, maka be-
berapa sahabat
bertanya, “Ya

Rasulullah, jika orang menyukai
baju yang bagus, sendal yang bagus,
apakah itu juga termasuk kesom-
bongan?” Nabi menjawab, “Bukan.
Sesungguhnya Allah itu indah dan
menyukai keindahan!” Nabi bahkan
mengatakan, “Yang dimaksud ke-
sombongan itu ialah orang yang
mengingkari kebenaran dan suka
menghina manusia.”

Pada masa Nabi pun sudah ada se-
macam rasa ingin tahu apakah agama
Islam mengizinkan hal-hal yang
indah. Sesuai dengan konteks per-
tanyaan, maka itu berarti Allah cinta
kepada orang yang berpakaian baik;
Allah cinta kepada orang yang mem-
punyai apresiasi kepada keindahan.
Di dalam Al-Quran sendiri banyak
dikatakan bahwa memang Allah Swt.,

Seruan untuk menangkap makna
yang ada di balik segi-segi formal
dan lahiri itu adalah konsekuensi
dari berbagai penegasan dalam Al-
Quran, bahwa selain formalitas-
formalitas atau simbol-simbol, ter-
dapat makna-makna yang lebih
hakiki, yang merupakan tujuan
sebenarnya hidup keagamaan.
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sekalipun tidak menyebut Diri-Nya
bagus, adalah sebagus-bagus Pencipta.
Misalnya disebutkan dalam surat Al-
Sajdah, Dia Mahaperkasa, Maha
Pengasih, Dialah Yang menciptakan
segalanya dengan sebaik-baiknya (Q.,
32: 6-7). Tentu saja patut dire-
nungkan bahwa seindah-indah cip-
taan Tuhan ialah manusia, seperti di-
sebutkan dalam surat Al-Tîn (Q., 95).

Lalu bagaimana konsep Islam
mengenai estetika? Estetika adalah
suatu konsep, pandangan, atau teori
mengenai keindahan. Dalam hal ini,
tentu saja ada kaitannya dengan
kreativitas seni. Ada satu kaidah pen-
ting yang perlu diingat, yaitu bahwa
ada bagian-bagian yang dalam isti-
lah Arab disebut ‘ibâdah mahdlah,
yakni ibadah murni. Dalam hal iba-
dah murni, tidak boleh ada krea-
tivitas, tetapi di luar ibadah murni,
kreativitas justru dianjurkan. Kaidah-
nya adalah, “pada prinsipnya ibadah
itu haram, kecuali kalau ada petunjuk
lain,” (baik dari Al-Quran maupun
hadis), sehingga ada yang wajib,
sunnah, dan sebagainya. Maksud-
nya, kita tidak boleh menciptakan
ibadah. Ia adalah hak prerogatif
Allah dan Nabi. Sebaliknya ada
juga kaidah, “pada prinsipnya hal-
hal di luar ibadah murni itu diboleh-
kan, kecuali kalau ada petunjuk lain
(petunjuk dilarang, dianjurkan, dan
sebagainya).”

Seni bisa dimasukkan sebagai hal-
hal yang berkaitan dengan khayr al-

ibâdah. Karena itu seni pada dasarnya
boleh, kecuali yang jelas dilarang.
Umat Islam sudah lama melupakan
prinsip ini, karena itu instingnya se-
lalu saja “dilarang atau tidak dila-
rang”. Padahal, asalkan bukan ibadah,
mestinya boleh dulu, baru dicari
dalilnya dilarang atau tidak. Begitu
juga dalam kasus seni. Berbicara ten-
tang konsep Islam mengenai estetika,
mau tidak mau harus bicara seni di
dalam Islam. Sebab kalau estetika
tanpa wujudnya yang nyata, tentu
tidak mempunyai efek di dalam
kehidupan. Konsep keindahan dalam
Islam bisa diasosiasikan dengan
konsep-konsep estetika di dalam
budaya-budaya lain, terutama di
dalam budaya-budaya Indo-Eropa,
budaya-budaya Arya, sejak dari India
sampai Eropa, yang meliputi bangsa
India sendiri, kemudian bangsa Iran
lama sebelum mereka menjadi Mus-
lim, bangsa Yunani, serta bangsa
Romawi. Mereka semua melihat
bahwa manusia adalah objek ke-
indahan yang paling tinggi, karena
itu seluruh ekspresi kesenian mereka
biasanya dalam wujud manusia, yaitu
patung. Patung-patung Yunani-
Romawi mengenai manusia itu indah
sekali, tetapi manusia dalam wujud-
nya yang paling wajar dan paling
murni. Karena itu, ekspresi keindahan
pada konsep-konsep Indo-Arian atau
Indo-Eropa ialah manusia telanjang.
Tidak mengherankan kalau banyak
patung-patung telanjang. Bahkan di
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Bali, karena mayoritas orang Bali
menganut agama Hindu, dan agama
Hindu sebenarnya adalah sebuah
agama Aria, maka banyak patung
telanjang. Dan itu tidak ada urusan-
nya dengan pornografi, dan merupa-
kan bagian dari konsep mereka ten-
tang estetika, yang mungkin berbeda
dengan Islam. Kalau ditarik ke Al-
Quran, di sana dikatakan bahwa
memang makhluk yang paling tinggi
itu ialah manusia dengan sebutan
ahsan al-taqwîm, yang bisa diter-
jemahkan sebagai “dalam bentuk
yang paling indah”.

ALLAH PENGGERAK
PERBUATAN BAIK KITA

Dalam kitab yang dikenal di ka-
langan pesantren, namanya Al-Hikam
ditulis oleh Sakandari, disebutkan:
“Amal perbuatan itu bagaikan gam-
bar yang mati, rohnya ialah keikhla-
san di dalamnya.” Jadi, kalau kita
tidak ikhlas, amal kita itu semuanya
muspra, mubazir. Kemudian, di-
sebutkan bahwa ikhlas itu adalah
rahasia antara kita dan Allah Swt.
Ada sebuah Hadis Qudsî, firman
Allah yang lafalnya berasal dari Nabi
dan tidak termasuk dalam Al-Quran
yang banyak dikutip oleh para sufi.
Hadis itu menyatakan bahwa:

“Ikhlas itu adalah salah satu dari
rahasia-Ku, yang Aku titipkan dalam
hati orang-orang yang Aku cintai.

Malaikat tidak mengetahui keikh-
lasan seseorang sehingga Malaikat
pun tidak bisa mencatatnya, dan
setan juga tidak bisa mengetahui se-
hingga tidak bisa dirusak olehnya.”

Jadi, kita tidak bisa menilai amal
yang dilakukan oleh orang lain karena
hal itu merupakan rahasia hati yang
hanya diketahui oleh Allah Swt. Yang
sangat kita sayangkan adalah masih
banyak dari kita yang menilai amal
yang dilakukan oleh orang lain ke-
mudian kita sû’ al-zhann bahwa amal
tersebut tidak ikhlas.

Nilai dari keikhlasan itu pun
masih berjenjang-jenjang, berting-
kat-tingkat. Ada orang yang ikhlas
dalam beribadah, tapi masih meng-
aku bahwa sayalah yang beribadah.
Ini misalnya, tersirat dalam perkataan
Iyyâka na‘budu (hanya kepada Eng-
kau [ya Allah], kami menyembah).
Tapi itu pun sudah ikhlas dan sudah
merupakan achievement spiritual
yang sangat tinggi. Namun ada yang
lebih tinggi lagi, yaitu Iyyâka nasta‘în
(hanya kepada Engkau [ya Allah],
kami memohon pertolongan). Arti-
nya, dalam beribadah pun seseorang
itu tidak bisa mengklaim berkemam-
puan untuk melakukan apa saja. Apa
yang ia gerakkan itu adalah karena
digerakkan oleh Allah Swt. Maka ada
petunjuk dari sebuah kitab, “Shahhih
‘amalaka bi al-ikhlâsh, wa shahhih
ikhlâshaka bi al-tabaru’i min al-
hawli wa al-quwwah” (perbaikilah
amalmu dengan keikhlasan, dan



163Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

perbaikilah keikhlasanmu dengan
tidak mengaku berdaya dan berke-
kuatan). Karena itu, keikhlasan sangat
berkaitan dengan sebuah ucapan, Lâ
hawla wa lâ quwwata illâ bi ’l-Lâh
(tak ada daya dan upaya kecuali
dengan pertolongan Allah). Karena
itu pula, pada waktu kita berbuat
baik kita harus tahu bahwa yang
menggerakkan kita berbuat baik itu
adalah Allah Swt, sehingga yang kita
puji dan kita kasih kredit adalah Allah,
yaitu dengan ucapan alhamdulillâh
(segala puji bagi Allah). Jadi, semua-
nya kembali kepada Allah Swt.

ALLAH TEMPAT BERSANDAR

Salah satu rangkaian iman ialah
tawakal (atau, menurut ejaan asli-
nya, “tawakkul”), yaitu “bersandar”
dan “mempercayakan diri” kepada
Allah. Memang, Allah disebut se-
bagai “Al-Wakîl,” “Tempat Ber-
sandar” atau “Pelindung”.

Orang yang benar-benar beriman
tentu memiliki keyakinan bahwa dia
senantiasa dalam perlindungan Allah.
Akibatnya ialah dia merasa mantap
dan percaya kepada diri sendiri. Ini
dilukiskan dalam Al-Quran bahwa
orang yang beriman itu jika diberi
tahu bahwa banyak orang bergabung
untuk memusuhi mereka, mereka
justru bertambah yakin dan beriman,
dan berkata, “Hasbunâ ‘llâh wa ni‘ma

‘l-Wakîl” (Cukuplah Allah bagi kami
[sebagai Pelindung] dan Dia itu ada-
lah sebaik-baiknya tempat bersandar).

Tidaklah pada tempatnya bila
seorang yang beriman selalu merasa
khawatir dan takut, apalagi rendah
diri (minder). Allah memperingat-
kan, Janganlah kamu sekalian merasa
hina, dan jangan pula kuatir, padahal
kamu sekalian lebih unggul jika kamu
benar-benar beriman (Q., 3:139).

Sekarang, dalam psikologi disebut-
kan bahwa salah satu akibat yang
mungkin timbul dari ketidakman-
tapan kepada diri sendiri, kekha-
watiran dan ketakutan, ialah agre-
sivitas. Sikap dan tutur yang agresif
bukanlah tanda keberanian dan “jiwa
berjuang” seperti yang sering kita
sangka dan gambarkan. Secara psi-
kologis, agresivitas merupakan cara
kita menyembunyikan rasa takut kita.
Seperti orang yang ketakutan ketika
berjalan di kegelapan malam, maka
salah satu cara untuk mengusir rasa
takut itu ialah berteriak. Jadi, agre-
sivitas justru pertanda rasa takut dan
khawatir.

Karena orang yang beriman se-
mestinya mantap kepada diri sendiri
dan tidak mengenal rasa khawatir,
maka sikap-sikap agresif seharusnya
tidak terdapat padanya. Bahkan
dalam peperangan pun kaum ber-
iman diajari bahwa mereka harus
melakukan lebih sebagai pembelaan
diri daripada yang lain, dan tanpa
sikap agresif atau melampaui batas:
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Dan perangilah mereka yang meme-
rangi kamu, namun janganlah kamu
bertindak agresif, sesungguhnya Allah
tidak suka kepada mereka yang ber-
tindak agresif.” (Q., 2: 190).

Oleh karena itu, juga diterangkan
dalam Kitab Suci bahwa salah satu
kualitas kaum beriman ialah bahwa
mereka itu, dibimbing ke arah tutur
kata yang baik,
serta dibimbing
ke arah jalan
(Allah) Yang
Maha Terpuji
(Q., 22: 24). Ka-
rena tutur kata
adalah cermin pikiran dan sikap
batin, maka tutur kata yang baik dan
benar disebutkan dalam Kitab Suci
sebagai salah satu syarat terwujudnya
perbuatan yang baik dan benar pula.
Firman Allah: Wahai sekalian orang-
orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan bertuturkatalah yang
baik. Maka Dia (Allah) akan mem-
buat baik amal perbuatanmu sekalian
dan mengampuni dosa-dosa kamu
…(Q., 33: 70-71). Bahkan Nabi
Musa dan Harun pun, dalam meng-
hadapi Fir’aun, tetap dipesan: Maka
ucapkanlah olehmu berdua tutur kata
yang lembut kepadanya, kalau-kalau
dia menjadi ingat atau takut (kepada
Allah) (Q., 20: 44). Dalam zaman
yang ditandai oleh adanya komunikasi
antarmanusia yang semakin serbame-
liputi secara intensif sekarang ini,
tentu patut sekali kita merenungkan

adanya kaitan langsung antara iman
dan tutur kata yang baik itu.

ALLAH TEMPAT TUJUAN

‘Ali ibn Abu Thalib pernah me-
ngatakan, “Allah adalah tujuan dari

orang yang menuju
ke sana.” Ungka-
pan itu sebenarnya
adalah terjemahan
dari “innâ lillâhi
wa innâ ilayhi
râji‘ûn” (Sesung-

guhnya kita berasal dari Allah dan
kita akan kembali kepada-Nya).
Sesuatu yang mendorong kita kepada
tujuan bukanlah tujuan itu sendiri.
Kalau kita terdorong untuk ingat
kepada Allah, misalnya, maka ba-
yangan kita tentang Allah bukanlah
Allah itu sendiri. Allah tidak akan
tertangkap oleh bayangan kita. Apa
pun yang sudah masuk ke benak
kita akan dibatasi oleh keterbatasan
diri kita sendiri, padahal Allah tidak
terbatas. Pendeknya, manusia tidak
mungkin mencakup atau meraih
Allah Swt. yang mutlak.

Dulu, orang-orang kafir Makkah
mengatakan bahwa berhala-berhala
itu adalah tuhan-tuhan. Mereka se-
betulnya adalah orang-orang yang
masih percaya dengan adanya supreme
God, hanya saja Dia dipahami mem-
punyai associate (sekutu). Maka semua

Penegakan keadilan adalah inti
misi sosial para nabi, sejak Nabi
Adam sampai Nabi Muhammad
Saw.
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nabi, termasuk Nabi Muhammad
yang diturunkan di tengah orang-
orang kafir Makkah, membawa ajaran
Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya,
bukan mengajak atau membuat
manusia percaya Tuhan, melainkan
mengajarkan kepercayaan kepada
Tuhan yang satu dan yang benar.

Nabi Ibrahim diakui oleh agama
Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai
“Bapak Monoteisme”. Di dalam Al-
Quran, ada ilustrasi yang sangat me-
nyentuh ketika Ibrahim merusak pa-
tung-patung yang menjadi objek se-
sembahan orang-orang saat itu, kecuali
patung terbesar yang dia kalungi de-
ngan kapak. Ketika Ibrahim diprotes,
dengan tenang dia mengatakan bah-
wa yang melakukan perusakan bu-
kan dirinya, melainkan patung yang
punya kapak itu. Lalu mereka me-
ngatakan bagaimana mungkin mereka
harus bertanya kepada batu. Ibrahim
menjawab, kalau kalian tahu itu cuma
batu kenapa pula harus disembah.

Patung-patung yang jumlahnya
ratusan itu sebetulnya dibuat oleh
orang-orang Kaldea dan Babilon. Ko-
non itu adalah warisan dari dewa-de-
wa lokal yang merupakan satu simbol
dari ikatan sosial pada tingkat lokal.
Suatu nilai moral mengenai baik dan
buruk harus didasarkan pada satu ke-
sepakatan tertentu yang diikatkan ke-
pada mitos-mitos yang akan menjadi
sistem penjelas.

Dewa-dewa lokal sendiri jumlah-
nya sangat banyak. Di Arab saja ada

sekitar 360-an dewa. Tetapi dalam
dunia serbadewa itu, ada dewa yang
mengatasi semuanya, yaitu yang di-
sebut High God. Adapun High God-
nya orang-orang Babilon dulu nama-
nya Marduke. Nabi Ibrahim menga-
takan bahwa semua itu bukan Tuhan,
Tuhan adalah cuma Allah yang satu
dan benar. Begitu juga dengan Nabi
Muhammad ketika di Makkah harus
berhadapan dengan 360-an berhala.
Tetapi kalau orang-orang Arab di-
tanya kenapa mereka menyembah
berhala, mereka akan menjawab bahwa
mereka menyembah berhala tidak
lain ialah untuk mendekatkan diri
kepada Allah Swt. Jadi berhala-ber-
hala itu berfungsi sebagai perantara,
sebab di atas ratusan berhala itu ada
Supreme Being atau High God, yaitu
Allah Swt. Nabi Muhammad menga-
takan kepada mereka bahwa berhala-
berhala itu sama sekali bukan Tuhan
dan tidak bisa menjadi perantara an-
tara manusia dan Tuhan. Tuhan
yang benar hanya Allah Swt. Karena
itu, seruan Nabi Muhammad ini sa-
ma dengan analog Ibrahim dengan
Marduke.

Para sosiolog yang tidak percaya
kepada nilai ketuhanan akan menga-
takan bahwa sebetulnya penciptaan
Marduke dan penghapusan dewa-
dewa adalah proses penyatuan bangsa
Babilon, mulai dengan proses penya-
tuan seluruh bangsa Arab. Dengan
penghancuran dewa-dewa itu, dan
kemudian diterimanya Allah Swt.,
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berarti bangsa Arab menjadi satu.
Secara historis, begitulah kenyata-
annya. Karena itu, dalam tempo be-
berapa ratus tahun kemudian bangsa
Arab menguasai daerah yang ter-
bentang dari Lautan Atlantik sampai
Tembok Cina. Jelas itu karena na-
sionalisme Arab yang dipersatukan
melalui satu sistem kepercayaan.

ALLAH TRANSENDEN

Dalam teologi Asy’ari sangat di-
tekankan ajaran bahwa Tuhan adalah
transenden, yaitu mengatasi dan ter-
pisah dari apa pun yang merupakan
ciptaan-Nya. Perincian tentang sifat-
sifat Tuhan yang dua puluh menca-
kup sifat mukhâlafatuhu li ‘l-hawâditsi,
bahwa Tuhan berbeda dari seluruh
makhluk atau alam ciptaan-Nya.
Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi
pusat perhatian Asy’ari adalah ayat-
ayat yang menegaskan transenden-
talisme itu. Seperti Q., 42: 11, Tiada
sesuatu pun yang serupa dengan Dia,
dan Dialah Yang Maha Mendengar
dan Maha Melihat. Kemudian Q.,
112: 4, Dan tidak ada seorang pun
yang sebanding dengan Dia. Juga Q.,
6: 102-103, Itulah Allah, Tuhanmu
sekalian. Tidak ada tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, Pencipta
segala sesuatu; maka sembahlah Dia.
Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.
Dia tidak dapat dicapai oleh peng-

lihatan mata, sedangkan Dia dapat
melihat segala penglihatan itu. Dia
adalah Zat Yang Mahalembut lagi
Maha Mengetahui.”

Karena itu, Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahab pemimpin gerakan
di Jazirah Arab pada abad lalu yang
menganjurkan umat Islam kembali
pada paham salaf atau asli, me-
ngatakan bahwa tawhîd tidaklah
cukup hanya menyatakan atau me-
yakini bahwa hanya ada satu Tuhan
yaitu Allah, Pencipta Alam Semesta.
Pengakuan dan keyakinan ini me-
mang bisa dinamakan tawhîd, tetapi
hanya tawhîd rubûbîyah, dan sudah
dikenal serta dianut oleh orang-orang
Makkah masa Jahiliah. Ini digam-
barkan dalam Q., 29: 61, Dan jika
engkau tanyakan kepada mereka
(orang-orang kafir Makkah): “Siapa-
kah yang menciptakan langit dan bumi
serta mengatur perjalanan matahari
dan bulan?” Mereka akan menjawab:
“Allah!” Namun, mengapa mereka
berpaling juga dari kebenaran?

Justru orang-orang Makkah yang
menganut tawhîd rubûbîyah itulah
yang akhirnya berhadapan dengan
Nabi Muhammad dalam peperang-
an. Karena itu, Nabi Muhammad
membawa ajaran yang lebih daripada
sekadar tawhîd rubûbîyah, yaitu
tawhîd ulûhîyah. Dalam tawhîd
ulûhîyah ini, semangat tauhid tidak
hanya berupa pengakuan bahwa
Allah adalah satu-satunya Pencipta



167Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

langit dan bumi, tetapi juga meliputi
keyakinan bahwa hanya Allahlah
yang patut disembah, sebab hanya
Dia yang memiliki sifat-sifat keilahian
di alam ini, sebagian atau seluruhnya,
yang merupakan suatu penegasan
sifat-sifat Tuhan yang serbatransen-
dental. Dan ternyata, pada orang-
orang Makkah
tersebut tawhîd
rubûbîyah masih
memungkinkan
adanya praktik-
praktik pemujaan
pada selain Tu-
han. Mereka me-
nyembah berhala
karena berang-
gapan bahwa ber-
hala itu bisa menjadi perantara
untuk mendekatkan diri kepada
Tuhan, sehingga mereka terjatuh
pada dosa syirik, dosa paling besar
yang tidak akan diampuni oleh
Tuhan (Q., 4: 48).

ALLAH YANG DISEMBAH

Muhammad Al-Bagir menerang-
kan bahwa “Allah” maknanya “Yang
Disembah” agar makhluk (aliha,
tidak mampu atau bingung) menge-
tahui Esensi-Nya (Mâhiyah) dan
memahami Kualitas-Nya (Kayfîyah).
Orang Arab mengatakan “Seseorang
tercekam (aliha) jika ia merasa bi-

ngung (tahayyara) atas sesuatu yang
tidak dapat dipahaminya, dan orang
itu terpukau (walaha) jika ia merasa
takut (fazi’a) kepada sesuatu yang ia
takuti atau kuatirkan. Jadi “al-Lah”
ialah Dia yang tertutup dari indra
makhluk.

Jadi, makna menyembah Tuhan
berarti menyem-
bah Wujud yang
tak terjangkau
dan tak terhing-
ga, yang hakikat-
nya tidak dibatasi
oleh nama-na-
ma-Nya, betapa-
pun nama-nama
itu adalah nama-
nama utama (al-

asmâ’ al-husnâ). Sebab, betapapun,
seperti ditegaskan oleh Ja’far Al-
Shadiq, antara nama (ism) dan yang
dinamakan (musammâ) tidak iden-
tik. Jadi, jangankan sekadar simbol
dan ritus, Nama Tuhan pun, menu-
rut sejumlah hadis, tidak benar un-
tuk dijadikan tujuan penyembahan,
sambil melupakan Makna dan Esen-
si di balik Nama itu. Maka sebenar-
nya yang boleh dikatakan “ideal”
dalam kehidupan keagamaan ialah
jika ada keseimbangan antara sim-
bolisasi dan substansiasi. Artinya, jika
terdapat kewajaran dalam penggu-
naan simbol-simbol sedemikian rupa
sehingga agama memiliki daya ce-
kam kepada masyarakat luas (umum),
namun tetap ada kesadaran bahwa
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suatu simbol hanya mempunyai
nilai instrumental, dan tidak intrin-
sik (dalam arti tidak menjadi tujuan
dalam dirinya sendiri, melainkan me-
nuju kepada suatu nilai yang tinggi).

Bersamaan dengan penggunaan
simbol-simbol diperlukan adanya
kesadaran tentang
hal-hal yang lebih
substantif, yang
justru mempu-
nyai nilai intrin-
sik. Justru segi ini
harus ditumbuh-
kan lebih kuat dalam masyarakat.
Agama tidak mungkin tanpa simbo-
lisasi, namun simbol tanpa makna
adalah absurd, muspra, dan malah
berbahaya. Maka agama ialah pen-
dekatan diri kepada Allah dan per-
buatan baik kepada sesama manusia,
sebagaimana keduanya itu dipesan-
kan kepada kita melalui shalat, da-
lam makna takbîr (ucapan “Allâhu
Akbar”) pada pembukaan dan dalam
makna taslîm (ucapan “assalâmu’alay-
kum ...”) pada penutupannya.

AL-MAGHDLÛBI DAN AL-DLÂLLÎN

Menurut beberapa tafsir, Al-
maghdlûbi (mereka yang mendapat
murka [Q., 1: 7]) menunjuk kepa-
da orang Yahudi, dan Al-dlâllîn
(mereka yang sesat jalan [Q., 1: 7])
menunjuk kepada orang Kristen.
Ide tafsiran yang demikian didasar-

kan pada sosiologi orang Yahudi
yang agamanya sangat banyak bero-
rientasi kepada hukum; Yahudi ada-
lah agama hukum dengan Kitab Suci
Talmudnya. Sedemikian eratnya
orang-orang Yahudi berpegang pa-
danya, sehingga mereka kehilangan

aspek kemanu-
siaan, seperti
memberi maaf.
Nabi Isa kemu-
dian datang un-
tuk mengendur-
kan, menetrali-

sasi orientasi hukum yang kuat pa-
da agama Yahudi. Kedatangan Na-
bi Isa digambarkan Al-Quran secara
simbolik, Dan untuk menghalalkan
bagi kamu apa yang sebagian di-
haramkan kepada kamu (Q., 3: 50).
Dalam mengganti hukum yang terlalu
ketat, Nabi Isa dibekali dengan ajaran
kasih, yaitu cinta kasih kepada se-
sama manusia, ... dan Kami tanam-
kan ke dalam hati mereka yang men-
jadi pengikutnya rasa cinta (santun—
NM) dan kasih sayang (Q., 57: 27).

Ajaran kasih seperti diajarkan
Nabi Isa sampai sekarang masih ter-
lihat menjadi etos dari agama Kristen.
Maka pertanyaannya adalah, kenapa
mereka disebut dlâllûn? Ini tidak
terlepas dari peran seorang. Paulus
yang melaksanakan netralisasi keka-
kuan hukum pada orang Yahudi
sedemikian rupa sehingga seluruh
hukum Taurat dibatalkan. Agama
Kristen kemudian menjadi agama

Hubb al-syahawât adalah suatu
bekal yang diberikan Allah agar
kita tetap survive di muka bumi ini
dengan adanya keturunan.
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yang permisif, sehingga melahirkan
suatu masyarakat yang juga permisif,
seperti di Barat sekarang. Inilah yang
dimaksud dlâllûn, sesat. Tetapi kalau
kita lepaskan dari masalah nama ter-
lepas dari Yahudi dan Kristen, yang
dimaksud adalah kita tidak boleh ter-
lalu ekstrem dalam keagamaan (atau
dalam apresiasi terhadap hukum)
tetapi juga tidak boleh terlalu longgar
sehingga menjadi permisif.

Dalam surat Al-Syûrâ digambar-
kan bahwa orang beriman itu selalu
bermusyawarah sesama mereka dalam
segala perkara. Kemudian juga dikata-
kan bahwa, Dan bila ada perbuatan se-
wenang-wenang menimpa mereka,
mereka membela diri (melawan—NM)
(Q., 42:  39). Artinya, apa pun yang
dilakukan orang harus dibalas dengan
yang setimpal. Tetapi kalau berhenti
sampai di sini, sama dengan orang
Yahudi. Karena itu diteruskan dengan
Tetapi barangsiapa dapat memberi ma-
af dan menciptakan perdamaian, ma-
ka balasannya dari Allah (Q., 42: 40).
Di satu pihak, orang beriman digam-
barkan sebagai orang yang membalas,
tetapi kalau sanggup memberi maaf
dan berdamai, Allah akan memberi
pahala. Meskipun demikian, orang
yang membela diri karena diperlaku-
kan secara zalim tidak boleh dipersalah-
kan. Tetapi sungguh, barangsiapa mem-
bela diri setelah dianiaya, tak ada ala-
san menyalahkan mereka (Q., 42:
41). Mestinya orang yang berbuat
zalim itulah yang salah. Tetapi sung-

guh, barangsiapa mau sabar dan memberi
maaf, sungguh itulah sikap yang terbaik
(Q., 42: 43). Maka menjadi Islam,
karena wasath, memang agak sulit.
Lebih mudah menjadi orang Yahudi
yang orientasinya hanya hukum se-
hingga semuanya dapat dilihat dari
halal-haram, hitam-putih, dan seba-
gainya. Atau, menjadi orang Kristen
yang sama sekali mengabaikan per-
soalan hukum dengan dalih lebih baik
cinta kepada sesama manusia.

Makna yang terkandung dalam
ghayr al-maghdlûb ‘alayhim wa lâ
al-dlâllîn adalah wasath dalam arti
dinamisnya, yang memang sangat
sulit untuk diraih. Kapan kita harus
menegakkan hukum dan kapan
harus memaafkan, inilah yang sulit.
Oleh karena itu, kita harus meminta
pertolongan kepada Tuhan melalui,
ihdinâ al-shirâth al-mustaqîm. Dan
yang kita âmîn-kan setelah wa lâ
al-dlâllîn adalah doa untuk ihdinâ
al-shirâth al-mustaqîm. Semuanya
serba vertikal, serba keruhanian.

AL-MASIH DAN
PERJANJIAN AELIA

Orang-orang Yahudi memang
terkenal tidak disiplin. Karenanya
2000 tahun setelah Masjid Aqsha
didirikan oleh Nabi Sulaiman yang
juga disebut Haykal Sulaymân (Solo-
mon Temple), bangunan megah itu
dihancurkan oleh Nebukadnezar
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sebagai hukuman Allah kepada Bani
Israil. Peristiwa itu kira-kira terjadi
pada tahun 700, sebelum Masehi.
Dan Al-Quran memberikan isyarat
pada peristiwa itu, dalam surat Al-
Isrâ’:

Dan Kami telah memberi peringa-
tan kepada Bani Israil dalam kitab itu:
“Sesungguhnya kamu akan membikin
kerusakan di bumi ini dua kali, dan
pasti kamu akan menjadi sombong
sekali. Maka apabila perusakan per-
tama sudah tiba, Kami utus kepadamu
hamba-hamba kami yang mempunyai
kekuatan dahsyat, mereka akan me-
nyusup ke kampung-kampung, dan
itulah peringatan yang sudah (sepenuh-
nya) terlaksana.” (Q., 17 : 4 -5 )

Itulah Nebukadnezar dari Babilon.
Jadi Yerusalem pada saat itu rata
dengan tanah. Bahkan kemudian
Bani Israil diboyong ke Babilon
untuk dijadikan budak. Itulah masa
perbudakan yang pertama. Dan
dalam keadaan tertindas seperti itulah
muncul harapan datangnya juru se-
lamat yang dalam bahasa Ibrani
disebut al-masîh. Tapi sebetulnya
al-masîh itu artinya adalah orang-
orang yang sudah “diurapi” (annoin-
ted) sebagai pemimpin agama.

Namun demikian, al-masîh itu
mempunyai konotasi tersendiri se-
bagai juru selamat. Dambaan kepada
juru selamat itulah yang kemudian
terwariskan antara lain kepada agama

Kristen, yang karena itulah Nabi Isa
disebut sebagai al-masîh.

Bangsa Israil selama 70 tahun
menjadi budak di Babilon. Baru
setelah Persi menyerang Babilon dan
menang—ini antara lain juga berkat
pertolongan orang-orang Israil. Orang-
orang Israil dibolehkan lagi pindah ke
Yerusalem. Sejak itulah bangsa Israil
disebut sebagai bangsa Yahudi, yang
dinisbatkan kepada Yehuda, salah
seorang saudara Nabi Yusuf, anak
dari Nabi Ya’qub a.s.

Nabi Daud menjadi raja di Yeru-
salem. Setelah itu, putranya, Nabi
Sulaiman menggantikannya. Setelah
wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan
pecah menjadi dua: sebelah utara
namanya Samaria, dan yang selatan
namanya Yudea. Nama “Yudea” me-
nunjuk kepada anaknya Ya’qub yang
pertama bernama Yehuda. Dari isti-
lah itulah lalu timbul istilah Yahudi.
Jadi, Yahudi itu sebetulnya nama
salah satu dari anak-anaknya Nabi
Ya’qub, yang menjadi salah satu suku
bangsa Israil.

Oleh orang Persi, tanah yang di-
janjikan itu (Kanaan di Palestina Se-
latan) dijadikan jajahannya, dan
orang-orang Israil dibolehkan mem-
bangun kembali Masjid Aqsha, tapi
hanya sekadarnya saja (sederhana).
Namun ketika orang-orang Roma
menguasai Yerusalem, orang-orang
Roma mengangkat Herod menjadi
Raja Yahudi. Herod ini sebenarnya
orang Arab yang agamanya Yahudi,
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tapi budayanya terpengaruh oleh
budaya Roma. Dialah yang kemu-
dian membangun Masjid Sulaiman
(Masjid Aqsha) dengan sangat mewah
dan hebat. Dalam literatur Barat,
Masjid Sulaiman yang dibangun
oleh Raja Herod itulah yang disebut
sebagai the Second Temple. Dan yang
menjadi the First Temple-nya adalah
yang didirikan oleh Nabi Sulaiman.

Tidak lama setelah dibangunnya
the Second Temple, Nabi Isa lahir
dengan membawa misi kenabian.
Melihat bangunan yang begitu me-
gah, Nabi Isa mengutuknya. Sebab,
Masjid Yerusalem yang megah itu
ternyata tidak dimanfaatkan sebagai-
mana mestinya. Pembangunan mas-
jid yang megah ini tidak diiringi
dengan peningkatan akhlak para pe-
meluknya, malah akhlak orang-orang
Yahudi ketika itu sangat buruk.
Ironisnya lagi, masjid megah tersebut
dijadikan pusat kegiatan lintah darat
oleh orang-orang Yahudi. Pada saat
itu orang Yahudi memang terkenal
sekali sebagai lintah darat.

Nabi Isa marah melihat kondisi di
dalam Masjid Yerusalem itu. Sambil
keluar dari ruangan masjid itu, Nabi
Isa mengutuk, “kalau begini, ini
(Masjid Yerusalem) akan hancur.”
Nabi Isa berkata demikian sambil
menendangi bangku-bangkunya
para lintah darat tersebut. Maka
bangku-bangku itu pun roboh. Nah,
bangku roboh itu dalam bahasa Latin
disebut bancarotta, yang kemudian

menjadi bangkrut seperti yang sering
kita dengar sekarang. Semula, orang
Indonesia tidak mengenal istilah
bangkrut. Sebab, dulunya orang
Indonesia itu kalau dagang tidak ada
yang memakai bangku, tapi mema-
kai tikar. Jadi istilahnya bukan bang-
krut, melainkan gulung tikar.

Nah, ternyata kutukan Nabi Isa
itu terbukti. Yaitu pada tahun 70
Masehi, Kaisar Titus menyerbu
Yerusalem dan meratakannya dengan
tanah. Dan setelah hancur-lebur, ada
seorang kaisar dari Roma yang benci
sekali kepada orang Yahudi, lalu
Yerusalem dikikis dari unsur-unsur
keyahudiannya. Pada waktu itu, di
Shakhrah, tempat yang paling suci
itu, didirikan patung Yupiter, salah
satu dewa Romawi, yang kemudian
namanya diubah menjadi Aelia-
Capitolina.

Keadaan semacam itu (yang ter-
jadi kira-kira tahun 200-300 Masehi)
baru berubah sesudah Konstantin–
yang mendirikan Konstantinopel
yang sekarang menjadi Istanbul–
masuk Kristen. Ibunya Konstantin,
Helena, juga masuk Kristen. Pada
saat itulah Helena yang saleh itu pergi
ke Yerusalem mencari-cari bekas-
bekas penyaliban Nabi Isa. Ternyata
di sana tidak ditemukan apa-apa.
Karena semua tanda-tanda jejak itu
sudah dihancurkan oleh orang Roma
dan Yunani. Tetapi kemudian Hele-
na mendapatkan informasi bahwa
katanya salib yang pernah digunakan
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untuk menyalib Nabi Isa itu ter-
timbun di sebuah pelbak (tempat
pembuangan sampah).

Selama ratusan tahun Yerusalem
keadaannya seperti itu. Perubahan
dan peristiwa penting baru terjadi
ketika Yerusalem jatuh ke tangan
orang-orang Islam
di zaman Khalifah
‘Umar ibn Al-
Khattab. Maka
Patriak Yerusalem
yang bernama Sof-
ronus, karena me-
nyadari bahwa ko-
ta ini adalah kota
yang sangat pen-
ting, mau menye-
rahkan Kota Yerusalem ini kepada
umat Islam asalkan ‘Umar pun datang
ke Yerusalem. Dibuatlah perjanjian
antara Patriak Yerusalem dengan
‘Umar ibn Al-Khattab, yang intinya
adalah menjamin kebebasan ber-
agama. Perjanjian itu disebut Perjanjian
Aelia, atau Mitsâq Aelia, karena
Yerusalem pada saat itu namanya Aelia-
Capitolina.

AL-NAFS AL-AMMÂRAH

Hawa nafsu berasal dari per-
kataan bahasa Arab, hawâ’ al-nafs,
artinya keinginan diri sendiri. Se-
benarnya kata al-nafs sulit di-
terjemahkan ke dalam bahasa In-
donesia; ada yang menerjemahkan

dengan diri, jiwa, atau lainnya. Tapi
di sini kita menyebutnya dengan
nafsu, meski konotasinya sudah ber-
ubah dari esensi asal katanya yang
terasa lebih netral. Dalam bahasa
yang lebih kontemporer, keinginan
diri sendiri dapat kita sebut sebagai

kecenderungan-
kecenderungan
subjektif-egoistis.
Karena menyatu
dengan kepenti-
ngan manusia,
maka keinginan
diri sendiri se-
ring kali tidak
bisa dilihat secara
objektif benar-

salahnya. Bahkan manusia lebih
sering menganggap bahwa yang
diinginkan itu pasti benar. Di sinilah
muncul persoalan hawa nafsu.

Dalam Al-Quran surat Yûsuf di-
katakan bahwa nafsu pada dasarnya
mendorong kepada keburukan. Di
situ terdapat istilah al-nafs al-am-
mârah, yang dalam bahasa Indonesia
disebut dengan istilah nafsu amarah.
Ayat tersebut berkenaan dengan cerita
tentang peristiwa Zulaikha yang
mencoba membujuk Yusuf untuk
menyeleweng. Yusuf menolak sam-
bil kemudian menggugat Zulaikha,
bagaimana seorang wanita terhormat
seperti dia berbuat demikian. Lalu
Zulaikha membela diri melalui
ungkapan, Dan aku tidak menyatakan
diriku lepas dari kesalahan, karena

“Barangsiapa di antara kamu me-
lihat kemungkaran, hendaknya
mengubahnya dengan tanganmu,
dan apabila tidak mampu, hendak-
nya menggunakan lisanmu, dan
apabila tidak mampu, hendaknya
dengan hatimu.”

 (Hadis)
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nafsu (manusia) mendorong kepada
kejahatan (Q., 12: 53).

Sebetulnya, seperti dijelaskan
dalam lanjutan ayat tersebut, kecuali
yang sudah mendapat rahmat Tuhanku
(Q., 12: 54), nafsu bisa juga men-
dorong kepada kebaikan kalau men-
dapat rahmat dari Allah. Di sini nafsu
berperan sebagai sumber motivasi dan
dorongan. Ia mempunyai nilai positif
karena mendapatkan rahmat dari
Allah Swt. Indikasinya adalah orang
bernafsu untuk melakukan sesuatu
yang baik menuju ridla Allah.

Kalau orang tidak mendapat
rahmat dari Allah, maka nafsunya
akan membuatnya buta, tidak tahu
lagi baik dan buruk, benar dan salah.
Mereka kehilangan kepekaan hati
nurani dan telah menuhankan hawa
nafsunya. Karena itu Allah berfirman,
Janganlah memperturutkan hawa nafsu
karena itu akan menyesatkan kau dari
jalan Allah (Q., 38: 26); Maka
bertahanlah engkau seperti yang
diperintahkan kepadamu, dan barang-
siapa bertobat bersama dengan kau,
janganlah kau melanggar aturan (ber-
tindak tiranik—NM) (Q., 11: 112).

Ayat di atas jelas sekali bahwa
mengikuti jalan Allah dikontraskan
langsung dengan bertindak tirani.
Jadi ada korelasi antara nafsu dengan
tindakan tiranik. Sebab, seperti Allah
firmankan, Tidak, tetapi sungguh ma-
nusia melampaui batas (bahwa setiap
orang mempunyai potensi untuk ber-
tindak tiranik—NM), karena melihat

dirinya sudah serbacukup (Q., 96: 6-
7). Setiap orang punya potensi untuk
menganut gaya hidup egoistis-indi-
vidualistis, karena itu kehilangan ke-
sadaran sosial. Tetapi, orang yang
beriman tidak akan bertindak tiranik.
Ia pasti melihat semua manusia sama;
semua manusia punya hak dan ke-
wajiban yang sama, serta tidak ada
nafsu untuk memaksakan diri.

AL-NAFS AL-LAWWÂMAH

Di samping al-nafs al-ammârah,
juga ada istilah al-nafs al-lawwâmah,
yakni nafsu yang sudah mengalami
proses introspeksi. Kata lawwâmah
sebetulnya berarti “banyak mencela”,
tetapi di sini maksudnya adalah
mencela diri sendiri. Nafsu lawwâ-
mah adalah gambaran dari orang
yang sudah sedemikian intensnya
melakukan introspeksi, sehingga dia
selalu mencari kesalahannya sendiri.
Orang boleh bertingkah laku tidak
peduli, misalnya, terhadap lingkung-
an, terhadap aturan, terhadap nilai-
nilai yang baik, tetapi sebetulnya
hatinya menentang. Artinya, orang
itu tahu bahwa perbuatannya tidak
benar, dan pengetahuannya itulah
permulaan dari lawwâmah.

Persoalannya kemudian, penge-
tahuan atau kesadaran bahwa dirinya
berbuat jahat itu hanya berguna di
dunia, sedang di akhirat tidak lagi
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berguna. Karena itu, selagi masih
hidup, marilah kita berbuat kebaji-
kan. Di sinilah masalah ihtisâb men-
jadi penting, yaitu menghitung diri
sendiri sebelum dihitung oleh
Tuhan di akhirat nanti. Sebuah hadis
mengatakan, “Hitunglah dirimu sen-
diri, sebelum kamu dihitung.”

Jadi, penyebutan al-nafs al-
lawwâmah itu sendiri sebenarnya
berkenaan dengan semangat intros-
peksi: Bagaimana akhir hidup ini?
Apa tujuan hidup? Apa yang harus
kita kerjakan? Apa benar semua
pekerjaan kita ini sudah benar,
sudah baik? Kalau kita jujur sen-
dirian dalam momen-momen kehe-
ningan seperti dalam shalat tahajud,
maka kita akan merasa bahwa kita
tidak benar. Di situlah kita mulai
melakukan introspeksi.

AL-NAFS AL-MUTHMA’INNAH

Setelah melalui proses introspeksi,
dengan asumsi bahwa seseorang betul-
betul konsisten dengan pertum-
buhannya, maka sampailah kita kepada
al-nafs al-muthma’innah, yakni nafsu atau
jiwa yang tenang. Istilah ini diambil dari
firman Allah, “(Kepada jiwa yang
beriman akan dikatakan:) Wahai jiwa
yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu
dengan rasa lega dan diterima dengan rasa
lega! Masuklah engkau ke dalam golongan
hamba-hamba-Ku! Masuklah engkau ke
dalam surga-Ku!” (Q., 89: 27-30). Inilah

puncak dari kebahagiaan yang sesung-
guhnya.

Tentu saja itu semua tidak gratis,
namun harus melalui proses latihan
yang sulit, yang penulis kira kita semua
pernah mengalaminya. Misalnya me-
ngenai penyakit-penyakit hati seperti
dengki, iri hati, dan sebagainya, yang
semua itu merupakan penyakit yang
mudah sekali menghancurkan kita.
Ada pepatah Arab, “Setiap orang yang
mempunyai kelebihan pasti didengki
orang”. Karena itu, orang yang punya
kelebihan dalam soal kekayaan
didengki, kecakapan manajerial, dan
segala macam kelebihan, biasanya
didengki.

Mengapa pepatah semacam itu
ada, karena memang salah satu pe-
nyakit manusia adalah rasa dengki
(hasad). Sedemikian destruktifnya
dengki itu, sehingga ada ayat yang
berbunyi, Katakanlah, “aku berlindung
kepada Tuhan Penguasa fajar. Dari
jahatnya api yang Ia ciptakan. Dari
jahatnya gelap ketika membentang
luas. Dari jahatnya mereka yang
mengerjakan perbuatan sihir. Dan
dari jahatnya orang yang dengki bila
melakukan kedengkian” (Q., 113: 1-
5). Kedengkian akan merusak diri
kita sendiri. Karena mengikuti nafsu,
kita, misalnya, selalu menduga bahwa
orang lain lebih beruntung dari kita.
Padahal belum tentu demikian. Maka
dengki merupakan salah satu penyakit
hati yang luar biasa gawatnya dikait-
kan dengan nafsu. Nabi pernah
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memperingatkan, “Jauhilah perasaan
dengki, sebab perasaan dengki memba-
kar semua kebaikan, seperti halnya api
membakar kayu bakar yang kering.”

Sekali lagi, introspeksi itu perlu
sekali agar diri kita sendiri menjadi
baik. Kebiasaan introspeksi harus
terus dipupuk dalam diri kita karena
itulah jalan satu-satunya yang dapat
memelihara kemurnian hati nurani
yang bersifat cahaya. Kalau kita sudah
kehilangan semangat introspeksi, hati
nurani kita pun akan buta dan mati.

AL-QURAN BERWAWASAN
INKLUSIF

Dalam istilah yang sekarang makin
banyak digunakan, wawasan Al-
Quran adalah sama sekali berse-
mangat inklusivistik, tidak eksklusi-
vistik. Al-Quran di berbagai tempat
dengan tegas menyatakan hal itu,
seperti firman Allah,

Sesungguhnya orang-orang yang
beriman, orang-orang Yahudi, kaum
Nasrani, dan kaum Sabean, siapa saja
yang beriman kepada Allah dan Hari
Kemudian serta berbuat baik, mereka
semuanya mendapatkan pahala dari
Tuhan mereka, tidak ada ketakutan
pada mereka, dan tidak akan bersedih
(Q., 2: 66).

Maka dengan visi Al-Quran yang
serbainklusif ini kaum Muslim, dan

para agamawan lain, sebenarnya di-
tantang untuk menemukan dan me-
ngembangkan lebih lanjut titik-titik
persamaan antara ajaran berbagai
agama, sebab hal serupa itulah yang
sekarang ini paling diperlukan, baik
secara nasional, dalam negeri sendiri,
maupun secara global, meliputi se-
luruh umat manusia.

Mengaitkan ide tersebut dengan
pembahasan tentang al-islâm—aja-
ran kepasrahan hanya kepada Tuhan
—sebagai suatu universalisme untuk
mencari dan menemukan prinsip-
prinsip yang mendasari kemung-
kinan diadakannya suatu tali ke-
sinambungan agama Ibrâhîmîyah ini,
adalah juga sangat penting. Karena
premisnya ialah bahwa Tuhan telah
membangkitkan pengajar dan peng-
anut kebenaran (nabi, rasul) kepada
semua umat manusia tanpa kecuali,
dan bahwa inti ajaran mereka semua-
nya adalah sama dan satu, yaitu ajaran
tunduk-patuh dan taat-pasrah kepada
Tuhan—al-islâm (sikap pasrah)
dalam makna generiknya. Maka,
dialog antaragama menyangkut po-
kok-pokok keimanan—yang se-
karang dikenal dengan istilah “dialog
teologis—adalah sesuatu yang tidak
saja dimungkinkan, tetapi diperlu-
kan, jika bukan diharuskan.

Inilah maknanya mengapa dalam
Al-Quran terdapat berbagai seruan,
langsung atau tidak langsung, kepada
Nabi Muhammad Saw.—dan melalui
beliau kepada seluruh umat manusia
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—untuk menangkap millat Ibrahim
yang hanîf dan muslim itu. Yaitu
suatu ajaran mencari dan berpegang
kepada kebenaran secara tulus dan
lapang (samhah), yang all inclusive
dengan memberi tempat dan penga-
kuan kepada agama, semua Kitab
Suci, dan semua
nabi dan rasul.
Semangat kese-
luruhan agama
Muhammad Saw.
adalah ke-hanîf-
an yang lapang
ini, yang diajar-
kan Nabi dalam berbagai saluran
dan cara.

Islam adalah sebuah agama ter-
buka yang mendorong umatnya
untuk bersikap ke-hanîf-an yang
samhah, bersemangat mencari ke-
benaran yang lapang: sebuah cara
beragama yang sekarang semakin
diperlukan, berlawanan dengan cara
beragama yang fanatik dan tertutup.

AL-QURAN DAN BAHASA ARAB

Pada dasarnya makna atau nilai
Al-Quran adalah universal. Ia tidak
dibatasi atau diubah (dalam arti ber-
tambah atau berkurang) oleh peng-
gunaan suatu bahasa. Karena itu,
penggunaan bahasa Arab sebagai
bahasa Al-Quran pun sesungguhnya
lebih banyak menyangkut masalah
teknis penyampaian pesan daripada

masalah nilai. Penggunaan bahasa
Arab untuk Al-Quran adalah wujud
khusus dari ketentuan umum bah-
wa Allah tidak mengutus seorang
rasul pun kecuali dengan bahasa
kaumnya (Q., 14: 4), yaitu ma-
syarakat yang menjadi audience

langsung seruan
rasul itu dalam
menjalankan mi-
si sucinya. Da-
lam hal Nabi
Muhammad Saw.,
kaumnya itu ialah
masyarakat Arab,

khususnya masyarakat Makkah dan
sekitarnya (Q., 6: 96), sehingga
bahasa Al-Quran pun sesungguh-
nya adalah bahasa Arab dialek pen-
duduk Makkah.

Pandangan bahwa kedudukan
bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran
lebih merupakan soal teknis penyam-
paian pesan daripada soal nilai itu
ditunjang oleh keterangan Al-Quran
sendiri. Yaitu keterangan bahwa
karena Nabi Muhammad Saw. ada-
lah seorang Arab, maka mustahil
Allah mewahyukan ajaran-Nya dalam
bahasa non-Arab (Q., 41: 44).

 Jadi sementara wahyu Allah itu
menggunakan medium bahasa Arab
karena Nabi Muhammad Saw. ada-
lah seorang Arab, namun Kitab Suci
yang mengandung wahyu itu tetap
merupakan petunjuk dan obat bagi
mereka yang beriman, lepas dari
bahasa yang digunakan di dalamnya.

Ambillah sebagian dari harta
mereka sebagai sedekah, yang
dengan itu mereka kau bersihkan
dan kau sucikan.

 (Q., 9:103)
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Sebab makna yang dikandungnya
adalah ajaran-ajaran universal yang
tidak terikat oleh masalah kebahasaan.

Tetapi, meski ada kejelasan ten-
tang masalah di atas, di pihak lain
juga terdapat kejelasan bahwa ter-
nyata penggunaan bahasa Arab
untuk bahasa Al-Quran itu me-
ngandung nilai
lain yang lebih
daripada sekadar
nilai teknis pe-
nyampaian pesan.
Penggunaan ba-
hasa Arab untuk
Al-Quran itu ter-
kait erat dengan
konsep dan pan-
dangan bahwa
Al-Quran adalah sebuah mukjizat
yang tak bakal bisa ditiru manusia.
Dalam pandangan teologis Islam
konsep ini termasuk doktrin yang
sangat terkenal dan mapan dengan
dukungan berbagai bukti empiris
yang tidak sedikit.

Salah satu kemukjizatan Al-Quran
itu ialah ekspresi puitisnya yang   sangat
khas dan unik. Dan kekhasan serta
keunikan ekspresi puitis itu jelas sekali
adalah berkat digunakannya bahasa
Arab. Dengan perkataan lain, segi
kemukjizatan Al-Quran tidak mung-
kin tanpa kemampuan tinggi bahasa
Arab yang digunakan sebagai medium
ekspresinya.

Ekspresi puitis yang khas dan unik,
serta mempunyai kekuatan metafisis

yang aneh pada para pendengarnya
itu, dengan sendirinya akan hilang
jika bahasa mediumnya dipindah dari
bahasa Arab ke bahasa lain. Dari
sudut pengertian inilah adanya pen-
dapat, bahkan doktrin, bahwa Al-
Quran tidak dapat diterjemahkan.
Dan jika diterjemahkan, antara lain

karena memenu-
hi keperluan me-
mahami makna
ajaran Kitab Suci
itu untuk mereka
yang tidak me-
nguasai bahasa
Arab, maka hasil-
nya bukanlah Al-
Quran itu sen-
diri, melainkan

“terjemahan” atau “tafsir”. Inilah
yang disadari oleh banyak ahli, baik
Muslim maupun non-Muslim, menge-
nai Al-Quran. Contohnya ialah
Muhammad Marmaduke Pickthall,
seorang Muslim Inggris yang ahli
sastra Inggris, yang menyebut karya
terjemahan puitis Al-Qurannya se-
kadar sebagai “The Meaning of the
Glorious Koran”, bukan “The Koran”
sendiri. Keterangan lebih panjang
terbaca dalam pengantar karyanya
itu: “Maksud karya ini ialah menyaji-
kan kepada para pembaca Inggris apa
yang oleh orang-orang Muslim se-
luruh dunia dipegang sebagai makna
kata-kata Al-Quran, dan hakikat
Kitab Suci itu, dalam bahasa yang
tidak sembarangan dan secara sing-
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kat, dengan memerhatikan tuntutan
orang-orang Muslim Inggris. Boleh
dikatakan masuk akal bahwa tidak
ada Kitab Suci yang dapat disajikan
maknanya oleh seseorang yang tidak
memercayai ilham dan pesannya; dan
ini adalah terjemahan Inggris pertama
Al-Quran oleh seorang Inggris yang
juga adalah seorang Muslim. Se-
bagian terjemahan-terjemahan yang
ada memuat keterangan yang ber-
sifat menyerang kepada orang-orang
Muslim, dan hampir semuanya meng-
gunakan gaya bahasa yang oleh orang-
orang Muslim segera dikenali sebagai
tidak sembarangan. Al-Quran itu
tidak dapat diterjemahkan. Itulah
kepercayaan para pemuka agama
model lama dan pandangan penulis
ini. Kitab Suci itu di sini disajikan
hampir secara harfiah dan hasilnya
bukanlah Al-Quran Al-Karim itu
sendiri, yang simfoninya tak tertiru-
kan, dan yang bunyi bacaannya itu
sendiri menggerakkan orang untuk
meneteskan air mata dan ekstase.
Buku ini adalah sekadar suatu cobaan
untuk menyajikan makna Al-Quran
—barangkali sedikit daya tariknya—
dalam bahasa Inggris. Buku ini tidak
akan pernah menggantikan Al-Quran
dalam bahasa Arab, dan tidak dimak-
sudkan untuk melakukan hal itu.”

Mungkin apa yang dimaksud
dalam kutipan cukup panjang itu
untuk banyak orang tidaklah meng-
herankan, karena Pickthall sendiri
adalah seorang Muslim, yang menu-

rut kalimatnya sendiri, seorang yang
percaya kepada ilham dan pesan Al-
Quran. Maka dapat dikatakan, begitu-
lah pandangan seorang Muslim ter-
hadap Kitab Suci Islam. Tetapi se-
benarnya yang berpendapat seperti
Pickthall itu tidak hanya seorang Mus-
lim, tetapi juga banyak kalangan ahli
non-Muslim. Salah seorang dari
mereka ialah A. J. Aberry, dalam
bukunya The Koran Interpreted, yang
menerangkan pendiriannya tentang
Al-Quran dengan mengatakan, “...
Saya menegaskan pandangan bahwa
suatu bacaan abadi, seperti halnya
Al-Quran, tidak dapat sepenuhnya
dimengerti kalau ia dibolehkan di-
uji hanya oleh kritisisme temporal
... logika wahyu bukanlah logika
kaum sekolahan. Tidak ada “sebelum”
atau “sesudah” dalam pesan kenabi-
an, ketika pesan itu sendiri benar
adanya; kebenaran abadi tidak boleh
dipandang dalam batas-batas waktu
dan ruang, tetapi setiap momen
mengungkap dirinya secara utuh dan
sempurna ....”

“Pengalaman mistik, sebagaimana
hal itu teruji oleh sejumlah saksi,
benar-benar memberi kunci tentang
ketidakurutan misterius retorika Al-
Quran. Seluruh kebenaran terung-
kap secara serentak dalam jiwa Nabi
yang penuh semangat; seluruh ke-
benaran, betapapun terpisah-pisah-
nya, menyingkapkan dirinya dalam
bacaan Nabi yang terwahyukan. Pem-
baca naskah-naskah suci Islam harus
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berusaha meraih pengertian yang
serba meliputi seperti itu. Pergantian
mendadak tema dan gaya dengan
begitu tidak lagi menimbulkan ke-
sulitan-kesulitan seperti yang dialami
para pengkritik yang kebingungan
dan ambisius untuk mengukur samu-
dra kefasihan Nabi dengan cincin
analisis seorang pejalan kaki. Masing-
masing surat dengan begitu akan
dipandang sebagai kesatuan dalam
dirinya sendiri, dan seluruh Al-Quran
akan dipahami sebagai wahyu yang
tunggal, konsisten dengan dirinya
sendiri dalam martabat yang paling
tinggi.”

Maka, singkatnya, apresiasi ter-
hadap Al-Quran tidak cukup secara
kognitif dan rasional, tapi harus di-
lengkapi dengan apresiasi mistis atau
spiritual, yang memancar dari keung-
gulan ekspresi linguistik yang meng-
gunakan medium bahasa Arab.

AL-QURAN DAN KONTEKS
TURUNNYA

Asbâb Al-Nuzûl adalah salah satu
istilah yang sangat mapan di dalam
kajian Islam, karena ia merupakan
topik yang selalu dibicarakan oleh
para ulama. Asbâb, bentuk jamak dari
sabab, artinya sebab, dan nuzûl artinya
turun, dalam hal ini yang dimaksud
ialah turunnya firman Allah Swt.
Turunnya firman itu bisa dalam

bentuk satu ayat, bisa juga dalam
bentuk satu surat, terutama surat-
surat pendek seperti surat-surat pada
bagian terakhir Al-Quran (juz
‘amma), yang umumnya turun se-
kaligus. Hal yang sangat menarik dan
penting kita perhatikan di balik
konsep Asbâb Al-Nuzûl adalah adanya
suatu pengakuan bahwa setiap wahyu
itu memiliki konteks. Artinya, wahyu
tidak turun begitu saja tanpa sebab,
tetapi selalu dikaitkan dengan situasi
konkret menyangkut pengalaman
Nabi Muhammad Saw. dan umat
yang beliau pimpin. Oleh karena itu,
kalau kita perhatikan ada beberapa
firman Allah Swt. yang sangat ad hoc
atau spesifik. Tentu saja hal ini me-
nimbulkan masalah, terutama bila
dikaitkan dengan klaim bahwa firman
Allah itu universal. Sedangkan dalam
bahasa falsafah, universal berarti
bahwa sesuatu yang tidak tergantung
pada ruang dan waktu.

Di kalangan Islam, ada semacam
keyakinan bahwa ajaran Islam itu
universal, namun turunnya kepada
Nabi bersifat kontekstual. Perma-
salahannya adalah bagaimana kita
melakukan generalisasi terhadap
suatu firman sehingga bisa mengatasi
situasi konkretnya dan menjadi suatu
pengertian yang umum. Di sinilah
peran penting ‘ibrah (penyeberang-
an), yaitu menarik pengertian umum
sebuah ungkapan yang baik dari segi
bahasa maupun konteksnya yang
spesifik. Melalui proses itulah ditarik
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suatu “general understanding” dan
“general norm”. Tentu saja hal itu ka-
dang-kadang tidak mudah. Tetapi
sebaliknya, kita juga harus meng-
akui kenyataan bahwa setiap firman
itu punya konteks. Karena itu sudah
ada ide—sejak zaman permulaan
Islam, dalam hal
ini Imam Syafi’i—
bahwa terhadap
suatu firman
yang tergantung
pada suatu kon-
teks, kita harus
melaksanakan-
nya dalam kon-
teks lain dan da-
lam bentuknya yang lain.

Yang jelas punya konteks ialah
ayat-ayat yang berkaitan dengan
hukum. Diakui secara terang-te-
rangan oleh para ahli hukum Islam
dan ahli fiqih bahwa hukum itu ber-
ubah dari waktu ke waktu dan dari
tempat ke tempat. Biasanya, kalau
dikatakan seperti itu, yang segera
tertangkap oleh kita ialah “hukum
bisa diubah-ubah menurut waktu
dan tempat”. Sebetulnya, idenya
tidak demikian. Tetapi ada suatu
nilai umum (nilai general) yang akan
bertahan terus dan berlaku untuk
setiap waktu dan tempat, di mana
aplikasi konkretnya yang menyang-
kut proses-proses dan struktur-
struktur khusus tidak sama dari satu
tempat ke tempat yang lain atau dari
satu waktu ke waktu yang lain.

Untuk bisa mengetahui konteks
sebuah firman, para ulama meneliti
sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran
sehingga melahirkan kitab-kitab
tentang Asbâb Al-Nuzûl. Oleh
karena Asbâb Al-Nuzûl tidak ter-
cantum dalam Al-Quran itu sen-

diri, maka berita
atau pengetahu-
an tentangnya
didasarkan pada
penuturan orang-
orang yang ke-
betulan menyak-
sikannya.

AL-QURAN DAN RAMADLAN

Ada sebuah pertanyaan, mengapa
Al-Quran diturunkan pada bulan
suci Ramadlan? Kalau saja mau di-
renungkan, yang demikian itu ternyata
erat kaitannya dengan asumsi bahwa
bulan Ramadlan adalah bulan yang di
dalamnya orang beriman dianjurkan
menjalankan ibadah puasa. Mereka
sedang banyak-banyaknya melaku-
kan tadabbur, ihtisâb, zikir, perenu-
ngan, dan sebagainya. Amalan-amalan
itu, sesungguhnya, merupakan sebuah
upaya pengondisian untuk menang-
kap makna dan pesan Al-Quran.

Dengan kata lain, untuk dapat
menangkap makna dan pesan-pesan
dalam Al-Quran sebagai sumber pan-
dangan hidup, seseorang harus memi-

Mitologi kepada sesama manusia
menghasilkan tirani atau kultus.
Perampas kebebasan manusia tidak
ada kecuali sesama manusia sen-
diri, melalui sistem-sistem tiranik
dan cultic, baik dalam pemerinta-
han maupun dalam bidang kehidup-
an yang lain maupun keagamaan.
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liki terlebih dahulu modal dasar yang
berupa ikatan spiritual, spiritual attach-
ment, seperti kondisi ruhaniah bulan
Ramadlan. Selanjutnya, ia harus me-
miliki persiapan dan kesediaan jas-
maniah, yakni mau membacanya.
Kemudian dilanjutkan dengan ke-
sediaan intelektual berupa kemauan
memahami dan merenungkannya.
Setelah itu, baru akan meningkat
kepada kesediaan nafsiah. Pada
gilirannya Al-Quran dengan sen-
dirinya akan memberikan efek pada
diri pembacanya.

Seperti ditegaskan sendiri oleh Al-
Quran, sesungguhnya Al-Quran
dapat memberikan petunjuk, namun
sekaligus juga dapat menyesatkan,
yakni bagi mereka yang tidak mau
merenungkan dan mengakui kebe-
naran Al-Quran. Yang demikian itu
justru akan menimbulkan sikap dan
semangat perlawanan dari Al-Quran
sendiri, … Dengan (perumpamaan)
itu Ia membiarkan banyak orang
tersesat (disesatkan oleh Allah—NM)
dan dengan itu banyak orang yang
dibimbing-Nya … (Q., 2: 26).

Al-Quran dalam bahasa Arab berar-
ti bacaan dengan keras (recitation). Ka-
lau dibaca terus-menerus, meski tidak
dapat memahami artinya dengan
tingkat keindahan gaya bahasanya,
ternyata terbukti dapat menimbulkan
ketenangan ruhani bagi yang mem-
baca atau mendengarkan, khususnya
apabila dibaca secara perlahan dan
dihayati dalam hati seperti dianjurkan

sendiri oleh Al-Quran, … bacalah Al-
Quran dengan perlahan (Q., 73: 4).

AL-QURAN DAN
RELATIVITAS WAKTU

Di zaman modern ini, teori ke-
nisbian waktu dihubungkan oleh
Einstein. Sarjana itu memang lebih
daripada bapak bom atom atau fisika
nuklir. Einstein adalah seorang fai-
lasuf. Sistem pemikiran filosofisnya
terutama bertumpu kepada teori
relativitasnya yang termasyhur.

Berkenaan dengan waktu, teori itu
mengatakan bahwa waktu ada karena
adanya benda. Sebab waktu tidak
lain adalah pola kaitan nisbi antara
dua atau lebih benda yang bergerak
dengan kecepatan berbeda. Waktu
kita, manusia bumi ini, yang diwu-
judkan dalam konsep-konsep tentang
tahun, bulan, hari, jam, menit, dan
detik, adalah hasil pola kaitan nisbi
antara bumi tempat kita berdiam
dengan matahari dan rembulan. Se-
andainya matahari dan rembulan
beredar lebih cepat atau lebih lambat
daripada yang terjadi sekarang, maka
hakikat waktu kita pun akan tidak
sama dengan yang ada sekarang ini.

Berkenaan dengan kenisbian
waktu ini ialah teori bahwa seandai-
nya manusia bisa bergerak dalam ke-
cepatan yang melebihi kecepatan
cahaya, maka dia akan dapat menge-
jar waktu yang telah berlalu. Sama
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dengan mobil yang mampu lari lebih
cepat daripada kereta api, sehingga
dia mampu lari lebih cepat daripada
kereta api yang telah lewat.

Karena itu, manusia bisa kembali
ke masa lampau. Tapi hal itu hanya
ada dalam teori. Dalam praktik tetap
mustahil, karena mustahil manusia
bergerak melebihi kecepatan cahaya.
Walaupun demikian, teori (atau, lebih
tepatnya, filsafat) itu mempunyai im-
plikasi yang amat penting dalam
paham keagamaan. Yaitu bahwa apa
yang diajarkan oleh agama mengenai
hakikat hidup manusia ini semakin
banyak memperoleh dukungan dari
berbagai temuan ilmiah. Sebutlah,
misalnya, ajaran tentang kehidupan
sesudah mati. Al-Quran banyak me-
muat lukisan untuk meyakinkan ma-
nusia tentang adanya kehidupan se-
sudah mati. Salah satunya, ialah ki-
sah yang ada kaitannya dengan teori
relativitas waktu. Yaitu, cerita tentang
beberapa orang pemuda “penghuni
gua” yang tidur selama tiga ratus ta-
hun (tiga abad), sehingga ketika ba-
ngun dari tidur itu mereka sudah ber-
ada dalam zaman yang total berbeda,
dan mereka dapatkan anjing kesaya-
ngan mereka telah menjadi tulang-
belulang sama sekali, tanda telah
sangat lama mati. Dan ketika salah
seorang dari mereka bertanya kepada
yang lain, Kita berdiam selama sehari
atau beberapa hari saja (Q., 18: 9-26).

Kisah ini dituturkan untuk me-
nyampaikan pesan moral, yaitu se-

bagaimana disebutkan dalam firman-
Nya, ... agar mereka tahu bahwa janji
Allah itu haqq (pasti terjadi, dan
bahwa Sa’at [Kiamat] itu tidak bisa
diragukan lagi) (Q., 18: 21). Ma-
salahnya kita ini sering terlena oleh
kehidupan duniawi dan merasa se-
olah-olah kita akan hidup terus se-
lamanya. Tetapi ketika mati sebagai
sa’at yang tak terhindarkan itu tiba,
kita akan merasa dan menyadari
betapa singkatnya hidup ini seolah-
olah semuanya berlangsung hanya
dalam “satu atau dua hari saja”. Lalu
kita mungkin akan mengalami seperti
yang diperingatkan dalam firman-
Nya, Dermakanlah sebagian dari ke-
kayaan yang telah Kami karuniakan
kepada kamu, sebelum maut datang
kepada salah seorang dari kamu, lalu
dia berkata, “Tuhanku, kalau saja
Engkau tunda kematianku ini barang
sejenak, sehingga aku sempat berderma
dan aku tergolong orang-orang yang
baik” (Q., 63: 10). Suatu “sesal” ke-
mudian yang tidak berguna.

AL-QURAN PENUH KESUCIAN

Dalam menyikapi Al-Quran, per-
tama-tama kita harus meyakini bahwa
ia merupakan Kitab Suci yang ditu-
runkan oleh Allah Swt., yang di da-
lamnya berisikan pesan-pesan sebagai
petunjuk dan tuntunan hidup. Kita
harus menjauhi munculnya keyaki-
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nan bahwa Al-Quran adalah kitab
magis.

Sementara itu, etika ketika hendak
membaca Al-Quran di antaranya
harus dimulai dengan kesucian diri.
Dari segi lahiriah, kesucian itu berupa
mengambil air wudlu. Kemudian,
membaca ta‘awwudz, yakni meng-
ucapkan a‘ûdzu billâhi min al-syaythân
al-rajîm, sebagaimana dianjurkan
oleh Al-Quran, Maka jika kamu
membaca Al-Quran, berlindunglah
kepada Allah dari setan yang terkutuk
(Q., 16: 98).

Setelah itu disambung dengan
membaca bismillâh, sebagaimana
hadis Nabi Muhammad Saw. yang
sangat masyhur mengatakan, “Setiap
pekerjaan yang baik tidak dimulai
dengan membaca bismillâh, maka
akan sia-sia.”

Dalam kasus membaca bismillâh,
perlu diketahui bahwa terhadap
surat Al-Taubah (Q., 9) ada penge-
cualian. Sebagian ulama berpendapat
bahwa sebaiknya tidak atau bahkan
tidak boleh membaca bismillâh ketika
memulai membaca surat itu.

Apabila hendak mengakhiri baca-
an Al-Quran, kita dianjurkan meng-
ucapkan shadaqallâh. Ungkapan
demikian merupakan kesepakatan
para ulama sebagai pembuktian
bahwa kita meyakini Kitab Suci Al-
Quran sebagai benar-benar perkataan,
kalâm, atau firman Allah Swt.

Sebagai sumber pandangan hidup
orang beriman, Al-Quran harus di-

renungkan dan dikaji, kemudian di-
amalkan dalam kehidupan berma-
syarakat sehingga pesan-pesan dan
ajaran Al-Quran dengan sendirinya
menjadi sikap hidup di negara Indo-
nesia yang kehidupan agamanya
majemuk atau pluralis. Seperti yang
disepakati oleh para pendiri Republik
ini, Indonesia bukan negara agama.
Dengan demikian, menjadi tugas
dan tanggung jawab umat Islamlah
untuk mampu menanamkan pada
dirinya pandangan-pandangan yang
bersumber dari ajaran Al-Quran agar
tatanan yang ada sesuai dengan tun-
tutan Al-Quran.

AL-QURAN SEBAGAI PROTEKTOR

Ada satu hal yang harus diingat
bahwa Al-Quran berfungsi sebagai
protektor atau pelindung bagi ki-
tab-kitab yang lama. Dalam Al-
Quran dinyatakan, Dan Kami tu-
runkan Kitab yang membawa ke-
benaran, memperkuat Kitab yang sudah
ada sebelumnya dan menjaganya. Maka
putuskanlah perkara antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah.
Dan janganlah ikuti nafsu mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang
datang kepadamu. Untuk kamu ma-
sing-masing, Kami tentukan suatu
undang-undang dan jalan yang
terang. Sekiranya Allah menghendaki
niscaya Ia menjadikan kamu satu
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umat, tetapi Ia hendak menguji kamu
atas pemberian-Nya. Maka berlomba-
lah kamu dalam kebaikan. Kepada
Allah tempat kamu kembali, lalu
ditunjukkan kepadamu apa yang
kamu perselisihkan (Q., 5: 48).

Jadi, untuk mengetahui perbeda-
an di antara kita
tampaknya ham-
pir-hampir men-
jadi hak prerogatif
Tuhan, karena kita
akan mengetahui-
nya nanti di ak-
hirat. Ayat ini di-
turunkan satu de-
retan dengan ce-
rita tentang ki-
tab-kitab yang lalu. Terutama terkait
dengan orang Yahudi, artinya tidak
bicara tentang Ibrahim (Ibrahim
punya suhuf, hanya lembaran-
lembaran, tidak berbentuk kitab).

Dalam surat Al-Mâ’idah ada gu-
gatan kepada orang Yahudi, “Tetapi
bagaimana mereka datang kepadamu
meminta keputusan padahal mereka
mempunyai Taurat, di dalamnya ada
peraturan Allah? Sesudah itu kemu-
dian mereka tinggalkan.” Sungguh
mereka bukan orang beriman (Q., 5:
43). Dalam ayat ini jelas sekali Al-
Quran sendiri mengatakan bahwa
dalam Taurat yang ada sekarang ini,
terdapat hukum Allah, dan diharap-
kan orang Yahudi melaksanakannya.
Ini berarti bahwa orang Yahudi tidak
harus meninggalkan sama sekali Tau-

rat. Firman Allah, Kamilah yang me-
nurunkan Taurat, di dalamnya ter-
dapat petunjuk dan cahaya, yang oleh
para nabi dan mereka yang berserah
diri, oleh para rabi dan ahbâr diputus-
kan perkara penganut agama Yahudi,
sebab kepada mereka diperintahkan

memelihara Kitab
Allah. Dan untuk
itu mereka men-
jadi saksi. Ja-
nganlah kamu
takut kepada ma-
nusia, tetapi ta-
kutlah kepada-Ku
dengan harga
yang tak berarti.
Barangsiapa ti-

dak menjalankan hukum seperti yang
diturunkan Allah, mereka adalah
orang yang ingkar (Q., 5: 44). Jelas
bahwa konteksnya adalah Taurat.

Pertanyaan yang kemudian mun-
cul adalah, apa isi Taurat?

Firman Allah, Di dalamnya Kami
turunkan kepada mereka, “Nyawa di-
bayar dengan nyawa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan
luka ada qisasnya.” Tetapi barang-
siapa melepaskan hak pembalasannya
sebagai sedekah, maka itu penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak menjalan-
kan hukum seperti yang diturunkan
Allah, mereka adalah orang yang
zalim. Dan untuk meneruskan jejak
mereka Kami utus Isa Putra Maryam,
memperkuat Taurat yang sudah ada

Dari berbagai konsekuensi logis paham
Ketuhanan Yang Maha Esa, salah
satunya yang amat kuat mempunyai
dampak pembebasan sosial yang besar
ialah egalitarianisme. Berdasarkan
prinsip itulah, tawhîd menghendaki
sistem kemasyarakatan yang demo-
kratis berdasarkan musyawarah.
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sebelumnya, dan Kami berikan Injil
kepadanya. Di dalamnya terdapat
petunjuk dan cahaya, dan memperkuat
Taurat yang sudah ada sebelumnya,
sebagai petunjuk dan peringatan untuk
orang yang bertakwa. Hendaklah
pengikut Injil memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah
di dalamnya. Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah mereka itulah
orang fasiq (Q., 5: 45-47).

Setelah itu baru cerita tentang
Nabi Muhammad. Firman Allah,
Dan Kami turunkan Kitab yang mem-
bawa kebenaran, memperkuat Kitab
yang sudah ada sebelumnya dan men-
jaganya. Maka putuskanlah perkara
antara mereka menurut apa yang di-
turunkan oleh Allah (Q., 5: 48).

Dengan demikian, orang Kristen
dan orang Yahudi masih diperin-
tahkan oleh Tuhan untuk menjalan-
kan Kitab Suci masing-masing. Ini-
lah yang disebut “muhaymin” dalam
ayat di atas. Bahkan di tempat lain-
nya Al-Quran menjanjikan bahwa
kalau orang-orang Yahudi dan Kristen
menjalankan ajaran mereka, maka
Allah akan memberi mereka rezeki
dari atas, dari bawah, dan sebagainya.

Itulah sebabnya Al-Quran disebut
“Qur’ân” dengan dua makna. Makna
pertama adalah “bacaan”, dari qara’a
—yaqra’u—qur’ân. Maka tidak terlalu
salah kalau sastrawan H.B. Yassin
menyebut terjemahannya sebagai
Bacaan Mulia (Al-Qur’ân Al-Karîm).

Makna kedua adalah “compandium”
atau kumpulan atau rangkuman dari
semuanya sehingga menjadi satu.
Volume Al-Quran memang kecil,
hanya sepertiga atau seperempat dari
Bibel, tetapi bebas dari dongeng se-
hingga menjadi ringkas sekali.

AL-RAHMÂN DAN AL-RAHÎM

Salah satu hal yang dapat men-
jelaskan sekularisasi adalah ajaran
yang terkandung dalam kalimat bas-
malah. Pertama ialah arti kata bis-
millâh, yang Indonesianya ialah “Atas
nama Tuhan” (tapi biasanya diter-
jemahkan menjadi “Dengan nama
Allah”; hal ini adalah kurang tepat).
Perkataan bismillâh itu menunjuk-
kan nilai kegiatan manusia sebagai
Wakil, atau Khalifah Tuhan, di bumi.
Di situ, secara implisit juga terkan-
dung pengertian adanya ruang ke-
bebasan bagi manusia.

Kedua ialah makna yang terkan-
dung dalam perkataan Al-Rahmân
dan Al-Rahîm. Keduanya berasal
dari akar kata rahmat (kasih). Baik
Al-Rahmân maupun Al-Rahîm ialah
“Yang Mahakasih”, sebab, keduanya
adalah kata sifat. Tetapi mengapa
sampai disebutkan sekaligus kedua-
nya, dan tidak cukup salah satu saja?

Jawabnya, hal itu tentu mem-
punyai maksud yang lebih luas. Para
ahli tafsir menerangkan bahwa Al-
Rahmân menunjukkan sifat Kasih
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Tuhan di dunia ini (menurut ukuran-
ukuran duniawi), sedangkan Al-
Rahîm menunjukkan sifat Kasih itu
di akhirat (yang berarti juga menurut
norma-norma ukhrawi).

Maka Tuhan, sebagai Rahmân,
akan selalu memberikan balasan ke-
baikan di dunia ini bagi mereka yang
menjalankan kehidupan duniawi
secara tepat. Kasih Tuhan itu tidak
bergantung kepada iman atau ke-
percayaan seseorang, melainkan ke-
pada ilmu pengetahuannya tentang
masalah sekular itu. Dan Tuhan, se-
bagai Rahîm, akan senantiasa mem-
berikan balasan kebaikan di akhirat
nanti kepada mereka yang menyiap-
kan kehidupan ukhrawinya secara
benar, yaitu dengan mengikuti ajaran-
ajaran agama Tuhan. Kasih Al-Rahîm
itu bergantung kepada iman sese-
orang, bukannya kepada ilmu penge-
tahuannya. Kasih Tuhan sebagai
Rahmân diberikan kepada manusia
sebagai makhluk-masyarakat dalam
hubungannya dengan sesama manu-
sia dalam dan alam sekitarnya, dan
Kasih Tuhan sebagai Rahîm diberi-
kan kepada manusia sebagai makh-
luk individu dalam hubungannya
dengan Allah semata. Maka, jika kita
menghendaki kebahagiaan di dunia
dan di akhirat, kita harus beriman
dan berilmu sekaligus, yang kemu-
dian keduanya, iman dan ilmu, itu
akan mewarnai amal perbuatan kita.
Sebab, amal perbuatan kita, berupa
kegiatan keseharian, harus mendapat-

kan motivasi atau dorongan niat
yang benar, sesuai dengan bunyi hati
nurani (kalbu, dlamîr atau fu’âd)
yang telah dipertajam, diperpeka dan
dihidupkan dengan iman dan ibadah
atau kegiatan spiritual, dan diterangi
oleh perhitungan ilmiah atau rasional
yang tepat. Penggabungan antara
kedua iman dan ilmu itu, dengan
masing-masing cara pendekatannya,
hendaknya ada pada setiap pribadi
Muslim dan amat berbahaya men-
campuradukkan metode pendeka-
tan keduanya itu, sebab pada ting-
kat sebenarnya, penghayatan nilai
spiritual/keagamaan bukanlah hasil
kegiatan yang serbarasionalistis dan,
demikian pula sebaliknya, masalah-
masalah duniawi tidak dapat kita
dekati dengan metode spiritualistis.
Keduanya mempunyai bidang yang
berbeda, meskipun antara iman dan
ilmu itu terdapat pertalian yang erat:
pertalian antara sumber motivasi, atau
dorongan batin (niat), dan keterang-
an tentang cara yang tepat untuk
satu bentuk kegiatan atau amal.

AMAL DAN KEIKHLASAN

Sebenarnya, bagi Tuhan, apakah
kita memperlihatkan amal secara
lahiriah ataukah merahasiakannya
sebagai urusan pribadi kita dengan
Tuhan adalah sama saja karena semua
diketahui oleh-Nya. Tidaklah tersem-
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bunyi bagi Allah sesuatu apa pun yang
ada di bumi, dan tidak pula yang ada
di langit (Q., 14: 38).

Walaupun begitu, penting sekali
kita memerhatikan adanya petunjuk-
petunjuk bahwa jika kita melakukan
suatu kebaikan tertentu maka lebih
utama melakukannya tanpa sikap
d e m o n s t r a t i f ,
betapapun sikap
itu tumbuh dari
iktikad baik.
Derma misalnya,
adalah amal ke-
bajikan yang ber-
urusan dengan
orang lain, yaitu
penerima derma.
Jadi dia merupa-
kan amal yang mudah tampak di
mata, alias demonstratif. Apalagi jika
derma itu dilakukan melalui suatu
lembaga yang mengurusinya, maka
hampir tidak bisa dihindari adanya
unsur demonstratif itu. Dan agama
membenarkan derma yang dilakukan
dengan cara  demikian, malah mung-
kin ada saatnya hal itu merupakan
keharusan karena memerlukan pe-
ngorganisasian.

Tetapi karena dalam pandangan
Allah sikap batin kita adalah lebih
penting, maka kita mendapatkan
firman demikian: Jika kamu menam-
pakkan derma-derma, maka itu ada-
lah baik sekali. Tetapi jika kamu
merahasiakannya dan memberikan-
nya (langsung) kepada orang-orang

miskin, maka hal itu adalah lebih
baik bagi kamu ... (Q., 2: 271). Ke-
terangannya ialah, bahwa karena
derma itu untuk kepentingan umum,
maka baik sekali diketahui orang ba-
nyak, antara lain untuk menjadi
contoh dan dorongan agar orang
lain juga melakukan hal serupa. Jadi

publisitas ka-
dang-kadang jus-
tru bermanfaat.
Tetapi bahaya
publisitas ialah
gangguannya ke-
pada ketulusan.
Dan tiadanya ke-
tulusan, seperti
kita ketahui, ber-
arti tiadanya ja-

minan bahwa perbuatan baik itu
akan diteruskan di masa yang akan
datang, karena orang bersangkutan
selalu mengaitkan amalnya dengan
pamrih atau balas jasa yang belum
tentu terwujud.

Karena itu, jika memang memung-
kinkan dan ada cara yang bisa ditem-
puh, maka derma itu akan menjadi
lebih baik lagi kalau dilakukan diam-
diam, anonim, dan langsung mem-
punyai dampak perbaikan kepada
kaum miskin. Kemudian yang ber-
sangkutan memusatkan harapan
hanya kepada Allah, semoga Dia ber-
kenan menerima amalnya dan mem-
beri balasan berlipat ganda.

Sikap penuh ketulusan hati itu di-
lukiskan di tempat lain dalam Kitab
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Suci, berkenaan dengan tingkah laku
orang-orang beriman: Dan mereka
itu memberi makan yang dicintainya
kepada orang miskin, anak yatim, dan
orang-orang yang terbelenggu (mereka
berkata), “Kami memberi kamu makan
ini adalah semata-
mata demi (ridlâ’)
Allah saja, dan ka-
mi makan ini ada-
lah semata-mata
demi (ridlâ’) Allah
saja, dan kami
tidak menghen-
daki dari kamu balasan ataupun
terima kasih ...” (Q., 76: 8-9).

Karena petunjuk-petunjuk Ilahi
itu, maka ada ungkapan bahwa
sebaik-baik derma ialah “yang dilaku-
kan tangan kanan tanpa diketahui
tangan kiri”. Artinya, jika tangan
kiri yang merupakan anggota badan
kita sendiri itu saja sebaiknya jangan
mengetahui, maka apalagi orang lain,
bagaimanapun dekatnya dengan kita,
sebaiknya tidak perlu mengetahui
perbuatan kebajikan yang kita laku-
kan. Sebab, seperti telah dikatakan,
ini semua menyangkut masalah ke-
ikhlasan. Jelas bahwa keikhlasan itu
amat sangat sulit. Namun karena
hanya keikhlasan itulah yang akan
berdampak kesucian pada batin dan
kedekatan kita kepada Allah, maka ki-
ta harus terus menerus dan sedapat-
dapatnya berusaha untuk meraihnya.

AMAL MENENTUKAN REPUTASI

Apa yang kita bawa ketika
menghadap Allah di hari kemudian
adalah amal. Kalau kita sudah me-
ninggalkan dunia ini menghadap

Allah, maka amal
itu terwujud di
dunia dalam ben-
tuk reputasi. Se-
perti dikatakan
dalam pepatah,
“Harimau mati
meningga lkan

belang, gajah mati meninggalkan
gading, manusia mati meninggalkan
amal”. Dan umur sebuah reputasi ja-
uh lebih panjang daripada umur
pribadi manusia. Sampai sekarang
kita masih bisa menyebut dengan
penuh penghargaan kepada Archi-
mides, kepada Aristoteles, apalagi
kepada Nabi. Tetapi kita juga bisa me-
nyebut dengan penuh kutukan dalam
hati kepada orang-orang seperti
Nero, Fir’aun, dan lain-lain.

Jadi, reputasi—nama baik ataupun
nama buruk—jauh lebih panjang
daripada umur pribadi kita. Aristo-
teles tampil di dunia hanya sampai
umur 40-50 tahun menurut perkira-
an. Tetapi sampai sekarang orang ma-
sih mengenang dia dan mempelajari
pengetahuan yang diwariskan. Inilah
amal. Maka, agar reputasi kita nanti
baik, yang berarti mencerminkan apa
yang kita alami di akhirat, hendak-
nya kita berusaha betul-betul me-

“Dan segeralah berbuat kebaikan
setelah berbuat kejahatan, maka
perbuatan baik itu akan meng-
hapuskannya.”

(Hadis)
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nyadari kehadiran Allah. ... Dia ber-
sama kamu di mana pun kamu bera-
da. Dan Allah melihat apa yang kamu
kerjakan (Q., 57: 4). Tidakkah kau
perhatikan bahwa Allah mengetahui (se-
gala) apa yang di langit dan di bumi?
Bila ada pembicaraan rahasia antara
tiga orang, tentulah Dia Yang ke-
empat—dan bila lima orang tentulah
Dia Yang keenam—dan tiada pula
kurang atau lebih dari itu, tentulah Dia
bersama mereka di mana pun mereka
berada; kemudian Ia memberitahukan
apa yang mereka kerjakan pada hari
kiamat. Dan Allah
mengetahui segala
sesuatu (Q., 58: 7).

Tidak ada em-
pat orang yang
berbisik-bisik me-
lainkan Allah yang
kelima. Tidak lebih
dan tidak kurang
dari itu, melainkan
Allah selalu beserta
mereka di mana pun berada. Oleh
karena itu tidak mengherankan
bahwa Al-Quran, seperti dikutip di
atas, bertujuan membuat orang ber-
takwa. Dan seluruh ibadah kita ini
pun akhirnya ialah agar membuat
kita lebih bertakwa.

AMAL MUHAMMADIYAH

Pembicaraan ini barangkali harus
dimulai dengan beberapa pernyataan

yang bernada kesyukuran atas be-
berapa kelebihan yang dimiliki Mu-
hammadiyah. Kalau kita lihat dari
jumlah keanggotaan, Muham-
madiyah adalah organisasi Islam
“modernis” yang terbesar di dunia,
lebih besar daripada organisasi-orga-
nisasi “modernis” di negeri Islam yang
lain. Muhammadiyah juga sebuah
organisasi Islam yang relatif paling
berhasil—jika dilihat ciri kelembaga-
an yang relatif modern dengan pro-
duk-produk sosial keagamaannya
yang sangat mengesankan—diban-

ding dengan or-
ganisasi Islam
yang mana pun,
baik yang ada di
negara kita mau-
pun di negara
Islam yang lain.
Karena itu, bisa
dikatakan bahwa
di kalangan Is-
lam—tidak ter-

batas pada skala nasional, melain-
kan juga internasional—Muham-
madiyah adalah sebuah cerita sukses
bagi organisasi Islam “modernis”.

Namun, beberapa pernyataan itu
harus segera disusul dengan pernya-
taan lain yang bernada memperingat-
kan: Muhammadiyah itu besar, mo-
dern, dan sukses adalah terutama se-
bagai gerakan amaliah. Ini dapat
dipandang sebagai suatu keunggulan,
sebab toh Islam, sebagaimana halnya
dengan kehidupan manusia itu sen-
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diri, mendapatkan modal eksistensi-
nya dalam amal. Tetapi, kelebihan
Muhammadiyah di bidang amaliah
ini juga merupakan suatu kekurang-
an, yaitu jika memang watak keprak-
tisan Muhammadiyah itu terimpli-
kasi pada kurangnya wawasan. Pada-
hal wawasan itu mutlak diperlukan
tidak saja sebagai perangkat yang mem-
beri kesadaran menyeluruh atas
semua kegiatan amaliah dan sebagai
kerangka untuk dapat dilihat hubung-
an organik antara berbagai bagian
kegiatan amaliah tersebut, tetapi juga
sebagai sumber energi bagi pengem-
bangan dinamis dan kreatif kegiatan
amaliah itu sendiri. Ditinjau dari segi
wawasan ini, kelompok yang relatif
sangat kecil seperti Jamaati Islami di
Pakistan yang modernis, atau Jamaati
Ulama’i Hind dari India, masih lebih
unggul dari Muhammadiyah, mes-
kipun dari segi amaliah sosial-ke-
agamaan kelompok-kelompok itu
bukan tandingan Muhammadiyah.

Kurangnya wawasan ini akan
membuat sumber energi kegiatan
lekas terkuras habis, dan keseluru-
han sistem dapat terancam stagnan
(mandek), kecuali jika selalu ada ke-
mungkinan dapat “infus” dari luar,
seperti adanya (kesan) gejala bahwa
Muhammadiyah selama ini selalu
mendapat “infus” dari pesantren
(NU [?]). “Infus” dari pesantren ini
dalam bentuk bergabungnya tenaga
ulama atau kiai dari pesantren yang
kemudian tergabung sebagai inti ke-

anggotaannya. Rasanya tidak terlalu
salah jika dikatakan bahwa Muham-
madiyah tidak atau sedikit sekali
memproduksi ulamanya sendiri. Ia
menjadi wadah limpahan kiai pro-
duk pesantren-pesantren yang bukan
Muhammadiyah. Hanya akhir-akhir
ini masukan dari dunia pesantren itu
mulai ditandingi oleh masukan dari
lembaga-lembaga pendidikan Islam
yang lain, khususnya alumni-alumni
dari IAIN. Selain itu, sekarang ini
alumni dari lembaga-lembaga pen-
didikan di Timur Tengah dan ka-
wasan lain (termasuk Barat) juga
mulai masuk bergabung dalam Mu-
hammadiyah. Kenyataan ini pun
tidak mesti dilihat sebagai keku-
rangan, sebab bisa dilihat sebagai
petunjuk adanya daya serap yang
besar dari Muhammadiyah, yang
pada perkembangannya nanti me-
rupakan indikasi tingkat vitalitas-
nya yang tinggi. Namun, dalam
jangka panjang hal tersebut dapat
menjadi salah satu sumber problem
yang tidak kecil, karena menyang-
kut soal wibawa dan otoritas.

Karena orientasi kepraktisan yang
menjadi titik berat misi organisasi-
nya itu, maka Muhammadiyah
menjadi lahan subur persemaian
produk-produk intelektual kelom-
pok Islam yang lain, yang belum
tentu berlangsung dengan daya
saring “kemuhammadiyahan” yang
memadai. Meskipun tindakan mem-
batasi pemasukan itu sama sekali
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tidak perlu, dan tidak boleh terjadi,
namun daya saring yang kreatif ada-
lah fungsi wawasan yang mantap,
yang sangat diperlukan untuk ke-
dinamisan organisasi. Daya saring
seperti itu bisa diibaratkan meta-
bolisme tubuh yang mampu meng-
olah dan mengubah apa saja nutrisi
yang masuk dan kemudian dijadi-
kan bagian organik tubuh itu sen-
diri untuk mendukung pertum-
buhan dan pertahanannya.

AMANAT HARUS DITEGAKKAN

Pada waktu di Makkah sebelum
hijrah, Nabi sebetulnya tidak mau
pergi sebelum ‘Ali selesai melakukan
sebuah tugas yang sangat rahasia,
yaitu mengembalikan barang-barang
yang dititipkan pada Nabi kepada
pemiliknya. Dalam hal ini, Nabi
ternyata memang seorang bankir
(tempat orang menitipkan barang),
karena beliau dikenal dengan al-amîn
atau orang yang bisa dipercaya.
Bahkan, orang-orang kafir Makkah
yang memusuhinya pun, kalau ingin
barangnya selamat, dititipkan kepada
Nabi. Karena itu, Nabi tidak mau
meninggalkan Makkah sebelum
semua barang titipan itu dikembali-
kan. Adapun sahabat yang men-
dapatkan tugas untuk mengembali-
kan barang-barang itu adalah ‘Ali.
Sedemikian rahasianya tugas ini se-

hingga mereka yang bersangkutan
tidak mengetahui bahwa Nabi se-
dang merencanakan untuk pergi ke
Madinah meninggalkan Makkah.

‘Ali adalah seorang pemuda yang
amat berani. Salah satu keberanian-
nya ialah ketika dia menerima pe-
nugasan oleh Nabi untuk tidur di
tempat tidurnya. Ketika orang Mak-
kah geger karena mendengar Muham-
mad telah menghilang, mereka pergi
ke rumah Nabi dan di sana hanya
mendapatkan ‘Ali yang sedang tidur.
Mereka mendesak ‘Ali untuk men-
ceritakan ke mana Nabi pergi, tetapi
‘Ali sendiri tetap bungkam.

Jadi hijrah memang suatu per-
jalanan yang sulit. Sedari awal sudah
mulai terlihat beberapa hal yang
sangat penting yang bisa diambil
pelajaran, yaitu amanat, bahwa se-
orang Muslim harus bisa dipercaya.
Ini perlu disadari lebih jauh karena
banyak orang Islam yang mengira
bahwa amanat orang kafir itu tidak
perlu dikembalikan. Seolah-olah
kalau mencuri sesama Islam, itu baru
haram. Tetapi kalau mencuri barang
orang kafir tidak haram.

Ini persis yang terjadi di zaman
revolusi dulu. Semasa menjajah, orang
Jepang menghasut para santri untuk
merampok toko-toko Cina di Jawa
Timur (istilah yang digunakan waktu
itu adalah “royalan”). Hal itu terjadi
sebab Jepang memang benci kepada
Cina yang dianggap selalu memihak
Belanda. Ini merupakan skandal
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besar. Kiai Hasyim sebetulnya tidak
setuju waktu itu, tetapi orang tetap
menuduh bahwa beliaulah yang
merestui.

Karena itu, orang mestinya becer-
min pada sikap Nabi yang meskipun
waktu itu jiwanya sudah dalam pun-
cak keteranca-
man, namun be-
liau masih tetap
mengembalikan
amanat-amanat
yang diterimanya.

AMANAT TUHAN

Bagi seorang Animis, semua ben-
da di dunia ini mempunyai arti reli-
gius. Lebih penting lagi, pende-
katannya terhadap benda serbaspiri-
tualistis, selalu dihubungkan dengan
ritus atau upacara-upacara keagama-
an. Sedangkan bagi seseorang yang
telah menerima persaksian bahwa
“tidak ada tuhan selain Tuhan sen-
diri”, maka pendekatannya kepada
benda-benda dunia ini (seharus-
nya) ialah menurut apa adanya ben-
da tersebut, baik berkenaan dengan
hakikat-hakikatnya maupun hukum-
hukum yang menguasainya. Pende-
katan itu tidak ada hubungannya
dengan masalah ritus atau ibadah.
Maka sukses seseorang dalam pen-
dekatan kepada sesuatu yang ber-
sifat duniawi itu tidak tergantung

kepada ketekunannya beribadah atau
melakukan kegiatan-kegiatan reli-
gius, melainkan kepada sampai di
mana dia mengerahkan kemampuan
intelektualnya.

Kecerdasan, akal pikiran ataupun
intelektualitas (atau, apa pun kita

menyebutnya)
sebagai suatu je-
nis kemampuan
yang secara khu-
sus hanya dipu-
nyai oleh makh-
luk manusia, me-
nurut ajaran aga-

ma, adalah suatu “Amanat” Tuhan.
Di dalam Kitab Suci dilukiskan
bahwa amanat akal pikiran itu,
dulunya, telah ditawarkan Tuhan
kepada alam semesta: langit, bumi,
dan gunung. Tetapi, kesemuanya
menolak untuk menerimanya, dan
merasa keberatan. Kemudian, ama-
nat itu akhirnya diterima oleh ma-
nusia. Memang, dengan menerima
amanat itu, manusia menghadapi
risiko, karena ia lantas menjadi
makhluk berpikir yang mungkin
salah dan mungkin benar. Bila ia
berpikir, dan ternyata benar, maka
ia akan menerima buahnya yang ber-
guna. Tetapi sebaliknya, jika salah,
maka ia akan menerima akibatnya
yang buruk (Q., 33: 20). Namun
justru dengan adanya intelegensi, atau
kecerdasan itu, manusia dapat ber-
fungsi lebih daripada makhluk-
makhluk lainnya. Bahkan dengan

“A family who prays together will
never fall apart” (sebuah keluarga
yang selalu berdoa—atau sembah-
yang—bersama tidak akan beran-
takan).

(Pepatah Inggris)
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begitu ia mengatasi status malaikat
yang hanya berupa makhluk kebaikan
atau, apalagi setan yang hanya berupa
makhluk kejahatan.

Sesungguhnya, kecerdasan me-
rupakan perlengkapan hidup manusia,
yang akan menemaninya sepanjang
dia berada di dunia fana ini. Para ahli
menerangkan bahwa perlengkapan
hidup manusia itu dimulai dengan
insting, atau naluri, yang telah dipu-
nyai semenjak ia dilahirkan, kemu-
dian ditambah lagi dengan indra,
ketika ia, sebagai manusia, telah ber-
kembang dan merasa tidak cukup
semata-mata dengan naluri. Sampai
pada tingkat ini, manusia hanya
sampai pada tingkatan yang sama
dengan binatang. Maka, kelengkapan
selanjutnya ialah kecerdasan yang
lebih completed daripada indra.
Dengan kecerdasan, manusia banyak
sekali dapat memecahkan dan meng-
atasi masalah-masalah hidupnya di
dunia ini. Namun masih ada sesuatu
yang tidak mungkin dipecahkan de-
ngan kecerdasan semata-mata, yaitu
bagaimana mengetahui hal-hal yang
berhubungan dengan ruhani, spiri-
tual, ataupun kehidupan sesudah
mati, yaitu bidang-bidang keagama-
an, termasuk pengetahuan tentang
ketuhanan. Maka wahyu, yaitu peng-
ajaran langsung dari Tuhan kepada
umat manusia melalui para rasul-
Nya, merupakan kelengkapan terakhir
bagi kehidupan manusia. Begitulah
sepanjang ajaran agama, khususnya

agama Islam. Maka terhadap adanya
wahyu dan isinya itu, penerimaan
manusia tidaklah merupakan ke-
giatan intelektualnya, melainkan
lebih banyak merupakan masalah
hidayah atau petunjuk Tuhan.

AMANDEMEN KONSTITUSI

Konstitusi adalah mode wujud
(mode of existence) sebuah negara.
Dalam bahasa Inggris to constitute
berarti mewujudkan atau memben-
tuk. Berdasarkan definisi, jelaslah
bahwa suatu negara tanpa konstitusi
dengan sendirinya mustahil. Sebagai
moda wujud negara, konstitusi ada-
lah kesepakatan-kesepakatan sosial
politik para warganya, yang tidak
tertulis maupun tertulis, dalam ben-
tuk sebuah bentuk dokumen. Ten-
tang ini Jean-Jacques Rousseau me-
ngembangkan teori mengenai asal-
usul negara sebagai “kontrak sosial”.

Jauh sebelum Rousseau, seorang
ilmuwan Muslim masa klasik, Al-
Mawardi (Abu Al-Hasan Ali bin
Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-
Mawardi) juga membicarakan menge-
nai teori ‘ahd (perjanjian), ‘aqd (kon-
trak, “akad”), dan bay‘ah (janji setia).
Teori ini dibangun Al-Mawardi meng-
ingat adanya kewajiban taat kepada
pemerintahan yang sah sebagaimana
perintah Al-Quran yang merangkai-
kannya dengan taat kepada Allah
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dan rasul-Nya. Ia juga menghubung-
kannya dengan perintah Al-Quran
untuk taat dan setia kepada janji-
janji atau kontrak-kontrak (al-‘uqûd)
yang sudah dibuat. Tokoh Islam
Prawoto Mangkusasmito, misalnya,
mengukuhkan dan mengembangkan
paham konstitusionalnya berdasarkan
penalaran teoretikus politik Islam dari
zaman klasik itu.

Sedangkan konstitusi tertulis—
yang merupakan peningkatan dan
pengukuhan perjanjian dan kontrak
sosial tersebut—menurut banyak
kalangan ahli sejarah pertama kali
dibuat oleh Nabi Muhammad Saw.
berupa perjanjian Madinah (Mîtsâq
Al-Madînah, yang oleh para sarjana
Barat dikenal sebagai “Konstitusi
Madinah”). Isinya antara lain, untuk
pertama kalinya dalam sejarah umat
manusia berkembang ide tentang
paham kemajemukan agama sebagai
salah satu landasan keberadaan
negara. Sekarang ini boleh dikatakan
semua negara mempunyai konstitusi
tertulis, dan fenomena ini, karena
sangat ekspresifnya menandai semua
negara di dunia, dianggap sebagai
gejala politik modern.

Kita bangsa Indonesia juga me-
miliki konstitusi tertulis. Keuntu-
ngan mempunyai konstitusi tertulis
sudah jelas, antara lain ialah dengan
konstitusi yang tertulis ini, ide dasar
tentang negara dibuat menjadi objek-
tif sehingga setiap orang dapat me-
nelaahnya sendiri, dan ikut meng-

gunakannya sebagai ukuran terhadap
tindakan dan perilaku politik, apa-
kah masih sejalan dengan ide konsti-
tusi itu atau tidak. Dari sini muncul
istilah apakah suatu hal itu konsti-
tusional atau tidak. Dengan begitu,
ukurannya tidak dibiarkan tergan-
tung kepada kemauan atau kehen-
dak hati seseorang yang kebetulan
sedang memegang kekuasaan. Ukuran
tidak ditentukan oleh vested interest
seseorang, apalagi mereka yang mau
mengabaikan cita-cita bangsa seperti
tertuang dalam konstitusi.

Oleh karena itu konstitusi ter-
tulis memang merupakan kemajuan
umat manusia dalam bernegara, de-
ngan ukuran-ukurannya yang positif.
Ini menandai era negara-bangsa yang
modern (modern nation state), yang
ingin menegakkan cita-cita mewu-
judkan masyarakat berdasarkan
hukum dan keadilan, seperti selalu
tertuang dalam sebuah konstitusi.

Supaya dapat berfungsi, setiap
kesatuan sosial, apalagi kesatuan
politik—karena kenegaraan dengan
sendirinya melibatkan penggunaan
kekuasaan yang harus selalu ada
dasar pengabsahannya—negara me-
merlukan mukadimah-mukadimah
atau premis-premis tentang apa yang
secara bersama dianggap benar, yang
tidak perlu setiap saat dipersoalkan.

Kebenaran-kebenaran yang dipra-
anggapkan (presumed truth) ini men-
jadi pangkal tolak semua tindakan
dan perilaku politik, khususnya
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yang bersifat formal kenegaraan (maka
disebutlah dasar negara; sedangkan
pada tingkat pribadi tentu masing-
masing mempunyai premis-premis-
nya sendiri sesuai dengan haknya
selaku pribadi).

Dalam hal negara Indonesia, atau
dalam hal kehidupan kita bernegara,
presumed truths itu ialah nilai-nilai
prinsipil yang dituangkan dalam
Mukadimah konstitusi kita UUD
1945, yang kita kenal dengan Panca-
sila. Karena itu logikanya, Pancasila
tidak perlu, malah tidak boleh diper-
soalkan kembali. Tapi harus kita
sadari bahwa larangan itu sebenar-
nya terutama berkenaan dengan ke-
dudukannya sebagai dasar negara,
mungkin juga berkenaan dengan ru-
musan dan pengalimatan formalnya.
Sedangkan penjabarannya menjadi
nuktah-nuktah yang amaliah atau
operasional haruslah senantiasa ter-
buka untuk dibahas dan dikembang-
kan secara dinamis. Inilah maknanya
kalau kita berbicara Pancasila sebagai
ideologi terbuka.

Jika kita analogikan dengan pe-
ngalaman Amerika Serikat, di sana
pun tidak ada usaha mempersoalkan
prinsip-prinsip yang tertuang dalam
dokumen Deklarasi Kemerdekaan
mereka. Dan jika kita teliti, Muka-
dimah UUD 45 pun sesungguhnya
dirancang sebagai Deklarasi Kemer-
dekaan kita. Demikianlah prinsip-
prinsip konstitusi pun tidak pernah
mereka persoalkan, tidak pernah ter-

pikirkan diubah, kecuali batang
tubuhnya. Walaupun begitu—dan
ini pun dapat kita jadikan bahan
perbandingan untuk persoalan kita
—penjabaran prinsip-prinsip De-
klarasi itu, dan berbagai noktah
yang menjadi muatan konstitusinya,
terus menerus mereka kembangkan
melalui dialog-dialog, bahkan debat-
debat, dan polemik-polemik. Sebagian
dari dialog dan polemik itu mereka
kumpulkan antara lain dalam buku
Federalist Papers yang terkenal itu.

Dari sudut pandang itulah,
gagasan untuk menyempurnakan
konstitusi kita, tanpa berarti mem-
permasalahkan dasar negara dan unit
dokumenter konstitusi itu sendiri
yaitu UUD 45, sepenuhnya dapat
dibenarkan. Lebih-lebih jika yang
dikehendaki untuk disempurnakan
itu menyangkut masalah yang amat
mendasar, seperti kejelasan tentang
perlindungan kepada hak-hak asasi
manusia. Dan banyak hal lain lagi.
Dengan begitu, kita menjadi terbuka
kepada tanda-tanda zaman ke arah
perwujudan cara berbangsa yang lebih
baik.

AMBON

Di Ambon, peran orang Arab me-
mang penting sekali. Salah satunya
adalah fakta bahwa semua sultan
Maluku dulu berasal dari keturunan
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Arab, apalagi di Maluku Utara se-
kalipun akarnya sangat jauh.

Pada masa lalu, pemerintah kolo-
nial Belanda me-
milih “kerucut-
kerucut” bangsa
Indonesia ke da-
lam beberapa su-
ku. Untuk Jawa
kerucutnya bu-
kan suku tetapi
daerah yaitu Yogya, Solo, Sema-
rang; untuk Sumatera kerucutnya
orang Minang, sehingga para pe-
gawai di seluruh Sumatera adalah
orang-orang Minang; untuk
Sulawesi kerucutnya orang Manado;
dan untuk Indonesia Timur kerucut-
nya adalah orang-orang Ambon. Tapi
entah kenapa kalau Minang, Jawa,
dan Manado diarahkan ke pendidikan
dan intelektualitas, sedangkan Ambon
ke militer (tentara), sehingga ada
istilah “Londo Ambon”. Tapi privilage
tersebut betul-betul dinikmati dan
itu pula yang menyebabkan kemun-
culan RMS (Republik Maluku Sela-
tan). Sebab, orang Ambon tidak bisa
membayangkan harus berada di
bawah orang Jawa atau orang Suma-
tera. Sejak dulu, mereka sudah me-
rasa lebih tinggi.

Namun setelah kemerdekaan, ta-
tanan di Maluku ini mengalami gang-
guan. Karena pembagian bidang ini
dibuat oleh pemerintah kolonial,
maka yang ada hanyalah keharmo-
nisan semu. Yakni sektor modern be-

rada di tangan orang Nasrani, sedang
sektor tradisional berada di tangan
orang Islam seperti pasar, laut, dan pe-

gunungan-pegu-
nungan kecil. De-
ngan adanya ke-
merdekaan yang
melahirkan serba
keterbukaan te-
rutama pendidi-
kan—pendidikan

adalah anak tangga yang paling efek-
tif untuk mengalami kenaikan sosial
(mobilitas vertikal)—maka tatanan
ini terganggu. Ditambah lagi bahwa
orang Islam itu sudah terbiasa dengan
etos swasta dan bekerja sendiri, se-
hingga mereka lebih mandiri. Me-
reka lebih menghargai pendidikan,
yang berakibat seolah-olah pendidikan
itu “diserbu” oleh orang Islam, yang
bahkan mendapatkan tambahan
“transfusi darah” dari imigran Bugis,
Sulawesi Selatan. Mereka sangat
dinamis, sehingga cepat sekali naik
jenjangnya. Universitas Pattimura
penuh dengan orang Islam, melebihi
orang Nasrani. Begitu juga birokrasi.
Penulis sendiri pernah ke Ambon dan
mendapatkan cerita kebanggaan yang
tidak pada tempatnya. Katanya
begini: Dulu di Ambon, dari 21
Kanwil (Kantor Wilayah), 19 Nasrani
dan 2 Islam, namun sekarang ter-
balik, 19 Islam dan 2 Nasrani. Menu-
rut pandangan penulis, ini terlalu
drastis dan terlalu cepat. Karena itu,
untuk mereka yang berada di atas ada

“Manusia adalah barang tambang
dalam kebaikan dan keburukan:
mereka yang baik dalam Jahiliyah
adalah yang baik dalam Islam jika
mereka mengerti.”

 (HR Ahmad)
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complex (kebencian tanpa dasar—
ed.), akibat merasa terancam. Inilah
penyebab konflik sosial-ekonomi
yang terjadi di Ambon beberapa
tahun lalu.

Yang terjadi di Ambon ialah
suatu proses yang sangat mengejut-
kan, terutama karena ICMI (Ikatan
Cendek i awan
Muslim se-Indo-
nesia). Dengan
adanya ICMI,
terjadilah sema-
cam keberanian
politik yang lebih
tinggi di kalangan
orang-orang Is-
lam. Tapi
penulis ingin
mengingatkan bahwa perubahan
dari 2:19 menjadi 19:2 itu bukan
karena ICMI. Perubahan yang
tergesa-gesa dan berbahaya ini bisa
menjadi ladang yang subur bagi
KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepo-
tisme), yang atas nama apa pun—
termasuk Islam (baca: ICMI) tetap
saja berbahaya. Keadaan ini diper-
parah dengan nepotisme yang ting-
gi sekali dalam kehidupan suku-
suku yang lebih kecil, karena nepo-
tisme adalah bagian dari naluri untuk
bisa bertahan (survive). Hal yang sa-
ma juga terjadi di Maluku. Oleh ka-
rena itu dulu ada semacam kebijak-
sanaan tersembunyi (tersamar), bah-
wa gubernur sebaiknya bukan orang
Maluku dan yang terjadi memang

demikian. Sebab, kalau orang Ma-
luku sendiri, pasti akan ada perso-
alan nepotisme, sebagaimana ter-
bukti pada Gubernur Islam Latu-
konsina yang mengangkat familinya,
sehingga seluruh tatanan menjadi
berantakan.

Inilah yang menyebabkan meng-
apa masalah di
Ambon bertahun-
tahun menjadi su-
lit, yakni perso-
alan yang ada
telah bercampur-
aduk: ada dimensi
agama, nepotisme,
ekonomi, politik,
etnis-demografis;
ada yang merasa

sebagai asli Ambon melawan pen-
datang, dan lain sebagainya. Na-
mun sebetulnya inti persoalan ter-
sebut adalah komunikasi.

Jadi persoalan besar seperti di
Ambon, juga sekarang di Aceh, me-
merlukan komunikasi, sesuatu yang
belum kita coba. Dengan persoalan-
nya yang sangat banyak, kita tidak bi-
sa menyelesaikannya dari jarak jauh
atau dari belakang meja. Misalnya,
masalah psikologis harus diselesai-
kan secara psikologis juga.

AMERIKA DAN TOLERANSI

Amerika adalah negara Barat per-
tama yang dengan tegas menerapkan
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pluralisme dan toleransi agama. Sebab
negara ini memang didirikan oleh
mereka yang salah satu motif kuatnya
pindah ke benua baru itu ialah untuk
menyingkir dari penganiayaan agama
(sesama Kristen) dan guna menemu-
kan kebebasan beragama. Untuk
membuat prinsip-prinsip kebebasan-
nya, dalam rumusan konstitusional-
nya, Amerika membutuhkan seorang
Thomas Jefferson yang menolak aga-
ma-agama formal, meskipun ia se-
penuhnya seorang yang percaya
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
(deism-unitarianism) dan nilai-nilai
universal (universalism).

Pluralisme dan toleransi Amerika
itu kini juga dinikmati oleh penduduk
setempat dari agama-agama bukan
Kristen, khususnya (dan terutama)
kaum Yahudi. Mereka ini menyadari
betapa mahalnya nilai kebebasan
beragama itu. Karenanya mereka
menjadi pembelanya yang amat gigih,
termasuk untuk melindungi golong-
an-golongan bukan Yahudi (seperti
menjadi sikap organisasi Anti-Defa-
mation League). Kaum Muslim pun
memperoleh manfaat yang besar dari
prinsip kebebasan beragama di Ame-
rika, yang sejauh ini diharapkan
memberi mereka ruang untuk tum-
buh dan berkembang. Thomas W.
Lippman mengatakan, “Wilayah ter-
baru untuk perkembangan Islam ia-
lah Amerika Serikat, di mana ia me-
rupakan salah satu agama yang paling
cepat tumbuh dan paling berse-

mangat, mengklaim sekitar dua juta
pemeluk, sepuluh kali lipat jumlah-
nya dibandingkan satu dasawarsa
yang lalu.”

Pluralisme serta toleransi Amerika
itu kemudian ditiru oleh negeri-negeri
Barat lain serta diusahakan ditiru oleh
negeri-negeri bukan Barat. Maka
seorang Ayatullah Khomeini, ketika
harus menyingkir dari penganiayaan
agama oleh Shah (yang mencoba dan
dipuji untuk menjadi Barat), memilih
menyingkir ke Prancis, serta dari sana-
lah, berkat kebebasan beragama yang
ada, ia berhasil melancarkan revolusi-
nya dan mencapai kemenangan.
(Cukup ironis bahwa bekas pendam-
ping Khomeini namun kemudian
memusuhi atau dimusuhinya, Bani
Sadr, juga mengikuti jejak Ayatullah
pergi ke Prancis dengan maksud yang
sama, yaitu melancarkan perlawanan,
namun sampai sekarang belum me-
nunjukkan hasil apa-apa). Karena ke-
dudukan istimewa Amerika itu, maka
dapat dimengerti bahwa banyak orang
Amerika, seperti kami dengar sendiri
dari seorang penceramah di Phila-
delphia dalam kesempatan mengikuti
program Eisenhower Fellowship tahun
1990 yang lalu, yang membanggakan
bahwa pandangan hidup Amerika
adalah Beacon atau mercusuar umat
manusia modern.

Tapi sungguh menarik bahwa me-
nurut para ahli di Barat sendiri, se-
besar-besar kenikmatan kebebasan
beragama dan mengembangkan pe-
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radaban bagi kaum Yahudi di Barat
sekarang ini belum dapat menandingi
kenikmatan kebebasan beragama dan
mengembangkan peradaban yang
diberikan kepada mereka oleh Islam
di masa lalu. Pada waktu itu kaum
Yahudi di bawah Islam mengalami
Zaman Emasnya.

AMERIKA LATINISME

 T.B. Simatupang pernah meng-
ingatkan kita mengenai proses per-
alihan kekuasaan masa Orde Baru,
“Kalau kita gagal, kita akan kejeblos
kepada apa yang disebut Amerika
Latinisme.” Negara-negara Amerika
Latin telah mengalami sekian kali
kudeta dan harga itu luar biasa mahal.

Di Indonesia memerlukan per-
ubahan, dan sudah banyak terjadi
contohnya. Perubahan pada 1908
(Kebangkitan Nasional) tidak ber-
darah dan spektakuler, tapi sangat
signifikan, sangat bermakna. Pada
waktu itu, untuk pertama kalinya
timbul kesadaran bahwa melawan
penjajah tidak bisa lagi dengan cara-
cara tradisional, tapi melalui cara
modern. Kemudian pada 1928—
dalam Kongres Pemuda waktu itu
diputuskan untuk memiliki satu nusa,
satu bangsa, dan satu bahasa, sebetul-
nya juga tidak spektakuler, tapi sa-
ngat signifikan. Kemudian, pada
1965, perubahannya juga sangat
spektakuler.

Sekarang pun (1998) sebetulnya
sama dengan tahun 1908 dan 1928.
Meskipun kali ini “sedikit” spek-
takuler tapi sangat bermakna, yakni
adanya reintroduksi ke nilai demo-
krasi yang lebih maju. Jadi, di ba-
wah naungan slogan keterbukaan kita
bisa mengisinya dan semua ini adalah
pekerjaan berat.

AMERIKA SERIKAT DAN
THOMAS JEFFERSON

Amerika Serikat, karena kenyataan
bahwa negeri itu berada di “Dunia
Baru” (benua yang baru ditemukan),
sering dianggap sebagai sebuah ne-
geri baru. Tetapi, karena dari sudut
idenya tentang negara dan masyarakat
yang merupakan kelanjutan langsung
pengalaman orang-orang Barat, maka
dapat dikatakan Amerika Serikat ada-
lah “negeri tua”. Justru di sanalah
untuk pertama kalinya cita-cita Barat
tentang negara dan masyarakat mulai
terlaksana sepenuhnya, sementara di
Eropa Barat sendiri, cita-cita itu lama
sekali tertindas (misalnya, cita-cita
kebebasan beragama, pluralisme dan
egalitarianisme).

Sepanjang mengenai Amerika Se-
rikat itu, kita melihat bahwa ungkapan
terbaik cita-cita sosial politiknya ialah
yang terkandung dalam Deklarasi
Kemerdekaannya, yang disusun
oleh Thomas Jefferson, seorang
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unitarianist-universalist yang tidak
percaya pada agama formal (saat
itu, Kristen). Bahkan Thomas
Jefferson meramalkan—ternyata
ramalan ini meleset—bahwa agama-
agama formal akan hancur dalam
satu-dua abad, dan akan digantikan
oleh pandangan
seperti yang di-
anutnya, yang ia
ramal sebagai aga-
ma kemanusiaan
masa depan.

AMÎR AL-MU’MINÎN

Sekarang kita hidup dalam situasi
yang lebih baik untuk melakukan
studi kritis, termasuk menyangkut
masalah kekhalifahan. Tentu saja
ini pernah dikemukakan orang,
misalnya, Ali Abdurraziq. Masalah
kekhalifahan lebih banyak berdasar-
kan pada asas kemanfaatan (expe-
diency), kebutuhan riil di depan mata.
Memang ada hadis-hadis yang ber-
bicara tentang khalîfah, misalnya,
hadis, “ikutilah aku dan khalifah-
khalifah sesudahku.” Dalam kritik
hadis dikatakan bahwa hadis ini
merupakan hadis proyeksi, yaitu
hadis yang muncul pada zaman Nabi
untuk memproyeksikan sebuah situ-
asi jauh setelah zamannya sendiri.
Dalam Al-Quran sendiri memang
ada kata khalîfah, tetapi dalam arti

bahwa manusia adalah khalîfah Tuhan,
dan itu seluruh manusia, bukan ber-
sifat pribadi-pribadi.

Pada masa setelah Rasulullah, kata
khalîfah digunakan secara rasional se-
mata, sebuah temuan-temuan rasio-
nal manusiawi, bahwa Abu Bakar

adalah pengganti
Rasul. Pada masa
‘Umar ada sedikit
kesulitan, sebab
ia adalah “peng-
gantinya peng-

ganti” sehingga disebut khalîfatu
khalîfati al-rasûl. Kemudian, kata
Umar, pengganti penulis nanti bagai-
mana? Waktu itulah timbul istilah
amîr al-mu’minîn, dan sejak saat itu
lebih sering dipakai. Dan sebagai
bahasa politik Islam, itu menun-
jukkan hal yang sangat penting.

 ANAK ADALAH
“PERHIASAN HIDUP”

Sesungguhnya agama mempe-
ringatkan bahwa anak, seperti juga
harta, adalah “perhiasan” hidup di
dunia, sedangkan amal kebaikan yang
langgeng atau berlangsung terus (di-
namakan “al-baqîyat al-shâlihât”)
adalah lebih hakiki dan lebih baik
sebagai harapan untuk kebahagiaan
(Q., 18: 46). Dalam pengertian “per-
hiasan” itu terkandung makna se-
suatu yang indah dan menyenang-
kan. Karena itu anak dapat tumbuh

Mendidik seorang perempuan
(bakal) ibu adalah sama dengan
mendidik seluruh keluarga.
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dengan “indah” dan menyenangkan
bagi orang lain, khususnya orangtua-
nya sendiri. Tetapi pengertian “per-
hiasan” juga mengandung makna se-
suatu yang tidak terlalu hakiki atau
esensial sehingga, seperti dialami
banyak orang, dapat mengecoh atau
tampil sebagai barang palsu. Anak
pun, sama dengan kekayaan, dapat
berubah menjadi “milik” palsu yang
menyusahkan. Jika orangtua berhasil
mendidik anaknya dengan baik, maka
anak itu akan tumbuh dan ber-
kembang menjadi anak yang saleh;
yakni, termasuk “al-baqîyat al-shâli-
hât”, yang menurut Nabi Saw. me-
rupakan “aset” seseorang untuk
jaminan terus tumbuhnya kebaha-
giaan setelah kematian. Tapi kalau
orangtua itu gagal mendidik anaknya
dan benar-benar tumbuh menjadi
“fitnah” dan bagaikan “perhiasan”
palsu, maka anak itu, menurut gam-
baran Al-Quran berkenaan dengan
anak Nabi Nuh a.s. yang durhaka,
adalah “wujud kepribadian amal
yang tidak baik,” yakni anak jahat
atau “wujud kepribadian jahat”.
Suatu pelajaran dalam Al-Quran
yang dihubungkan dengan kisah Nuh
dan anaknya adalah demikian:

Nuh berseru kepada Tuhannya sam-
bil berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya
anakku termasuk keluargaku, dan
sesungguhnya janji Engkau itulah yang
benar. Dan Engkau adalah Hakim
yang seadil-adilnya.” Allah berfirman:

“Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah
termasuk keluargamu (yang dijanjikan
akan diselamatkan), sesungguhnya dia
adalah wujud kepribadian amal
perbuatan yang tidak baik. Sebab itu
janganlah kamu memohon kepada-Ku
sesuatu yang kamu tidak mengetahui
(hakikat)-nya. Sesungguhnya Aku
memperingatkan kepadamu supaya
kamu jangan termasuk orang-orang
yang tidak berpengetahuan.” Nuh
berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya
aku berlindung kepada Engkau dan
memohon kepada Engkau sesuatu yang
aku tidak mengetahui (hakikat)-nya.
Sekiranya Engkau tidak memberi
ampun dan menaruh belas kasihan
kepadaku, niscaya aku akan termasuk
orang-orang yang merugi” (Q., 11: 45-
47).

ANAK ANGKAT VERSUS
ANAK BIOLOGIS

Dahulu para orientalis banyak
yang memandang bahwa peristiwa
perceraian Zaid dengan Zainab, dan
pernikahannya Zainab dengan Nabi,
sebagai skandal. Menurut mereka,
Nabi menyalahgunakan Al-Quran
untuk bisa menikah dengan bekas
menantunya. Tetapi sekarang, ter-
masuk Montgomary Watt, menga-
takan dengan  sangat simpatik bah-
wa untuk membuat pesannya efektif,
Al-Quran selalu mengaitkannya de-
ngan konteks yang konkret, sehingga
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bisa terlaksana. Karena terlaksana,
maka pesan itu menjadi permanen
atau terkodifikasi menjadi satu
hukum. Ide mengenai pengangkatan
anak sangatlah umum di kalangan
orang Arab, sehingga mengancam
adanya kekacauan hubungan bio-
logis. Sebab seorang anak angkat
yang tidak diberi tahu siapa bapak
dan ibunya, memiliki risiko menikah
dengan saudaranya sendiri.

Mengangkat atau mengadopsi
anak itu sangat dianjurkan dalam
agama Islam, tetapi yang tidak boleh
ialah menganggap anak itu sebagai
anak biologis. Seorang anak angkat
harus diberi tahu siapa ayah dan ibu
biologis yang sebenarnya, supaya
mengetahui siapa saudara biologis-
nya. Dengan demikian anak terse-
but dapat terhindari menikah de-
ngan saudara biologis yang dikata-
kan oleh beberapa kalangan tidak
baik untuk kesehatan; ada risiko
cacat, lemah badan, dan sebagainya.
Dari sisi agama Islam pun, perni-
kahan yang demikian diharamkan.

ANAK HARAM

Sebutan anak haram bagi anak
yang lahir di luar nikah adalah me-
nyalahi ajaran Islam. Tidak ada anak
yang haram. Yang haram ialah per-
soalan yang menyangkut ayah dan
ibunya, sedang anaknya tetap lahir

dalam keadaan suci dan bersifat hanîf,
artinya selalu cenderung kepada yang
suci dan baik. Dia dilengkapi oleh
hati nurani, yaitu pusat dari kedirian
kita yang disebut lubb-un, bentuk
jamaknya adalah albâb. Dengan
demikian, kata-kata ûlû al-albâb
berarti mereka yang mempunyai hati
nurani yang bersifat terang. Kita akan
tenteram dengan pekerjaan yang se-
suai dengan hati nurani. Seperti sabda
Nabi Muhammad Saw., “Kebaikan
adalah yang menenangkan hati dan
jiwa, sedangkan dosa ialah sesuatu yang
terasa gelisah dalam hati, dan terasa
bimbang dalam dada” (HR Ahmad).

Karena manusia memiliki bakat
suci, maka dalam pergaulan antarse-
sama harus didahului sikap husnuzh-
zhann (prasangka baik). Kita harus
belajar mengerti orang lain, sebagai-
mana hal ini diperintahkan oleh Allah
kepada Rasulullah Muhammad. Ka-
renanya sû’uzhzhann (prasangka bu-
ruk) adalah suatu dosa.

ANAK SEBAGAI FITNAH
DAN UJIAN

Banyak orang mengatakan bahwa
gejala-gejala krisis nilai seperti yang
terjadi di Amerika Serikat dan Barat
pada umumnya, pernah terjadi di
Romawi klasik menjelang kerun-
tuhannya setelah berkuasa sekitar
500-an tahun. Mula-mula didahului
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dengan hilangnya tanggung jawab
pribadi. Orang meremehkan efek per-
buatan pribadinya kepada masya-
rakat, menganggap bahwa apa yang
dilakukan oleh orang itu hanya
akan berdampak pada dirinya
sendiri.

Tentu saja kita tidak sedang ber-
bicara tentang runtuhnya sebuah
peradaban, melainkan krisis nilai
yang berdampak pada runtuhnya
tanggung jawab
pribadi dalam
kaitannya dengan
nasib generasi
mendatang me-
nurut perspektif
agama. Tahukah
Anda bahwa Al-
Quran banyak se-
kali berbicara ten-
tang hubungan
anak dan orangtua? Tahukah Anda
apa akibatnya jika seorang anak tidak
mengetahui siapa orangtuanya? Yang
terjadi adalah kehancuran secara
psikologis! Tentu yang dimaksud di
sini ialah sang ayah, sebab menge-
tahui ibu adalah lebih mudah. Tetapi
mengetahui ayah yang keterlibatan-
nya dalam proses kelahiran anak just
a view minute itu belum tentu bisa
tercapai. Karena harus ada kejelasan
tentang status orangtua seorang anak,
maka penyebutan orangtua selalu de-
ngan nama ayah atau “bin”. Ini juga
berlaku dalam bahasa-bahasa lain
seperti Slavia; nama belakang sky,

artinya “bin”, misalnya Trotsky,
memiliki arti anaknya Trot. Mengapa
demikian? Karena mengetahui ayah
adalah sesuatu yang penting bagi
psikologi anak. Anak yang tidak
mengetahui ayahnya akan merasa
“hancur”, dan hal tersebut bisa men-
jadi sumber krisis.

Kejelasan tentang orangtua sa-
ngatlah penting dalam rangka me-
melihara psikologi dan value si anak,

yang kelak ber-
kaitan dengan ke-
bahagiaannya.
Itulah sebabnya
mengapa dalam
Al-Quran dise-
butkan bahwa
“anak itu fitnah”,
meski setelah
menjadi bahasa
Indonesia, kata

“fitnah” memiliki arti lebih keras, yaitu
fitnah seperti yang kita pahami se-
karang. Dalam arti aslinya (bahasa
Arab), fitnah adalah cobaan atau ujian.
Karena ujian sering dalam bentuk-
bentuk yang bersifat musibah, maka
fitnah kadang-kadang juga berarti
langsung sebagai musibah, seperti pe-
rang saudara atau pembunuhan besar.
Tetapi kalau kita kembalikan kepada
makna aslinya, ungkapan anak itu
“fitnah” adalah sejalan dengan arti
ujian dari Tuhan dalam bentuk harta
misalnya.

Di tempat lain, Al-Quran juga
menyebut anak dengan istilah rizq-un
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(rezeki), yang berarti titipan. Artinya,
kalau dapat mendidik anak dengan
tepat, maka hal itu akan membawa
kepada kebaha-
giaan. Sebab,
agama Islam
memang sangat
menghargai har-
ta termasuk me-
l i n d u n g i n y a ,
misalnya, de-
ngan kategori-
sasi bahwa orang
yang mati mem-
bela hartanya adalah mati syahid, tan-
pa menghilangkan doktrin bahwa
harta adalah fitnah atau ujian.

Sebagai fitnah dan ujian, maka
kesalahan dalam menggunakan harta
dapat menjadi sumber malapetaka,
sebagaimana halnya anak. Secara nor-
ma atau ajaran, antara orangtua dan
anak terjadi hubungan hak dan ke-
wajiban; hak orangtua kepada anak-
nya menjadi kewajiban anak terha-
dap orangtua, dan kewajiban orang-
tua kepada anaknya menjadi hak anak
terhadap orangtua. Hak dan kewaji-
ban hanya dua sisi dari satu keping
mata uang. Kalau A mempunyai ke-
wajiban kepada B, maka berarti B
mempunyai hak kepada A. Juga se-
baliknya.

Hak orangtua terhadap anak ialah
hak perlakuan yang baik. Menarik
sekali bahwa dalam Al-Quran hal ini
diilustrasikan sebagai dekrit Tuhan
yang kedua. Dekrit Tuhan yang per-

tama ialah tauhid, tidak boleh me-
nyembah siapa pun kecuali Allah
Swt. Tuhanmu telah menetapkan

(membuat dekrit),
janganlah menyem-
bah yang selain Dia
(Allah Swt.), dan
berbuat baik ke-
pada orangtua (Q.,
17: 23). Itulah hak
orangtua kepada
anak, yang dalam
istilah keagamaan
(Islam) disebut

birr al-wâlidayn.

ANAK-ANAK DAN HARTA

Manusia, di samping harta, juga
akan mudah tergoda oleh anak-anak
mereka sebagaimana diisyaratkan
Al-Quran. Ketahuilah bahwa harta
bendamu dan anak-anakmu adalah
cobaan, dan hanya pada Allah pahala
yang besar (Q., 8: 28).

Kenyataan ini benar. Menurut se-
buah penelitian dan sesuai dengan
fenomena sosial, manusia sangat men-
cintai anaknya yang diwujudkan
dengan pemberian atau pemenuhan
materi atau harta kepadanya. Dari situ
diasumsikan bahwa anak merupakan
contoh fenomena semangat filantro-
pis, yakni mencintai sesama manusia
yang prinsipil. Filantropis ini diwu-
judkan lewat pemberian. Yang demi-

Dan waspadalah kamu semua ter-
hadap hari ketika seseorang tidak
sedikit pun bisa menolong orang
lain, dan ketika tidak pula diterima
dari siapa pun perantaraan, juga
tidak diambil dari seorang pun suatu
tebusan, serta mereka itu semua
tidak dibantu.

(Q., 2: 48)
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kian itu tidak dilarang dalam Islam
selama tidak keluar dari rambu-ram-
bunya.

Mempergunakan harta untuk ke-
pentingan pendidikan anak dalam
Islam—karena anak sebagai objek
filantropis yang pertama dan ini sa-
ngat universal—sangat dianjurkan.
Hal itu dimaksudkan agar anak-anak
dapat tumbuh sebagai pribadi yang
berbudi luhur dan menjadi anak-
anak yang saleh. Harta dan anak
dalam Islam memiliki kedudukan
yang sederajat sebagai tanggung
jawab, amanat—yang di akhirat nanti
akan dimintai pertanggungjawaban-
nya. Artinya, dalam Islam, baik harta
maupun anak memiliki dimensi ac-
countability, harus mampu dipertang-
gungjawabkan.

Dengan demikian dapat disim-
pulkan, sejalan dengan konsep Islam,
seseorang itu bebas dan merdeka
membelanjakan atau mempergunakan
hartanya. Tetapi di sisi lain, ia juga ha-
rus menyadari bahwa kelak di akhirat,
ia harus mampu mempertanggung-
jawabkannya.

ANAK-ANAK PKI

Kita harus bisa membayangkan
bahwa dalam masyarakat ini ada
suatu kelompok masyarakat yang ter-
pinggirkan, yaitu anak dari keluarga-
keluarga PKI yang berjumlah sepuluh

juta. Lalu dari garis keluarga itu, ada
sekian yang punya anak yang lahir
sekitar tahun ’65. Apa bayangan
Anda? Mereka tumbuh dalam satu
keluarga yang kebanyakan ceritanya
ialah tentang nasib kakaknya, paman-
nya, tetangganya, mungkin nasib
bapaknya sendiri. Di zaman Pak Harto,
mereka diliputi rasa ketakutan, sehingga
tidak ada komunikasi satu sama lain.
Mereka fragmentif seperti pasir di
pantai. Tetapi ketika mereka mulai
bebas, apalagi memperoleh pendi-
dikan, maka mulai ada kontak satu
sama lain, biasanya secara kebetulan.
Masing-masing bercerita dan memiliki
kisah yang sama. Itulah yang disebut
me too-ism dan terjadi pada anak-
anak PKI. Yang pada awalnya meru-
pakan memori individual akhirnya
menjadi memori kolektif dan energi.
Sekarang mereka umurnya 30-40 ta-
hun, umur yang paling produktif dan
enerjik. Karena mereka “dilingkari”
untuk bisa masuk di bidang lain, maka
tidak mengherankan bila mereka
mengalami kemajuan di bidang pen-
didikan. Hal ini persis seperti yang di-
lakukan anak Masyumi, semua mam-
pu menguasai seluruh universitas.

Sekarang pertanyaannya, apakah
suasana dendam ini akan kita terus-
kan? Tentu tidak. Sebagai contoh,
Nabi Muhammad pernah hampir
mati dalam Perang Uhud oleh Kha-
lid ibn Walid. Tetapi setelah Khalid
ibn Walid masuk Islam, ia diberi ke-
hormatan sebagai sayfullâh (pedang
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Allah). Jadi, itu merupakan contoh
bagaimana cara menghilangkan den-
dam dan memulai hidup yang baru.

ANEKDOT REAKSI
TERHADAP KEMAJUAN

Konon, ketika Raja Faisal yang
bijaksana dan berpikiran maju dari
Kerajaan Arab Saudi mulai memper-
kenalkan radio kepada masyarakat di
negerinya, ia mendapat reaksi keras
yang tidak disangka-sangka dari para
pemimpin agama atau ‘ulamâ’. Me-
reka ini tidak saja menolak kehadiran
alat komunikasi modern itu, tetapi
malah memandangnya sebagai barang
tiruan setan. Mungkin karena bagi
mereka sebuah benda mati tidak akan
dapat memproduksi suara kecuali jika
ada ruh di dalamnya, maka mereka
menganggap adanya setan dalam ben-
da tersebut. Karena itu, konon lagi,
ketika Raja Faisal memerintahkan un-
tuk menyiarkan pembacaan ayat-ayat
suci Al-Quran melalui radio itu, ma-
ka para ‘ulamâ’ pun mulai menunjuk-
kan tanggapan positif. Mereka mulai
berpikir, sebuah benda yang dapat
memproduksi suara-suara dari Kitab
Suci adalah mustahil buatan setan.
Sebab, bukankah setan akan lari men-
dengar ta‘âwudz dan tidak mungkin
menyiarkan Kalâm Ilahi yang suci?

Bandingkanlah cerita itu dengan
cerita lain yang mirip, yang dialami
oleh orang-orang Eropa ketika mere-

ka pertama kali berkenalan dengan
beberapa segi peradaban Islam. Misal-
nya, sikap mereka terhadap benda
yang kini dianggap lumrah saja, yaitu
kopi. Barangkali karena minuman
dan industri kopi dirintis dan dikem-
bangkan oleh orang-orang Arab (per-
kataan “kopi”, “coffee,” “café”,
“Kaffee” berasal dari “qahwah” dalam
bahasa Arab) dan banyak digunakan
oleh kaum sufi agar betah berzikir,
maka ada masa-masa ketika minuman
“berkhasiat” itu oleh para pemimpin
agama (Kristen) Eropa dicap sebagai
buatan setan. Sikap ini tidak begitu
mengherankan, mengingat betapa
benci dan takutnya orang-orang Eropa
saat itu kepada bangsa-bangsa Muslim
yang telah menaklukkan mereka di ba-
nyak tempat (Semenanjung Siberia di
Barat dan Balkan di Timur). Tetapi
ketika mereka mendapatkan bahwa
kopi tidak punya urusan dengan
makhluk jahat mana pun, dan setelah
sebagian mereka mulai belajar mene-
guknya, mereka mengalihkan dari pan-
dangan serba takhayul (superstitious)
mengenai minuman dari Arab itu.

Sebuah contoh yang tidak kurang
anehnya dibanding dengan sikap
‘ulamâ’ Arab terhadap radio itu ialah
kepercayaan Raja Gustav III dari Swe-
dia pada paruh kedua abad ke-18
bahwa kopi adalah racun yang me-
matikan, yang dapat digunakan
untuk melaksanakan hukuman mati
atas seorang pembunuh. Sebuah ku-
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tipan tentang hal itu terbaca demi-
kian:

“Raja Gustav III dari Swedia ber-
keyakinan kopi adalah racun. Untuk
membuktikan teorinya, ia meng-
hukum seorang pembunuh agar
minum kopi setiap hari sampai mati.
Untuk membuat perbandingan, se-
orang pembunuh lainnya diampuni
dengan syarat ia minum teh setiap
hari. Dua orang dokter ditunjuk
untuk mengawasi eksperimen itu dan
melihat siapa yang mati terlebih
dahulu. Ternyata dokter-dokter itulah
yang lebih dahulu mati. Kemudian
Raja sendiri terbunuh pada tahun
1792. Akhirnya, selang bertahun-
tahun, salah seorang penjahat terse-
but pun mati pada umur 83. Dia
adalah yang minum teh (bukan yang
minum kopi).”

Kopi memang bukan barang tek-
nologi seperti radio. Namun kedua-
duanya memiliki segi persamaan,
yaitu merupakan barang baru bagi
masyarakat-masyarakat terkait. Dan
cerita di atas memang sangat anek-
dotal. Tapi cerita itu juga merupa-
kan karikatur yang baik tentang suatu
kenyataan yang umum sekali pada
umat manusia, yaitu disebabkan
adanya semacam daya “inertia” pada
psikologi manusia, maka manusia
cenderung menolak apa saja yang
baru, yang belum dikenal. Barang-
kali merupakan bagian dari insting
untuk bertahan hidup (survival), sikap
manusia menolak sesuatu hal atau

benda yang belum dikenal itu
berakar pada kekhawatiran kalau-
kalau hal atau benda itu dapat men-
jadi sumber ancaman baginya, atau
dikhawatirkan ia tidak bisa mengu-
asainya.

Dalam suatu perenungan kem-
bali, tidak mustahil reaksi kita seka-
rang ini terhadap teknologi dan ma-
salah-masalahnya mempunyai haki-
kat yang sama dengan reaksi ‘ulamâ’
Arab Saudi terhadap radio dan Raja
Gustav III terhadap kopi. Dikatakan
dalam pepatah Arab, “Manusia
adalah musuh apa saja yang tidak
dipahaminya.” Sebagaimana reaksi
instingtif untuk menolak zaman
modern sekarang yang tidak hanya
terbatas kepada radio atau sesuatu
lainnya, di Zaman Pertengahan
dahulu pun reaksi menolak ter-
hadap segi-segi peradaban yang
lebih maju (Islam) tidak hanya
terbatas kepada kopi, tapi juga
kepada banyak hal lainnya seperti
gula, mesiu, kertas, angka Arab (yaitu
angka umum yang kini paling banyak
digunakan seluruh dunia), sampai
handuk dan kebiasaan mandi, dan
seterusnya.

Penuturan anekdot-anekdot di
atas itu bukanlah dimaksudkan untuk
meremehkan problem pilihan bagi
kita sekarang ini. Telah diisyaratkan
bahwa hal-hal di atas itu, sebagai
bahan perbandingan, menunjukkan
adanya kemungkinan bahwa yang
sedang kita alami sekarang ini ada-



208      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

lah tidak unik, dan bisa merupakan
ulangan hal yang sama di tempat lain
atau di zaman lain.

Sementara itu, jelas terkandung
beberapa kesejati-
an dalam peringa-
tan banyak ahli
bahwa teknologi
modern dan pilih-
an-pilihannya me-
ngandung masalah
yang tidak boleh
dipandang enteng.

ANGKA NOL TEMUAN SRIWIJAYA

Berkenaan dengan perkembang-
an kosmologi, orang Indonesia se-
benarnya memiliki peranan yang
sangat besar di dalamnya, misalnya
mengenai angka ‘nol’. Setelah dite-
liti, ternyata angka nol tidak berasal
dari India, tetapi dari Timur, yakni
Sumatra, persisnya dari Palembang.
Pada masa lalu, di Palembang terdapat
kerajaan Sriwijaya, yang salah satu
reputasinya ialah mempunyai uni-
versitas, di mana tokoh-tokoh dari
seluruh dunia yang jumlahnya men-
capai ribuan datang ke Sriwijaya. Di
universitas tersebut diajarkan Kos-
mologi Hindia atau Indik yang
membagi dunia menjadi tujuh,
seperti Borobudur. Jadi, Borobudur
sebetulnya simbolisasi dari alam.
Bahwa alam itu ada tujuh, dan yang

terakhir, yakni alam yang ketujuh,
ialah Nirvana, dengan lambangnya
puncak Borobudur.

Nirvana berasal dari nir artinya
“tidak” dan vana
artinya “ada”, jadi
Nirvana berarti
“tidak ada”. Vana
itulah yang men-
jadi bahasa Jawa
dengan sebutan
ono. Konon, para
“profesor” di Sri-
wijaya menggam-

barkan Nirvana dengan “wang-wung”
atau lingkaran. Kemudian para pe-
dagang Arab yang datang ke sana,
kalau menghitung selisih antara
modal dengan pemasukan sama,
mereka menyebutnya dengan nol,
seperti digambarkan oleh orang-orang
Buddha bahwa nol berarti tidak ada
apa-apanya. Jadi, angka nol berasal dari
Palembang (Sriwijaya). Dan itu menen-
tukan sekali bagi kehidupan modern.

Menurut Purbocaroko, bagi orang
Jawa (dalam kepustakaan Jawi), alam
yang paling tinggi namanya toyo.
Dan setelah diteliti ternyata toyo itu
berasal dari bahasa Sunda, teu aya,
artinya “tidak ada”. Dan teu aya itu
jelas terjemahan dari Nirvana. Jadi
orang Indonesia juga memiliki peran-
an bagi lahirnya zaman modern, ka-
rena tanpa angka nol, zaman modern
tidak akan pernah muncul.

Sekiranya penduduk negeri beriman
dan bertakwa, pasti Kami akan lim-
pahkan kepada mereka segala ber-
kah dari langit dan bumi. Tetapi
mereka (tetap) mendustakan, lalu
Kami timpakan azab sesuai dengan
usaha mereka.

(Q., 7: 96)
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ANTARA NILAI DAN TINDAKAN

Nilai-nilai Islam memang seharus-
nya (artinya, secara normatif) menjadi
bagian dari pranata keislaman. Dan
tentunya pula, ikut menentukan
sikap seseorang dalam mengantisipasi
dan memecahkan setiap persoalan
yang dihadapinya.

Tetapi agaknya sulit dibantah
bahwa kita memang dituntut un-
tuk selalu berdialog atau berinte-
raksi dengan kenyataan. Seperti
telah dijelaskan di bagian-bagian
lainnya bahwa tidak selalu ada
kaitan satu per satu antara nilai
keislaman dan pranata keislaman.
Juga tidak senantiasa ada hubung-
an satu per satu antara pranata ke-
islaman dengan tindakan seorang
atau sekelompok orang Muslim.
Dalam kenyataan, banyak sekali
faktor yang ikut membentuk ke-
dirian seorang anggota masyarakat,
baik faktor psikologis, sosial, eko-
nomi, politik, dan seterusnya, selain
faktor nilai-nilai keagamaan. Bahkan
tidak jarang tingkah laku yang
tampak bersifat keagamaan pun, se-
telah dianalisis lebih mendalam,
ternyata bermotifkan hal-hal yang
mungkin justru bertentangan de-
ngan nilai-nilai keagamaan, misal-
nya motif kedudukan, kekayaan, ke-
kuasaan, kesukuan kedaerahan, dan
berbagai “vested interest” yang lain.

Dalam tinjauan hubungan si-
bernetik antara nilai-nilai kultural (ju-

ga keagamaan) dan tindakan, maka
nilai-nilai berfungsi sebagai pengon-
trol dan pengawas (jadi lebih domi-
nan) tindakan, baik pribadi maupun
kelompok. Walaupun begitu, kehati-
hatian tetap diperlakukan untuk
tidak begitu saja menarik garis lurus
antara sejumlah nilai tertentu
dengan seperangkat tindakan ter-
tentu.

Suatu perangkat nilai tertentu,
betapapun tegasnya dipisahkan dan
diidentifikasi, selalu berada dalam
kaitan yang rumit dengan perangkat-
perangkat nilai yang lain. Marilah kita
menunjuk salah satu contoh kasus ten-
tang program Keluarga Kecil (KK)
atau Keluarga Berencana (KB) yang
sejak lama diperkenalkan di masya-
rakat kita. Misalnya saja, seandainya
kita sepenuhnya dibenarkan—jadi,
artinya, belum tentu dibenarkan—
untuk mengambil kesimpulan dari
beberapa firman Ilahi yang berkaitan
dengan KK/KB (misalnya Q., 8: 28;
Q., 64: 14-15; dan Q., 57: 20) bah-
wa sesungguhnya Islam mengajar-
kan pandangan yang tidak terlalu po-
sitif kepada keinginan banyak anak,
dan misalkan saja orang-orang Muslim
mengetahui ajaran agamanya itu, na-
mun tetap tidak berarti bahwa mereka
mempraktikkan hidup berkeluarga ke-
cil. Dan memang untuk keseluruhan
umat Islam, inilah yang tidak terjadi.
Hal itu karena ajaran tentang tidak
perlunya banyak anak itu harus ber-
hadapan, atau dikompromikan, de-



210      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

ngan ajaran-ajaran lain yang tidak se-
lalu sejalan, misalnya, dengan ajaran
bahwa umat Islam perlu mempunyai
human resources yang besar untuk
menjadi kuat, sebagaimana sering di-
khutbahkan oleh beberapa kalangan.

Dalam konteks seperti itu, kita
barangkali berhadapan dengan pro-
blem skala prioritas nilai, yang mung-
kin tidak benar. Sedangkan pembua-
tan skala prioritas nilai yang benar
hanya mungkin jika seluruh sistem
ajaran yang menghasilkan seluruh
sistem nilai itu diketahui dengan baik.
Dan ini tentu saja sulit sekali dicapai,
sekurang-kurangnya dalam tempo
singkat, sehingga keinginan ke arah
itu harus ditinggalkan karena tidak
praktis. Apalagi jika kita punya per-
sepsi bahwa suatu program—seperti
program KB/KK—adalah urgen, dan
tidak bisa menunggu waktu terlalu
lama untuk pelaksanaannya. Maka
pendekatan menyeluruh macam itu
akan berarti penundaan sampai saat
yang tidak jelas.

Tinggal yang tersisa ialah pende-
katan praktis, pragmatis, tapi juga
berarti fragmentaris, karena sifatnya
yang ad hoc. Pendekatan semacam
itu selalu menunjukkan hasilnya,
namun dengan sendirinya juga me-
ngandung kelemahan yang bisa se-
rius. Misalnya, jika pendekatan terse-
but membawa kita kepada sikap me-
mandang diri sendiri berhak memak-
sakan kebaikan kepada orang lain, da-
lam gaya “kediktatoran penuh keba-

jikan” (benevolent dictatorship). Di-
sebut kelemahan serius, karena me-
nyangkut problem etika: atas dasar
apa, dan seberapa jauh, kita berhak
memaksa orang lain, biarpun me-
nurut kita (sekali lagi, menurut kita)
atas nama kebaikan?

Hal ini semakin terasa ironis untuk
bangsa yang telah “terlanjur” mengu-
mandangkan konsep membangun
manusia seutuhnya. Dan lebih lagi
ironis jika dilakukan oleh dan terhadap
para anggota pranata keislaman yang
tidak membenarkan pemaksaan agama
sebagai representasi kebenaran final.

ANTARA TAJDID DAN BID‘AH

Pengertian “inovasi” dalam agama
haruslah dipahami sebagai pembaha-
ruan, yang kata-kata padanannya da-
lam bahasa Arab ialah “tajdîd,”
bukan “bid’ah”, “ibdâ” atau “ibtidâ”.
Sebab meskipun kata-kata (bid’ah,
ibdâ, atau ibtidâ) ini juga mengan-
dung makna kebaharuan, pembaha-
ruan ataupun pembuatan hal baru
(dalam bahasa Inggris acap kali di-
terjemahkan sebagai “innovation”),
namun konotasinya negatif, karena
secara semantik mengandung arti
pembuatan hal baru dalam agama
an sich. Secara kebahasaan sebetulnya
kata-kata “bid’ah” dan tashrîf-nya itu
mempunyai arti kreativitas atau daya
cipta. Maka Tuhan pun disebutkan
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dalam Al-Quran sebagai Al-Badî‘,
Mahakreatif atau Maha Berdaya cipta
(Q., 2: 59, dan Q., 6: 101). Dan jika
Nabi Saw. bersabda agar kita berbudi
dengan mencontoh budi Tuhan (ha-
dis termasyhur: “Takhallaqû bi
akhlâq-i ‘l-Lâh), maka kreativitas atau
daya cipta adalah hal yang sangat
terpuji. Namun,
sudah dikatakan,
tentu saja yang
terpuji itu bu-
kanlah kreativitas
atau daya cipta
dalam hal agama
itu sendiri, misal-
nya kreativitas dan
daya cipta dalam
masalah ibadah
murni (al-‘ibâdah al-mahdlah). Maka
sama sekali tidak dapat dibenarkan,
misalnya, menambah jumlah rakaat
dalam shalat atau memandang dan
memasukkan sesuatu yang sebenar-
nya hanya budaya belaka menjadi
bagian dari agama murni. Dalam
hal ini berlaku peringatan dalam
Kitab Suci, Ketahuilah, hanya bagi
Allah agama yang murni (Q., 39: 3)
dan firman penegasan, Mereka ti-
daklah diperintah melainkan untuk
beribadah kepada Allah, dengan me-
murnikan agama bagi-Nya saja, dan
dengan semangat mencari kebenaran
.... (Q., 98: 5) Agama adalah milik
Allah semata. Hanya Dialah yang ber-

wenang, yang kemudian disampaikan
kepada kita melalui Rasul-Nya
sebagai pemilik ajaran (shâhih al-
syarî‘ah). Maka “kreativitas” atau “da-
ya cipta” dalam hal keagamaan mur-
ni (artinya, bukan dalam hal budaya
keagamaan) adalah sama dengan
tindakan mengambil wewenang

Allah dan Rasul-
Nya; suatu per-
buatan yang
sesungguhnya
tidak mungkin,
sehingga yang
memaksa mela-
kukannya juga,
menurut sabda
Nabi Saw, ada-
lah sesat.

Sejalan dengan itu, dalam ilmu
Pokok-Pokok Pemahaman Agama
(Ushûl Al-Fiqh) ada kaidah yang
berbunyi, yang artinya:

“Pada dasarnya ibadah adalah
terlarang, kecuali jika ada petunjuk
sebaliknya”.

Ini artinya, kita dilarang membuat
dan menciptakan cara ibadah sendiri.
Kita harus hanya melihat dan mem-
pelajari, apakah ada bukti dalam sum-
ber-sumber agama, yaitu Kitab Suci
dan Sunnah Nabi, bahwa suatu ben-
tuk ibadah memang dibolehkan, di-
anjurkan, atau malah diwajibkan.
Maka masalah ibadah murni itu
harus ditempuh dengan seketat dan
sebersih mungkin, dilakukan hanya
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menurut kitab dan Sunnah (sejauh-
jauh pengertian kita melalui usaha
sungguh-sungguh untuk mema-
haminya, yaitu ijtihâd), tidak boleh
ditambah atau dikurangi.

Tapi, sebalik-
nya, dalam masa-
lah bukan ibadah
kita tidak saja di-
bolehkan, bahkan
dianjurkan, untuk
berdaya cipta dan
berkreasi seba-
nyak-banyaknya.
Karena itu kaidah
yang berlaku:

“Pada dasar-
nya dalam hal bukan ibadah adalah
diperbolehkan, kecuali jika ada pe-
tunjuk sebaliknya”.

Dengan demikian, suatu perkara
di luar ibadah pada dasarnya di-
perkenankan (halal) untuk dijalan-
kan, kecuali jika ada bukti larangan
dari sumber agama (Kitab dan Sun-
nah). Karena itu, kita tidak dibenar-
kan melarang sesuatu yang diboleh-
kan Allah, sebagaimana dengan sen-
dirinya, tidak dibenarkan mem-
bolehkan sesuatu yang dilarang
Allah.

ANTARA YERUSALEM
DAN MAKKAH

Mengapa Nabi lebih suka shalat
menghadap ke Makkah daripada ke

Yerusalem? Secara historis Makkah
sebetulnya lebih tua daripada Yeru-
salem. Yerusalem baru didirikan atau
baru dijadikan kota suci agama
Tuhan setelah jatuh ke Nabi Daud.

Itu terjadi kurang
lebih 3000 ta-
hun yang lalu.
Tetapi Makkah,
dengan Ka’bah-
nya, paling tidak
dalam Al-Quran
disebutkan bah-
wa Ka’bah itu
sebagai rumah
suci pertama
yang didirikan

untuk umat manusia:
Sesungguhnya rumah suci yang per-

tama yang didirikan untuk umat
manusia adalah yang di lembah Bak-
kah itu sebagai rumah yang diberkahi
Allah dan sebagai petunjuk bagi
seluruh Alam (Q., 3:96).

Legenda menyatakan bahwa yang
mendirikan Ka’bah itu adalah Nabi
Adam a.s. Jadi waktu Nabi Adam
diusir dari surga dengan segala ke-
sedihannya, ada satu yang paling
disedihkan oleh Adam, yaitu dia ti-
dak lagi secara spiritual bisa meng-
ikuti ibadahnya para Malaikat,
berkeliling mengitari Singgasana
Allah (‘Arasy). Kemudian, konon, me-
nurut legenda yang ditulis dalam
beberapa kitab, Adam dihibur oleh

Tiadanya iman dari orang yang se-
dang melakukan kejahatan itu
ialah karena iman itu terangkat
dari jiwanya dan “melayang-layang
di atas kepalanya seperti bayang-
an”.
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Allah dengan dibolehkannya Adam
membuat Ka’bah sebagai tiruan dari
‘Arasy Allah. Dan Adam diperintah-
kan mengelilingi Ka’bah itu (thawâf).
Jadi, thawâf (tawaf) adalah semacam
cara ibadah menirukan Malaikat me-
ngelilingi ‘Arasy Tuhan. Dan ternyata,
seluruh jagat raya ini melakukan ta-
waf. Misalnya, bulan tawaf menge-
lilingi bumi. Bumi tawaf menge-
lilingi matahari. Dan matahari dan
seluruh familinya yang terdiri dari
planet-planet juga tawaf menge-
lilingi pusat dari galaksi, yang oleh
para astronom internasional disebut
Milky-way, atau dalam bahasa Indo-
nesia disebut Galaksi Bimasakti.

Galaksi Bimasakti adalah salah satu
anggota dari banyak galaksi yang ada
di jagat raya. Di alam raya ini ada
miliaran galaksi. Dan besarnya—sa-
king besarnya–tidak bisa lagi diukur
dengan kilometer, melainkan dengan
satuan perjalanan cahaya. Galaksi kita
saja, yaitu gugusan bintang Bima-
sakti—yang kalau malam terang
sekali, kelihatan seperti kabut mem-
bujur utara-selatan, karena kita me-
lihatnya dari sisi pinggir galaksi yang
bentuknya seperti cakram—meskipun
bukan yang terbesar, namun sangat
besar menurut ukuran kita. Besarnya
itu hanya bisa dihitung dengan
perjalanan tahun cahaya. Garis tengah
galaksi Bimasakti—yang dianggap
oleh para astronom tidak terlalu
besar—adalah 400 tahun (perjalanan)
cahaya. Jadi, cahaya itu memerlukan

waktu 400 tahun untuk dapat me-
nempuh jarak dari tepi ke tepi. Nah,
coba kita bayangkan, cahaya matahari
itu untuk sampai ke bumi hanya me-
merlukan waktu 8 menit. Galaksi yang
menurut ukuran kita sangat besar itu,
sebagaimana benda angkasa yang lain,
adalah juga melakukan tawaf, menge-
lilingi pusat galaksi.

Mungkin banyak dari kita yang
sudah hafal ayat kursi. Ternyata ayat
kursi itu merupakan ayat yang sangat
dalam untuk memahami kemaha-
besaran Allah Swt. Mengapa? Karena
dalam ayat kursi itu digambarkan
bahwa kursi Allah, atau singgasana
Allah itu meliputi seluruh langit dan
bumi. Jadi, ayat kursi itu merupakan
suatu ilustrasi tentang kemahabesa-
ran Allah yang sangat luar biasa. Ke-
mahabesaran itu semakin terbukti
dengan meningkatnya pengetahuan
manusia tentang antariksa.

Dengan demikian, thawâf sebetul-
nya warisan dari Nabi Adam a.s.,
yang menirukan gerakan seluruh
alam raya yang ada ini. Tawaf yang
dilakukan seluruh alam ini merupa-
kan pertanda bahwa semua makhluk
itu harus tunduk kepada Sang Khalik.
Karenanya, bila melakukan tawaf, se-
akan-akan kita menyatakan diri
bahwa kita bagian dari seluruh jagat
raya yang muslim, yang islâm, yang
tunduk dan patuh kepada Tuhan.

Kita kembali ke Ka’bah. Jadi pada
mulanya Ka’bah itu dibangun oleh
Nabi Adam a.s. Tapi karena Ka’bah di-
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dirikan dengan bahan-bahan yang sa-
ngat sederhana, maka keberadaannya
tidak bisa bertahan lama, kemudian
hilang tertimbun pasir. Sebagaimana
bisa kita lihat sendiri, dalam perja-
lanan dari Jeddah ke Madinah, sering
terlihat badai pasir yang menimbuni
jalan raya. Padahal, jalan raya sekarang
ini sudah menggunakan teknologi
yang sangat canggih, dan dibuat agak
lebih tinggi. Bisa kita bayangkan
betapa mudahnya bangunan dulu
(yang masih menggunakan bahan
dan teknologi sederhana) hilang
tertimbun pasir. Dan ini terbukti,
pernah terjadi dulu, Arabia mengenal
minyak, dan dibuat pertama kali
jalan raya, maka jalan raya itu banyak
yang hilang tertimbun oleh pasir.

Nah, singkat cerita, yang mem-
bangun kembali Ka’bah adalah Nabi
Ibrahim dan putranya, Isma’il. Al-
Quran menyebutkan :

Ingatlah ketika Ibrahim mengang-
kat kembali fondasi dan rumah suci itu
bersama putranya, Isma’il (Q., 2:
127).

Kalau Ka’bah dihitung dari di-
bangunnya kembali oleh Nabi
Ibrahim saja, maka peristiwa itu terjadi
4000 tahun yang lalu. Itu berarti
1000 tahun lebih tua dari Yerusalem.
Karena itu, Al-Quran juga menyebut
Ka’bah sebagai Rumah Suci yang
sangat tua (Al-Bayt Al-‘Athîq). Kata
“‘athîq” ini mungkin bisa diasosiasikan
dengan bahasa Inggris, antique.

Rumah Suci (Ka’bah) itulah yang
akan kita kunjungi (dalam ‘umrah).
Dan mengapa Nabi memohon ke-
pada Allah untuk pindah kiblat ke
Ka’bah, adalah karena pertim-
bangan-pertimbangan tersebut di
atas. Tentu saja orang Yahudi dan
orang Kristen tidak mengakui adanya
asosiasi antara Ibrahim dengan
Ka’bah. Bagi mereka, itu hanya reka-
reka dari orang Arab saja. Begitu juga
mereka (orang-orang Yahudi dan
Kristen) mengakui bahwa yang
dikorbankan itu adalah Ishaq. Tapi
keyakinan itu sama sekali tidak di-
dukung oleh fakta dan kebiasaan
sejarah yang berlaku.

Dalam catatan orang-orang Yu-
nani Kuno, kota Makkah itu dikenal
sebagai Macoraba, yang artinya tem-
pat mengorbankan atau tempat men-
jalankan korban. Dan Isma’il serta
ibundanya, Hajar, tinggal di Makkah.
Jadi, sebenarnya ada asosiasi antara
tempat mengorbankan (Makkah)
dengan Isma’il. Artinya kepercayaan
bahwa Isma’il itu dikorbankan oleh
Ibrahim dan tempatnya di Makkah,
sudah merupakan bagian dari cerita
turun-temurun di kalangan orang
Arab yang mengaku dan merasa se-
bagai keturunan Isma’il. Dan cerita
turun-temurun itu dipertahankan,
antara lain, dengan ibadah korban
yang kita tirukan setiap tahun pada
hari raya Idul Adha. Sementara di
Yerusalem, sama sekali tidak ada
bekas dan jejak dari pengorbanan itu.
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Tidak ada dongeng dan praktik
sedikit pun yang berkaitan dengan
upacara pengorbanan. Dengan de-
mikian, jauh lebih kuat dukungan
kepada pendapat bahwa Isma’il
yang dikorbankan oleh Ibrahim,
bukan Ishaq. Dan tempatnya tidak
di Yerusalem, tapi di Makkah.

Karena itu, di Makkah kita bisa
menyaksikan maqâm Nabi Ibrahim.
Orang Indonesia banyak yang salah
paham tentang arti maqâm. Mereka
mengira maqâm itu sama artinya de-
ngan makam dalam bahasa Indonesia,
yang artinya kuburan. Maqâm di
sini artinya tempat berdiri, atau tem-
pat menetap. Ada juga yang menga-
takan bahwa maqâm Ibrahim itulah
bedengnya (tempat berteduh) Nabi
Ibrahim ketika membangun Ka’bah.
Kemudian di Makkah itu ada Hijr
Ismâ‘îl. Artinya, batu Isma’il. Kata-
nya, hijr (batu) itulah tempat Isma’il
dulu membantu ayahnya mendirikan
Ka’bah.

ANTISIPASI DAMPAK
INDUSTRIALISASI

Sebenarnya ada segi dari Islam
dan tradisi kaum Muslim yang di-
harapkan (secara lebih menentukan)
mengambil bagian dalam usaha-
usaha menanggulangi berbagai krisis
zaman modern. Pada tingkat perkem-
bangan Indonesia sekarang ini, pan-

dangannya pada industrialisasi itu
akan meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan bangsa. Namun, tidak
ada salahnya jika kita mengambil
persiapan, sebagai “precaution” (tin-
dakan pencegahan) untuk melihat
kemungkinan peranan Islam secara
etis, moral, dan spiritual.

Adanya ancaman kepada umat
manusia akibat materialisme zaman
modern itu sudah terlalu sering dan
nyaring diperdengarkan orang.
Biasanya ini disampaikan dalam nada
memberi peringatan. Sebetulnya
kesadaran tentang adanya segi
kekurangan zaman modern itu
lebih-lebih dimiliki oleh mereka yang
telah mengalami modernisasi penuh,
seperti yang secara ekstrem dima-
nifestasikan dalam gerakan “counter
culture”, “cultism”, dan yang paling
menarik, “environmentalism”. Namun,
dari sekian banyak kemungkinan
krisis akibat teknikalisasi dan in-
dustrialisasi itu barangkali yang
paling gawat adalah yang berkenaan
dengan masalah moral. Mate-
rialisme zaman modern, yang mele-
takkan segala kenyataan hidup ham-
pir-hampir hanya dalam rubrik uti-
litarinisme, secara tidak sadar kini
menjelma menjadi berhala yang meng-
ancam kelangsungan hidup manu-
sia itu sendiri. Maka tidak kurang dari
Hodgson sendiri—seorang yang se-
penuhnya hidup dalam kemodernan
dengan sikap sekaligus apresiatif dan
kritis terhadap segala gejala
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kemodernan—memperingatkan
bahwa “bagaimanapun, meletakkan
semua pertimbangan etik atau ke-
indahan atau komitmen kema-
nusiaan di bawah usaha pemak-
simalan efisiensi teknis, betapapun
suksesnya, adalah sangat mungkin
akan terbukti me-
rupakan suatu
mimpi buruk yang
tidak rasional” .

Demikian pula
rasionalitas yang
ekstrem pada ma-
nusia modern
akan terbukti men-
jadi pangkal ma-
lapetaka baru. Ma-
nusia bukanlah ha-
nya makhluk akal. Dan agama pun
tidak seluruhnya terjangkau oleh
akal. Agama yang sama sekali rasional
(tanpa hal-hal yang “mistis”) dalam
gabungannya dengan manusia yang
murni rasional, akan berakhir dengan
ateisme ekstrem yang pada akhir-
akhir ini justru sedang mempertun-
jukkan kegagalannya.

Dari unsur-unsur ajaran Islam,
menurut Hodgson, yang mem-
punyai potensi mengagumkan
untuk mendukung modernisasi
adalah syariat. Syariat ini me-
ngajarkan tanggung jawab pribadi,
kekuasaan hukum, egalitarianisme,
universalisme, dan merkantilisme.
Maka cukup wajar bahwa si setiap
lingkungannya  orang Islam yang

“baik” sering menunjukkan pe-
nampilan dengan semangat enter-
preneurship yang tinggi. Tetapi, kalau
kita melihat kembali dalam sejarah
bagaimana semangat syariat ini
“ditantang” oleh semangat tasawuf,
maka akan tampak bahwa syariat

tidak mampu
menjawab selu-
ruh kebutuhan
keagamaan ma-
nusia.

Karena itu—
kalau melihat
gejala yang kini
semakin jelas
tampak pada
umat manusia—
agaknya orientasi

keagamaan menurut tekanan Ibn
Taimiyah yang serba legalistik akan
berjalan sejajar dengan  tekanan Ibn
‘Arabi yang sangat mistis. Dan
sungguh tidak masuk akal untuk
mempersepsi agama sebagai lebih
banyak memuat nilai-nilai utiliter.
Yang lebih masuk akal adalah melihat
pada agama terutama memuat nilai-
nilai intrinsik yang dalam dirinya
orang bisa menemukan keutuhan
hidup. Bahwa salah satu tujuan ajaran
agama adalah perbaikan dunia (ishlâh
fî ‘l-ardl, atau world reform) yang jelas
disebutkan dalam Kitab Suci (Q., 4:
114; Q., 11: 88; Q., 7: 56 dan 58).
Inilah yang sejalan dengan se-
mangat modernisme, yaitu amelio-
ration of the condition of this world.

Barangsiapa mengerjakan amal
kebaikan, laki-laki ataupun perem-
puan, dan dia beriman, pasti akan
Kami beri ia kehidupan baru, suatu
kehidupan yang baik dan bersih,
dan akan kami balas dengan
pahala yang sebaik-baiknya sesuai
dengan apa yang telah mereka
kerjakan.

(Q., 16: 97)
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Kalau kita kaji lebih lanjut, di
dalam Kitab Suci juga terdapat per-
ingatan akan adanya hal-hal yang
tidak bisa dipertimbangkan secara
utilitarianistik. Jika Thomas Kuhn
menunjukkan bahwa pola revolusi
ilmiah umumnya tidak lebih dari-
pada hasil dari mencari pemecahan
teka-teki (puzzle solving)—dan bukan-
nya terbit dari semangat mencari Ke-
benaran Terakhir (Ultimate Truth)—
maka salah satu sebabnya adalah
karena masalah Kebenaran Terakhir
itu hanya sedikit saja mempunyai ko-
relasi dengan utilitarianisme material.

Tetapi, justru yang ultimate itu—
yang kesadaran mengenainya me-
rupakan tujuan intrinsik hidup ma-
nusia—yang bakal mampu secara
hakiki mendasari sistem etik dan
moral umat manusia. Kemudian,
pada urutannya, etika dan moral itu
yang bakal menjamin kelangsungan
hidup manusia, baik secara indi-
vidual, maupun (lebih-lebih lagi)
secara kolektif yang kini semakin
bersifat menjagat (mondial). Oleh
karena itu, dalam hubungannya de-
ngan umat manusia secara kese-
luruhan, umat Islam tampaknya
harus memerankan kembali tugas
suci yang diberikan oleh Tuhan
untuk menjadi “saksi” bagi-Nya (Q.,
2: 143). Dan sebagai wujud dari
fungsi Islam sebagai rahmat untuk
seluruh alam, kaum Muslim
bertugas memberi bimbingan sekali
lagi dan melapangkan jalan untuk

memasuki zaman yang lebih utuh,
material, dan spiritual.

ANTROPOSENTRISME VS
LINGKUNGAN

Sekarang ini, orang banyak berbi-
cara tentang antroposentrisme yang
dikaitkan dengan persoalan lingkung-
an. Namun masalahnya, benarkah
antroposentrisme merupakan biang
bagi persoalan lingkungan? Al-Quran
sendiri mengajarkan bahwa orang
berbuat baik ialah untuk dirinya sen-
diri, bahkan bersyukur pun untuk
dirinya sendiri. Tetapi barangkali me-
mang benar bahwa antroposentrisme
menemukan kesemuan dalam ma-
nusia, seperti tecermin dalam ung-
kapan “kita akan menaklukkan alam”.

Beberapa dekade terakhir, di Indo-
nesia ada mode, terutama di kalang-
an mereka yang berlatar ilmu penge-
tahuan dan teknologi, menafsirkan
ayat tentang perintah Tuhan untuk
memerhatikan alam sehingga me-
miliki teknologi. Hal demikian tidak
salah, memang, tetapi bersifat parsial.
Seperti dikatakan Fazlur Rahman,
perintah untuk memerhatikan alam
memang bisa menghasilkan teknologi,
dan sudah menjadi kenyataan. Tetapi
lebih dari itu, yang sesungguhnya ada-
lah untuk merasakan kehadiran
Tuhan, bahwa Tuhan itu omnipresent
(ada di mana-mana). Alam dalam ba-
hasa Arab adalah ‘âlam, artinya alamat,
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the sign of God. Di sini mungkin pan-
dangan tasawuf seperti wahdat  al-wu-
jûd menjadi relevan. Ada perjumpaan
serius untuk tidak melihat jarak yang
terlalu jauh antara alam dengan Tuhan.
Tetapi ada kesalahpahaman melihat
paham wahdat al-wujûd sebagai
semacam politeisme, padahal kalau
kita melihat argumen-argumen Ibn
‘Arabi, misalnya, tidaklah demikian.
Paham itu jelas memiliki akibat peng-
hayatan terhadap ekologi, sebagai-
mana dapat kita jumpai dalam anek-
dot-anekdot sufi yang mendukung hal
ini. Misalnya, seorang sufi berkunjung
ke rumah sahabatnya, setelah pulang
dilihatnya ada semut di pakaiannya, ia
teringat bahwa semut itu berasal dari
rumah sahabatnya. Lalu ia kembali lagi
mengembalikan semut ke kediaman-
nya semula.

Salah satu contoh dari Al-Quran
adalah bahwa dalam alam ini ada
âyât (tanda-tanda) bagi mereka yang
berpikir (Q., 3: 190-191). Tetapi,
ayat ini tidak bisa dilebih-lebihkan
(blow up) sehingga alam bisa diman-
faatkan dalam pengertian eksploi-
tatif. Pada akhir ayat ada perkataan,
“Tuhan, tiada sia-sia Kau ciptakan
semua ini” (Q., 3: 191). Jadi, ada se-
macam kesimpulan yang diharapkan
dari deretan firman itu. Kesimpulan
itu tidak menunjukkan bahwa gejala
alam tertentu bisa dieksploitasi secara
teknologis untuk pemanfaatan kehi-
dupan manusia. Kehadiran alam sen-
diri merupakan satu apresiasi yang

metafisis. Harapan-harapan selanjut-
nya juga harapan metafisis, Selamat-
kan kami dari azab api (neraka) (Q.,
3: 191). Sungguh menarik bahwa
dalam Al-Quran ada banyak pe-
negasan tentang benda-benda ini
hidup, misalnya, Ketujuh langit dan
bumi serta segala isinya menyatakan
keagungan dan kesucian-Nya (ber-
tasbih); dan segala sesuatu memuji
kemuliaan-Nya; tetapi kamu tidak
mengerti puji-pujian mereka (Q., 17:
44).

ANUGERAH DUNIA
DAN AKHIRAT

Sikap takwa akan membawa anu-
gerah kehidupan dunia dan akhirat.
Allah memang menyediakan dua
pahala itu. Allah mengingatkan bah-
wa kita tidak boleh meninggalkan
masalah dunia ini dan harus ber-
buat baik sebagaimana Allah sudah
berbuat baik kepada kita. Tapi cari-
lah dengan apa yang telah dianu-
gerahkan Allah kepadamu kehidupan
akhirat, dan janganlah lupa bagian-
mu di dunia ini; dan berbuat baiklah
sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu; dan janganlah engkau
mencari (kesempatan untuk) berbuat
kerusakan di muka bumi. Sungguh,
Allah tidak menyukai orang yang berbuat
kerusakan (Q., 28: 77).

Dari firman Allah itu bisa dipa-
hami bahwa kalau orang hanya me-
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merhatikan salah satu aspek hidup
ini, aspek dunia atau aspek akhirat
saja, maka berarti ia tidak berbuat
baik kepada Allah. Padahal Allah te-
lah berbuat baik kepada kita, de-
ngan cara menyediakan kebaha-
giaan dunia sekaligus akhirat.
Barangsiapa menghendaki pahala di
dunia, maka pada Allah ada pahala
di dunia dan di akhirat. Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat (Q.,
4: 134).

Orang-orang
yang saleh dijan-
jikan oleh Allah
kebahagiaan di
dunia dan ak-
hirat. Dan Kami
berikan kebaikan
kepadanya di du-
nia, dan di
akhirat ia terma-
suk orang yang
saleh (Q., 16: 122).

API ISLAM

Dalam peralihan abad Hijriah
yang sering dikumandangkan se-
bagai Abad Kebangkitan Islam seka-
rang ini, dan sudah pula dimulai
sejak menjelang akhir abad yang
lalu, kaum Muslim di seluruh dunia
didorong oleh proses sejarahnya sendiri
untuk mencoba mempertegas pera-
nannya dalam sejarah umat manu-

sia. Gejala-gejala terakhir—pada
tahun-tahun lalu—seperti keputusan
Ziya ul-Haqq untuk menetapkan
Syarî‘ah Islam sebagai hukum Pakis-
tan, juga perkembangan di Bang-
ladesh yang menghendaki hal yang
kurang lebih serupa (juga di Mesir,
Sudan, dan lain-lain)—jika bukan
jelas-jelas merupakan sekadar usaha
mencari legitimasi politik rezim-
rezim bersangkutan—dapat dibaca
sebagai bagian dari, dan dalam rangka,

penegasan pera-
nan kesejarahan
tersebut.

Namun, dari
awal usaha-usaha
semacam itu me-
ngandung dan
menghadapi ba-
nyak problem.
Disebabkan oleh
kaitannya dengan

usaha mendefinisikan kembali apa
yang disebut Islam atau bersifat
keislaman (Islâmî)—dengan ko-
notasi bahwa yang ada secara riil se-
karang ini tidak memadai atau malah
telah mengandung berbagai pe-
nyimpangan—maka usaha-usaha
tersebut menghadapkan orang-orang
Muslim yang serius kepada persoalan
“menemukan” kembali Islam dan
yang bersifat keislaman. Persoalan
ini tampak mudah dipecahkan,
yaitu dengan “kembali kepada Al-
Quran dan Al-Sunnah”, suatu dalil
yang sangat disenangi kaum re-
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formis Islam, khususnya di kalangan
Sunni. Lepas dari kebenaran nor-
matif dalil itu, dalam pelaksanaan
praktisnya ternyata sangat tidak
mudah. Bahkan yang sudah terjadi,
dalil itu, sebegitu jauh, baru meng-
hasilkan reformasi atau mungkin
“pemurnian” hal-
hal yang sesung-
guhnya sangat ber-
sifat pinggiran (pe-
ripheral).

Meskipun hal
serupa itu sangat
penting bagi ba-
nyak kalangan—
sebagian kaum
Muslim melihat
dan mendapati di situ terletak inti
agama dan rasa keagamaan mereka,
namun sebetulnya sahamnya dalam
usaha umat Islam menemukan
peran kesejarahannya kembali ter-
sebut paling untung marginal saja,
jika bukannya tidak ada sama sekali.
Kalau masalah ini harus diungkap-
kan dalam sebuah jargon, barang-
kali yang paling tepat ialah pesan
almarhum Bung Karno, salah seorang
Bapak Bangsa Indonesia, agar kita
berusaha menangkap “api” Islam, dan
bukan “abu”-nya.

‘AQÎDAT AL-‘AWWÂM

Siapa yang disebut malaikat itu?
Secara tradisional (maksudnya paham

yang ada dalam masyarakat Islam),
malaikat itu ada sepuluh nama, yaitu
Jibril, Mikail, Israfil, ‘Izrail, Munkar,
Nakir, Raqib, ‘Atid, Ridlwan, dan
Malik. Jibril biasanya dipahami se-
bagai malaikat yang mendapat tugas
dari Tuhan untuk membawa wahyu.

Nabi kita dan
nabi-nabi yang
lain itu men-
dapat wahyu
dari Jibril. Inilah
yang juga di-
sebut Ruh Ku-
dus, Ruh Suci.
Ini penting
karena dalam
agama Kristen

Jibril dikembangkan sebagai salah
satu oknum Tuhan, sebagaimana juga
Nabi Isa sendiri, dari tiga oknum
(oknum Bapak, oknum Anak, dan
oknum Ruh Kudus). Al-Quran
sendiri juga menyebutkan Ruh Ku-
dus (Al-Rûh); kadang-kadang di-
sebut rûh saja, kadang-kadang juga
rûh al-qudus. Jadi dari segi istilah,
tidak ada perbedaan dengan Kris-
ten. Hanya dari segi siapa dia, di situ
perbedaannya sangat prinsipil.

‘Izrail bertugas mencabut nyawa.
Israfil nanti meniup terompet di
hari kiamat. Mikail pembawa rezeki,
mengatur hujan, dan sebagainya.
Jibril, Mikail, Israfil, dan ‘Izrail itu
adalah nama-nama Ibrani, bukan
nama-nama Arab. Sedangkan yang
lainnya adalah nama-nama Arab.

Adapun bagi mereka yang fasik,
kediamannya api neraka; setiap
kali mereka ingin keluar daripada-
nya, mereka dipaksa kembali ke
dalamnya, dan dikatakan kepada
mereka: “Rasakan azab api yang
dulu kamu dustakan.

(Q., 32: 20-21)
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Munkar, misalnya, itu menggam-
barkan fungsinya, bukan nama asli.
Munkar itu seperti dalam perkataan
amar ma’ruf nahi mungkar, tetapi
tidak berarti jahat, cuma mengerikan.
Dia bertugas menanyai orang-orang
yang dikubur. Munkar dan Nakir
sebetulnya artinya persis sama, cuma
mungkin karena dua, lalu yang
satunya disebut Munkar dan yang
satunya disebut Nakir, yakni yang
menyeramkan. Jadi, secara harfiah
ialah yang diingkari; sepertinya kita
tidak suka melihat dia karena kejam,
kalau salah menjawab pertanyaannya
kita dipukul dengan gadanya.
Tetapi itu semua tidak ada dalam
Al-Quran. Ilustrasi-ilustrasi semacam
itu biasanya dalam hadis-hadis yang
patut dipertanyakan keabsahannya.
Kemudian Ridlwan artinya menye-
nangkan, membawa ridla, mem-
bawa kerelaan, menyenangkan.
Sedangkan Malik artinya pemilik,
mungkin karena dia sangat berkuasa
menjaga neraka.

Raqib adalah malaikat yang meng-
awasi tingkah laku kita dan men-
catatnya. Dilukiskan dalam Al-Quran,
mereka adalah para penjaga yang tidak
pernah lengah, sebelah kanan dan
kiri kita; yang kanan mencatat hal-
hal yang baik, sedang yang kiri men-
catat hal-hal yang jahat. Jadi, ada
golongan kanan dan golongan kiri.
Malaikat pun begitu. Itu secara aki-
dah. Tetapi terus-terang harus disebut
sebagai akidah awam, dan memang

kitabnya sendiri disebut ‘Aqîdat Al-
Awwâm (kepercayaan umum).

ARAB ASLI DAN TERARABKAN

Amin atau Bashir Gemayel, Pre-
siden Lebanon, adalah asli orang
Arab. Hal ini berbeda dengan Khadafi
yang bukan orang Arab, tetapi ter-
arabkan. Secara ras, Khadafi adalah
keturunan Karthago, sama dengan
orang-orang Tunis dan Libia. Jadi,
ras mereka sama dengan orang Yunani
dan Romawi. Mereka menjadi Arab
karena beragama Islam dan ber-
bahasa Arab. Artinya, kalau masa-
lah orisinalitas kearaban, Gemayel
yang beragama Kristen itu lebih asli
dengan Khadafi yang Muslim, karena
orang-orang Lebanon ini adalah
keturunan dari Bani Ghassan yang
dari dulu (sejak sebelum zaman Nabi
Muhammad) memang sudah bera-
gama Kristen dan merupakan satelit
dari Romawi, berlawanan dengan
Bani Lahm yang menjadi satelit dari
Parsi.

Pada masa lalu, ada Arab Barat
dan Arab Timur. Di Arab Barat ialah
Bani Ghassan, sedang Arab Timur
ialah Bani Lahm. Bani Lahm ditak-
lukkan oleh orang Arab dari Jazirah
Arab dan menjadi Islam semuanya,
tetapi Bani Ghassan tidak, mereka
tetap Kristen. Keturunan dari Bani
Ghassan inilah yang melahirkan
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orang seperti Gemayel. Jadi kalau
mereka membela kearaban, maka hal
itu betul-betul sejati dari dirinya.
Tidak mengherankan bila doa Gema-
yel akan sama dengan kita (orang
Islam), “Allâhuma yâ Allâh”, bah-
kan mungkin lebih fasih dari kita.

ARAB SAUDI MENGHARAMKAN
MAULID

Di Arab Saudi, perayaan maulid
dianggap haram. Ahmad Zaki Yamani,
mantan menteri perminyakan Saudi,
mempunyai orientasi keagamaan
yang mirip orang Indonesia dengan
tetap merayakan maulid, namun me-
lakukannya secara sembunyi di
rumah. Sebab, rumah dipandang
daerah suci atau terlarang karena
merupakan lingkungan yang paling
pribadi. Maka dalam hukum Islam
dinyatakan bahwa orang sama sekali
tidak boleh memasuki rumah orang
lain tanpa izin. Janganlah kamu me-
masuki rumah-rumah orang selain
rumah kamu sendiri, sebelum meminta
izin dan memberi salam kepada peng-
huninya (Q., 24: 27). Jika tidak
diizinkan pemilik rumah, seorang
tamu harus pergi.

Mengapa pemerintah Saudi meng-
haramkan perayaan maulid? Karena
di dalamnya ada ide—menurut maz-
hab Hanbali—bahwa ruh orang mati
akan hadir dan ikut mendengar

ketika dibaca “asyraqa ‘l-badru ‘alaynâ”,
sehingga orang yang merayakan
akan berdiri dan menghormatinya.
Jadi mereka membayangkan keha-
diran ruh orang mati.

ARABISASI

Timur Tengah menjadi Islam me-
makan waktu lama, paling tidak se-
kitar 200 tahun. Mula-mula, ia ada-
lah daerah dengan penduduk Kris-
ten, hanya pemerintahnya yang Islam.
Pada zaman Bani Umayah, misalnya,
ketika Mu’awiyah berkuasa, bahasa
administrasi yang digunakan ke
daerah-daerah bukanlah bahasa Arab,
tetapi bahasa Yunani. Bahkan lebih
ke belakang lagi, yaitu di masa
Nabi Muhammad, transaksi perda-
gangan yang dilakukan—karena dia
memang seorang pedagang—adalah
dengan uang Yunani, karena waktu
itu belum ada uang Arab. Bahkan
istilah-istilah yang dipakai istilah-
istilah Yunani seperti dinâr (emas)
atau dirham (perak), bahkan uang
dinâr-nya pun bergambar kepala
Constantine. Baru ketika Abdul
Malik ibn Marwan berkuasa, mun-
cul semangat nasionalisme Arab se-
hingga kemudian dilakukan Arabi-
sasi: uang Yunani diganti dengan
uang Islam, mata uang dinâr hanya
namanya saja, sedang gambarnya
diganti dengan kalimat Syahadat
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“Lâ ilâha illâllâh Muhammad
Rasûlullâh.”

ARGUMEN KALAM

Kalau kita melihat sejarah pemi-
kiran Islam, unsur yang paling ber-
pengaruh dalam
falsafah ialah
Neo-Platonis-
me—khususnya
ajaran dari Plo-
tinus, seorang fai-
lasuf Mesir abad
ketiga Masehi.
Dialah yang mem-
perkenalkan pe-
mikiran menge-
nai The One (“Yang Satu”), me-
lanjutkan tradisi Platonis yang
berbicara mengenai The Good (“Yang
Baik”): suatu tema yang sangat
dekat dengan agama-agama.

Hal yang menarik dari Neo-Plato-
nisme ini ialah segi spiritualitasnya,
orang Islam melihatnya sebagai se-
suatu yang sangat cocok dengan
konsep tauhîd, dan menjadi suatu
ajaran yang bisa mempertemukan
realitas transenden dari kebenaran
agama-agama. Konsep mengenai
“Yang Satu” inilah yang menjadikan
banyak pemikir Islam klasik menyu-
kai Plotinus. Tetapi, orang Arab sen-
diri ternyata tidak menyadari me-
ngenai ajaran Neo-Platonisme ter-
sebut. Bahkan nama Plotinus sendiri

pun jarang muncul. Yang paling
banyak muncul ialah Aristoteles,
yang dianggap sebagai “Guru Per-
tama”. Aristotelianisme inilah yang
nantinya banyak memengaruhi fal-
safah dengan alirannya falsafah
masâ’îyah (peripatetik).

Di Pesantren, Aristoteles popu-
ler lewat logika-
nya yang disebut
al-manthiq al-
Aristhî. Para kiai
yang menguasai
ilmu mantiq ini
biasanya sangat
pandai dalam
berdebat. Ini ar-
tinya para kiai
itu banyak yang

Aristotelian.
Persis di sinilah ironisnya Al-

Ghazali yang wafat pada 1111 M.
Dia mencurahkan seluruh pikirannya
untuk menghancurkan falsafah de-
ngan karyanya Tahâfut Al-Falâsifah
(Kerancuan Pemikiran Para Faila-
suf). Tetapi anehnya Al-Ghazali sen-
diri justru sangat Aristotelian. Bukan
saja karena dia pengagum mantiq,
melainkan juga karena dia mengarang
banyak buku yang mempergunakan
pendekatan mantiq.

Itulah sebabnya, Ibn Taimiyah
kelak mengkritik keras Al-Ghazali.
Menurutnya, Al-Ghazali ini ibarat
mau membunuh ular, cuma dipukul
ekornya, sedangkan kepalanya sendiri
masih tetap hidup. Dalam pandang-
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an Ibn Taimiyah, kepala dari falsafah
ialah logika Aristoteles. Oleh karena
itulah Ibn Taimiyah mengarang
sebuah buku yang seolah-olah me-
rupakan kelanjutan dari bukunya Al-
Ghazali, yaitu suatu buku untuk
menghancurkan logika Aristoteles
berjudul Kitâb Al-
Radd ‘Alâ Al-
Manthîqîyîn (Ja-
waban terhadap
Para Ahli Man-
tiq). Salah satu
substansi pemi-
kiran yang dise-
rangnya ialah
konsep universal. Misalnya silogisme
ini: semua manusia akan mati,
Aristoteles adalah manusia, maka
Aristoteles akan mati.

Klaim para failasuf, rumusan “se-
mua manusia akan mati” itu adalah
universal. Artinya suatu kebenaran
yang tidak bisa dibantah lagi, karena
memang “semua manusia akan mati!”
Tetapi menurut Ibn Taimiyah hal
itu bukan universal melainkan par-
tikular, sebab kita bisa mengatakan
“semua manusia akan mati” setelah
melihat “manusia-manusia yang
mati”—setelah melihat partikularitas
yang banyak—kemudian diambil
kesimpulan, atau diabstraksikan
bahwa “semua manusia akan mati”.
Menurut pandangan Ibn Taimiyah,
itu tetap saja partikular, bukan uni-
versal. Karena itulah kemudian Ibn
Taimiyah berusaha menghancurkan

falsafah. Dan sesuai dengan prinsip
realismenya, Ibn Taimiyah menga-
takan bahwa, “kenyataan itu sebenar-
nya berada di luar, dan tidak di dalam
pikiran!” Untuk itu, menyangkut
paham epistemologi ini Muhammad
Iqbal menyebut Ibn Taimiyah sebagai

“Bapak Empiri-
sisme”.

Jalaluddin Al-
Suyuthi, salah se-
orang penulis ki-
tab tafsir yang
terkenal, Al-Jalâ-
layn, menulis bu-
ku mengenai ba-

gaimana menyelamatkan mantiq,
dengan membela adanya segi-segi
common sense yang harus disela-
matkan dari logika Aristoteles (se-
buah pandangan yang sangat maju,
dan baru berkembang pesat lewat
falsafah bahasa pada pertengahan
abad ini). Namun sayangnya karya
Jalaluddin Al-Suyuthi ini kurang, atau
bahkan tidak terkenal di kalangan
pesantren. Hal ini berbeda dengan
tafsirnya yang sangat masyhur dan
sering dikutip.

Dari pembahasan di atas, maka
ada dua corak pemikiran falsafah yang
berpengaruh dalam Islam, yaitu Neo-
Platonisme, yang kelak akan muncul
secara ekspresif dalam tasawuf (de-
ngan falsafahnya isyrâqîyah), dan Aris-
totelianisme yang muncul dalam fal-
safah dan ilmu kalam. Argumen-
argumen kalam juga bercorak rasio-

Dan mereka (orang-orang beriman),
jika menggunakan harta mereka,
tidak berlebihan dan tidak pula ber-
kekurangan, berada di antara ke-
duanya.

(Q., 25: 67)
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nalistik, apalagi Ilmu Kalam memang
dipelopori oleh kalangan Mu‘tazilah.
Bahkan Al-Asy‘ari, penentang rasio-
nalisme Mu‘tazilah, menggunakan
corak berpikir rasional ini dalam argu-
men-argumennya.

Ketika  membela  bahwa peran akal
itu sangat kecil, misalnya, dia juga me-
makai argumen-argumen rasional.
Tidak heran kalau Al-Asy‘ari kemudian
sangat kontroversial. Bahkan dalam
masa seratus-dua ratus tahun setelah ia
meninggal, pemikirannya masih kon-
troversial. Lawan kontroversinya adalah
kaum Hanbali. Dan kontroversi itu
menunjukkan bahwa dia tidak diterima
begitu saja. Baru belakangan Al-Asy‘ari
diterima dunia Islam, yaitu lewat
pemikiran Al-Ghazali.

ARGUMEN KALÂM ASY‘ARI

Di samping menuturkan ‘aqîdah
ahl al-sunnah—yang kemudian
menjadi paham yang dia anut
sendiri—Al-Asy’ari juga mengem-
bangkan alur argumen logis dan
dialektisnya sebagaimana ia pelajari
dari para guru Mu‘tazilah. Dan
pengembangannya oleh Al-Asy’ari,
yang kemudian lebih dikembangkan
lagi oleh para pengikutnya, teruta-
ma Al-Ghazali, menjadi tumpuan
kekuatan paham Asy‘ari itu sebagai
doktrin dalam ‘aqîdah Islâmîyah kaum
Sunni. Praktis semua noktah keper-
cayaan dalam Islam ia dukung

dengan argumen-argumen logis dan
dialektis, sebagian bahkan tidak lagi
merupakan kelanjutan argumen
yang telah ada sebelumnya, melain-
kan menjadi kontribusinya yang
orisinal dalam pemikiran keislaman.

Sebagaimana halnya dengan setiap
pembahasan teologis, pusat argumen-
tasi Kalâm Asy‘ari berada pada upa-
yanya untuk membuktikan adanya
Tuhan yang menciptakan seluruh
jagat raya, dan bahwa jagat raya itu
ada karena diciptakan Tuhan “dari
ketiadaan” (min al-‘adam, ex nihilo).
Karena tidak mungkin memapar-
kan keseluruhan argumen Kalâm
itu, maka di sini dikutipkan pen-
jelasan sarjana Muslim modern, Al-
Alawsi, tentang argumen Kalâm ber-
kenaan dengan penciptaan alam raya
ini. Menurut Al-Alawsi, ada enam
argumen yang digunakan para tokoh
Ilmu Kalam untuk membuktikan
tidak abadinya alam raya:

(1) Argumen dari sifat berlawanan
benda-benda sederhana (basîth): un-
sur-unsur dasar alam raya (tanah, air,
dan lain-lain) dan sifat-sifat dasarnya
(panas, dingin, berat, ringan, dan lain-
lain) semuanya saling berlawanan, na-
mun kita dapati dalam kenyataan ter-
gabung (murakkab); penggabungan
itu memerlukan sebab, yaitu Pencipta.

(2) Argumen dari pengalaman:
Penciptaan dari ketiadaan (al-îjâd
min al-‘adam, creatio ex nihilo) tidak-
lah berbeda dari pengalaman kita,
sebab, melalui perubahan, bentuk
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lama hilang dan bentuk baru muncul
dari ketiadaan.

(3) Argumen dari adanya akhir
untuk gerak, waktu, dan objek-objek
temporal: gerak tidak mungkin berasal
dari masa tak bepermulaan, sebab
mustahil bagi gerak itu mundur dalam
waktu secara tak terhingga (tasalsul, in-
finite, temporal regress), sebab bagian
yang terhingga tidak mungkin di-
tambahkan satu sama lain untuk
menghasilkan keseluruhan yang tak
terhingga; karena itu jagat dan gerak
tentu mempunyai permulaan. Atau,
gerak tidak mungkin ada dari awal
tanpa permulaan (azal, eternity), se-
bab mustahil bagi gerak itu mundur
dalam waktu secara tak terhingga, ka-
rena sesuatu yang tak terhingga tidak
dapat dilintasi. Atau lagi, jika pada
suatu titik waktu mana pun, deretan
tak terhingga, telah berlangsung, ma-
ka pada titik tertentu sebelumnya ha-
nya suatu deretan terhingga saja yang
telah berlangsung; tetapi titik tertentu
itu terpisah dari lainnya oleh suatu
sisipan yang terhingga; oleh karena itu
seluruh deretan waktu itu terhingga.

(4) Argumen dari keterhinggaan
jagat: karena jagat ini tersusun dari
bagian-bagian yang terhingga, maka
ia pun terhingga pula; segala sesuatu
yang terhingga adalah sementara,
oleh karena itu jagat adalah semen-
tara, yakni mempunyai suatu per-
mulaan dan diciptakan.

(5) Argumen dari kemungkinan
(imkân, contingency): jagat ini tidak-

lah (secara rasional) pasti terwujud,
oleh karena itu harus terdapat faktor
penentu (mukhashshish, murajjih)
yang membuat jagat itu terwujud,
yaitu Pencipta.

(6) Argumen dari kesementaraan
(hudûts, temporality): benda tidak
mungkin lepas dari kejadian (’aradl,
accident) yang bersifat sementara;
apa pun yang tidak dapat terwujud
kecuali dengan hal yang bersifat
sementara tentu bersifat sementara
pula; karena itu seluruh jagat raya
adalah sementara (hadîts) dan tentu
telah terciptakan (muhdats).

Seperti diisyaratkan di atas bah-
wa sebagian dari argumen itu diwa-
risi para pemikir Muslim dari fal-
safah Yunani. Beberapa failasuf Is-
lam seperti Ibn Rusyd dan Al-Suh-
rawardi memang menyebutkan nama
Yahya Al-Nahwi (Yahya si ahli tata
bahasa, yaitu John Philoponus,
meninggal sekitar tahun 580 M),
seorang pemikir Nasrani dari Iskan-
dar, Mesir, telah merintis argumen
“kalâm” mengenai adanya Tuhan dan
terciptanya alam raya. Namun di
tangan kaum Muslim, khususnya
para penganut paham Asy‘ari dan
lebih khusus lagi Al-Ghazali pribadi,
argumen itu berkembang, seperti
ringkasan Al-Alawsi di atas, dan men-
jadi salah satu segi kontribusi alam
pikiran Islam yang paling orisinal
kepada alam pikiran umat manusia.

Karena itu, Ilmu Kalâm men-
jadi karakteristik pemikiran men-
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dasar yang amat khas Islam, yang
membuat pembahasan teologis dalam
agama itu berbeda dari agama lain
mana pun, baik dari segi isi maupun
metodologi. Sungguh sangat menarik
bahwa dalam perkembangan
teologis umat manusia, Ilmu Kalâm
seperti yang dipelopori oleh Al-
Asy‘ari dan dikembangkan oleh Al-
Ghazali itu telah memengaruhi
banyak agama di dunia, khususnya
yang bersentuhan langsung dengan
Islam, yaitu Yahudi dan Kristen.
Sehingga banyak para pemikir Yahudi
memandang agamanya seperti yang
ada sekarang ini adalah agama
Yahudi yang dalam bidang teologi
telah mengalami “pengislaman”,
seperti tecermin dalam pembahasan
buku Austryn Wolfson, Repercussion
of Kalâm in Jewish Philosophy
(“Pengaruh Kalâm dalam Falsafah
Yahudi”).

Dan William Craig mengisyarat-
kan bahwa berbagai polemik teologis
dan filosofis dalam Yahudi dan Kris-
ten adalah karena pengaruh, dan
merupakan kelanjutan, dari polemik
teologis dan filosofis dalam Islam.
Seperti kita ketahui, dalam Islam
terjadi polemik antara Kalâm (orto-
doks) dengan falsafah, diwakili oleh
polemik posthumous antara Al-
Ghazali (Tahâfut Al-Falâsifah, “Ke-
rancuan para Failasuf ”) dan Ibn
Rusyd (Tahâfut Al-Tahâfut, “Ke-
rancuannya Kerancuan”). Dalam
Yahudi, polemik yang paralel juga

telah terjadi, yaitu antara Saadia
(pengaruh Kalâm Al-Ghazali) de-
ngan Maimonides (pengaruh falsafah
Ibn Rusyd), dan dalam Kristen
polemik serupa ialah antara Bona-
venture (pengaruh Kalâm Al-
Ghazali) dan Thomas Aquinas (penga-
ruh falsafah Ibn Rusyd).

Sekarang ini, di zaman modern,
para pengikut paham Asy‘ari boleh
merasa lebih mantap dan berbesar
hati, sebab, sepanjang pembahasan
William Craig, seorang ahli falsafah
modern dari Berkeley, California,
ilmu pengetahuan mutakhir, khu-
susnya teori-teori tentang asal kejadi-
an alam raya seperti teori ledakan
besar dalam astronomi modern, sa-
ngat menunjang argumen-argumen
Ilmu Kalâm, khususnya dalam pan-
dangan bahwa alam raya bermula
dalam suatu titik waktu di masa lam-
pau, dan bahwa ia diciptakan dari
tiada. Sebagai seorang failasuf non-
religi, Craig tetap skeptis tentang
sifat-sifat Tuhan seperti yang di-
bicarakan dalam Ilmu Kalâm.

Meskipun skeptis tentang sifat-
sifat Tuhan, namun William Craig
mengisyaratkan bahwa setelah ter-
jadi kesimpulan mantap tentang
adanya Tuhan, sepatutnya kita me-
lihat apakah Tuhan itu “pernah”
menyatakan Diri melalui wahyu-
Nya seperti dikatakan dalam agama-
agama, ataukah tidak. Jika jawabnya
afirmatif, itu berarti landasan keab-
sahan bagi agama. Dan kalau negatif,
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maka barangkali Aristoteles benar
bahwa Tuhan itu adalah penggerak
yang tak terge-
rakkan, dan, bah-
wa Dia tetap ja-
uh dan lepas dari
jagat raya yang
telah diciptakan-
Nya.

Tentu saja pa-
ra ahli Ilmu Ka-
lâm menolak kon-
sep Aristoteles itu. Namun tetap
bahwa kesimpulan failasuf modern
tersebut membuktikan segi paling
tangguh dari paham Asy‘ari sebagai
doktrin ‘aqîdah Islâmîyah. Paham
Asy‘ari dengan deretan argumennya
itu, seperti telah disebutkan, telah
berjasa ikut memperkukuh konsep
ketuhanan dalam agama-agama besar,
khususnya Islam sendiri, serta
Yahudi dan Kristen. Dan jika Craig
benar, maka paham Asy‘ari juga akan
berjasa ikut memperkukuh konsep
ketuhanan bagi manusia zaman mu-
takhir dengan ilmu pengetahuan dan
astronomi modernnya.

ARSITEKTUR DAN GAMBARAN
SURGA

Dalam Islam tidak ada lukisan.
Walaupun sekarang orang Islam mu-
lai menyukai lukisan, tetapi sebetul-
nya ekspresi seni Islam adalah di bi-

dang arsitektur. Karena itu, umat Is-
lam sangat unggul di bidang ini.

Maka seindah-
indahnya Boro-
budur atau Pram-
banan, warnanya
tetaplah warna
batu, yaitu war-
na abu-abu. Ti-
dak ada permai-
nan warna di sa-
na. Berbeda de-

ngan bangunan-bangunan orang
Islam yang memakai warna sebagai
bagian dari rasa estetika. Semua
orang akan mengatakan bahwa
seindah-indah bangunan di muka
bumi ini, sampai sekarang, adalah
Taj Mahal. Selain bentuk dan kecang-
gihan di dalam pelukisan kaligrafi dan
arabesknya, permainan warna juga
digunakan. Warna putih yang di-
padukan dengan lingkungan di tepi
sungai menebarkan keindahan yang
luar biasa, dan pada saat bulan pur-
nama menjadi pemandangan yang
sangat menakjubkan. Sayangnya,
sekarang ada polusi dari cerobong-
cerobong pabrik sehingga warnanya
mulai kabur. Selain di Taj Mahal,
permainan warna—selain keindahan
bentuk—juga sangat terlihat pada
bangunan-bangunan masjid di Iran,
istana Al-Hamra di Granada, atau
masjid Cordova.

Konsep-konsep Al-Quran tentang
keindahan, misalnya tentang surga,
sangatlah inspiratif. Penggambaran

“Apakah sama mereka yang berilmu
dengan mereka yang tidak berilmu?”
Sesungguhnya yang dapat mene-
rima pengajaran hanyalah mereka
yang berpikiran mendalam.

(Q., 39: 9)
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Al-Quran bahwa surga itu mengalir
air di bawahnya, digunakan sebagai
sumber inspirasi untuk keindahan.
Maka di depan bangunan Taj Mahal,
misalnya, ada kolam panjang yang
sebetulnya diinspirasi oleh Al-Quran.
Karena di kolam ini ada air mancur
dan sebagainya, yang mungkin ter-
lalu mahal untuk diperlihatkan se-
panjang masa, sehingga sekarang
hanya dalam waktu-waktu tertentu
saja air mancurnya diaktifkan. Itu
adalah unsur rasa keindahan sebagai
deskripsi mengenai surga (di dalam-
nya mengalir sungai [Q., 2: 25, 266,
dan sebagainya]). Menjadikan sungai
sebagai bagian dari unsur keindahan
yang tinggi, pasti mempertimbang-
kan faktor konteks lingkungan kul-
tural. Karena orang Arab ketika me-
nerima Al-Quran hidup di padang
pasir yang, tentu saja, tidak ada
sungainya, maka dambaan kepada
air, sungai, kebun, taman, dan se-
jenisnya, sangatlah tinggi sekali.
Tidak heran ketika orang-orang Arab
mulai mempunyai kemampuan
untuk menyatakan rasa keindahan-
nya, mereka merujuk kepada hal-
hal yang kira-kira seperti surga. Di
Al-Hamra (Spanyol), misalnya, ke-
bun atau taman itu luar biasa indah-
nya, di mana komponen air digu-
nakan sebagai elemen arsitektur yang
diadaptasi dari deskripsi tentang surga
dalam Al-Quran.

ARTI GENERIK JIHAD

Ide pertama kali jihad sebetulnya
ialah membela diri. Tetapi kalau
dikembalikan kepada pengertian
asalnya, jihad itu meliputi segala
kegiatan yang menyangkut ke-
sungguhan, komitmen, kerja keras,
dan ketulusan untuk sesuatu yang
baik dan benar. Diriwayatkan dalam
sebuah hadis bahwa Nabi Muham-
mad Saw. ketika pulang dari perang
bersabda, “Kita telah kembali dari
jihad kecil menuju jihad besar.” Jihad
fisik itu oleh Nabi disebut jihad kecil
karena mudah membedakan antara
kawan dengan lawan. Sedang jihad
melawan diri sendiri, yaitu melawan
hawa nafsu, disebut jihad besar ka-
rena sulit sekali mengenali siapa
lawan yang ada dalam diri kita sen-
diri, karena menyatu dengan vested
interest kita sendiri.

Demikianlah, jihad dalam arti
perang fisik itu sebetulnya lebih me-
rupakan pengertian parsial, atau
pengertian semantik-historis-sosio-
logis semata. Dalam ayat yang me-
ngizinkan perang (Q., 22: 39) tidak
ada perkataan jihad, tetapi pelak-
sanaan perang itu sendiri oleh Nabi
disebut sebagai jihad, karena relevansi
dan prioritasnya waktu itu ialah
membela diri dan kebenaran. Atas
dasar itu, Nabi sering mengatakan
bahwa ibadah yang paling bagus ada-
lah jihad. Tetapi ketika persoalan itu
tidak lagi menjadi prioritas utama,
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dan Nabi ditanya mengenai ibadah
yang paling baik, maka jawabannya
terkadang disebut shalat, terkadang
haji, dan sebagainya.

ARTI KEMUNDURAN

Seorang modernis Amir Sakib
Arsalan beranggapan bahwa umat
Islam sebagai ke-
seluruhan yang
utuh mengalami
suatu kemundu-
ran. Benarkah itu?
Pertanyaan ini
akan lebih ber-
makna jika kita
letakkan dalam
suatu konteks hi-
potesis: Seandai-
nya tidak pernah ada Abad Modern,
dapatkah seorang Al-Afghani, atau
Abduh, atau siapa saja, berkata bahwa
umat mengalami kemunduran?
Agaknya sedikit sekali kemungkin-
annya hal itu terjadi. Kalaupun ter-
jadi, tentunya lukisan tentang “ke-
munduran” umat tidak akan sedra-
matis lukisan yang diberikan oleh
kaum modernis. Barangkali desakan
mengadakan pembaruan tetap ada,
tapi tentunya akan dilaksanakan
dengan menggunakan tema-tema
keagamaan yang lebih konvensional
seperti pada gerakan Ibn Abdul Wah-
hab. Implikasi sosial, politik, dan
ekonomi tentu timbul—seperti hal-

nya setiap gerakan yang memasya-
rakat—tetapi tentunya tidak akan
mendominasi tema-tema dasarnya.

Gambaran yang cenderung dra-
matis tentang kemunduran umat,
yang diberikan oleh para pemikir
modernis, adalah hasil langsung pem-
bandingan keadaan Dunia Islam
dengan Barat. Oleh karena itu, peni-
laian yang diberikan sepenuhnya

beralasan dan sah,
tetapi hanya da-
lam kaitan nisbi-
nya dengan dunia
Modern di Barat
itu saja. Sedang-
kan di luar pem-
bandingan itu,
umat dan dunia
Islam sesungguh-
nya berkembang

dengan mengikuti jalur sejarahnya
yang wajar. Apalagi seandainya tidak
pernah timbul Abad Modern. Bahkan
dalam beberapa hal, dunia Islam se-
benarnya masih menunjukkan ke-
cemerlangannya. Berbeda dengan
kesan kemunduran sepeninggalnya
Ibn Khaldun, dunia Islam masih
menghasilkan pemikir-pemikir besar
seperti Mulla Shadra, Ahmad Sirhindi
pada abad ke-17 dan Shah
Waliyullah pada abad berikutnya,
kedua-duanya dari India Muslim.
Dalam bidang politik dan kemili-
teran pun dunia Islam masih bisa
mengklaim banyak keunggulan ter-
hadap dunia lain, termasuk Barat.
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Kaum Muslim memang kehilangan
Spanyol di Eropa Barat, tapi di se-
belah timur mereka mendapatkan
kompensasi yang jauh lebih besar,
yaitu pembebasan negeri-negeri Bal-
kan sampai mendekati kota Wina di
Austria oleh tentara Muslim dari
Turki Utsmani.

ARTI PENTING
KOMUNIKASI POLITIK

Penulis ingin berbagi pengala-
man tentang Tim Sebelas (tim yang
menyeleksi partai-partai calon peserta
pemilu 1999 dan terdiri dari 11
orang—ed.). Bayangkan, dari 150
partai yang diseleksi Tim Sebelas,
hanya menyisakan 45, plus tiga partai
lama. Yang lainnya dinyatakan tidak
layak. Mereka sudah keluar uang, ber-
janji kepada calon pemilih, dan segala
macam. Tapi tiba-tiba partainya tidak
lolos. Terang saja mereka marah.
Kastorius Sinaga (salah seorang ang-
gota Tim Sebelas—ed.) diancam
mau dibunuh. Kepada penulis
datang rombongan 15 pimpinan
partai. Mula-mula ke rumah, tapi
mereka tidak membuat janji. Jam
sebelas malam mereka datang,
membuat orang kampung panik,
yang mengira ada demonstrasi.
Penulis bilang pada mereka agar
besok datang ke Hotel Ambara, ka-
rena penulis ada acara di sana.

Besoknya mereka datang dengan
muka-muka tegang—namanya juga
orang mau protes. Penulis minta
kepada orang hotel (yang tampak
ketakutan) untuk dicarikan tempat
yang baik untuk ngomong-ngo-
mong. Setelah selesai ceramah,
penulis akan menemui mereka.
Sesuai waktu yang dijanjikan, pe-
nulis bersama mereka masuk
ruangan yang sudah disediakan oleh
hotel. Mereka sejak datang sudah
ingin marah. Lalu penulis mulai
tanya, persoalan Anda apa? Satu-
satunya “ongkosnya” ‘kan cuma
mendengarkan dan waktu. Setelah
mereka menyampaikan pertanyaan,
kemudian saya tanggapi. Mereka
senang, antara lain karena beberapa
hal yang mereka tidak tahu. Penulis
katakan bahwa keputusan Tim
Sebelas itu bukan berarti membu-
barkan partai mereka. Partai mereka
dinyatakan tidak layak untuk ikut
Pemilu yang sekarang. Kalau mereka
nanti berjuang, mereka bisa ikut
pemilu yang akan datang. Mereka
baru tahu. Dan mereka pun mulai
berhenti marah. Inilah pentingnya ko-
munikasi politik.

ASAL BEDA

Ada ungkapan dalam bahasa
Jawa, waton sulaya, yang artinya “asal
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berbeda”. Konotasi ungkapan itu
tidak pernah positif, melainkan
selalu negatif, karena ditujukan
kepada orang yang dalam sikap,
tingkah laku, dan ucapannya selalu
berusaha untuk berbeda, jika tidak
malah bertentangan, dengan orang
banyak. Jika
orang banyak
ibaratnya hendak
ke utara, dia jus-
tru ke selatan; dan
jika orang banyak
hendak ke selatan,
dia malah ke uta-
ra, begitu seterus-
nya.

Meskipun tampaknya aneh, ting-
kah laku serupa itu sering kita dapati
dalam masyarakat. Dan tentu baik
sekali jika kita introspeksi dan self-
examination, kalau-kalau kita juga
menderita keanehan serupa.

Jika kita kaji lebih mendalam,
sikap waton sulaya adalah gejala ke-
jiwaan yang tidak sehat. Ini adalah ke-
balikan seratus delapan puluh derajat
dari sikap ingin selalu sama dan me-
nurut orang banyak. Seperti men-
talitas waton sulaya, mentalitas “Pak
Turut” juga suatu gejala kejiwaan
yang kurang sehat. Yang amat sering
kita temukan dalam hidup sehari-
hari ialah adanya orang-orang yang
tidak tahan berbeda dengan orang la-
in. Maka mereka mengikuti saja apa
yang menjadi kemauan orang
banyak, dan menjadi pengikut setia

tanpa sikap kritis. Orang serupa ini
biasanya tidak menjadi masalah, dan
para “pemimpin” (yang egoistis)
tentu suka kepada para pengikut
setia seperti itu.

Tetapi tidak tahan berbeda dengan
orang lain dapat muncul dalam ben-

tuk yang sama
sekali berbeda.
Yaitu sikap tidak
toleran, takut
kalah, dan kesu-
litan luar biasa
untuk menun-
jukkan penghar-
gaan kepada

orang lain yang berbeda dari diri-
nya. Para ahli mengatakan bahwa
sesungguhnya setiap pribadi mem-
punyai potensi untuk mengidap
penyakit seperti ini, yang jika cukup
parah biasanya muncul dalam sikap-
sikap iri hati, dengki (tidak tahan
melihat orang lain beruntung), dan
cemburu. Keadaan inilah yang juga
dapat bermuara dalam bentuk
perangai waton sulaya itu.

Kemampuan menunjukkan bahwa
diri sendiri berbeda dari orang lain (se-
cara dibuat-buat, tentunya) dapat
memberi rasa puas tersendiri bagi
orang yang berperangai waton sulaya.
Sertamerta dia merasa “orisinal” , “tidak
meniru-niru” dan sertamerta pula dia
menanti decak kekaguman dan pujian
dari orang lain atas “orisinalitas”-nya itu.

Tetapi cukup ironis, para ahli me-
nemukan bahwa To be exactly the

Kami edarkan zaman di antara
manusia secara bergiliran supaya
Allah mengetahui mereka yang
beriman dan memberi kehormatan
kepada sebagian kamu yang gugur
sebagai syahid.

 (Q., 3: 52)
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opposite is also a form of imitation
(Bersikap persis berlawanan adalah
juga suatu bentuk peniruan). Sama
dengan kita jika menghadap cermin:
kiri menjadi kanan dan kanan men-
jadi kiri, sedangkan hakikatnya tidak
ada perubahan esensial, hanya pem-
balikan saja. Dan untuk yang tidak
esensial itu tidaklah sepatutnya kita
mengharapkan kekaguman atau
pujian. Ini bukanlah sikap orang
yang beriman dan bersandar (tawa-
kal) kepada Allah. Maka agama mem-
peringatkan kita semua, janganlah
sampai kita termasuk golongan yang
dilukiskan dalam Kitab Suci: Dan
mereka senang dipuji untuk hal-hal
yang sebenarnya tidak pernah mereka
lakukan… (Q., 3: 188).

ASAS HIDUP

Dalam agama kita, asas hidup
itu hanya dua. Yang satu benar dan
yang lainnya salah. Adapun yang
benar ialah al-taqwâ min-a ’l-Lâh wa
ridlwânan, bertakwa kepada Allah
dan usaha atau keinginan mencapai
ridla-Nya. Asas kedua yang salah,
yaitu semua asas hidup yang tidak
bertujuan untuk menanamkan takwa
kepada Allah dan keridlaan-Nya.
Menempuh hidup berasaskan takwa
kepada Allah dan ridla-Nya tidak
lain ialah bagaimana kita menjalani
hidup ini dengan terus-menerus was-
pada, agar semua tingkah laku kita
dalam konteks pengawasan Tuhan.

Karena itu, dalam Al-Quran dise-
butkan dalam surat Yâsîn, yang
sering dibaca dalam banyak kesem-
patan, bahwa yang terpenting pada
manusia adalah amalnya. Dan amal
itu akan dicatat oleh Tuhan beserta
efek atau dampaknya. Kami mencatat
segala yang mereka lakukan dahulu
dan bekas-bekas yang mereka tinggal-
kan (dampaknya—NM), dan segala-
nya Kami perhitungkan dalam kitab
yang nyata (Q., 36: 12).

ASAS HIDUP YANG BENAR

Bahasa kita sudah mengenal kata
“asas”, terkadang bagi mereka yang
tidak mengetahui bahasa Arab, eja-
annya diganti menjadi azaz. Yang
benar adalah asas. Kata “asas” dalam
Al-Quran ada yang disebutkan ber-
kenaan dengan sebuah peristiwa me-
nyangkut Masjid Dlirar, yaitu mas-
jid yang didirikan kaum munafik atas
dasar iktikad yang kurang baik. Ini
kebalikan dari Masjid Quba yang
didirikan Nabi sendiri, yang disebut
sebagai masjidun ussisa ‘alâ al-taqwâ,
masjid yang didirikan atas dasar
takwa. Setelah cerita  praktis-historis
ini, ada pesan moral yang terkandung
dalam ayat berikutnya, Manakah
yang terbaik? Mereka yang mendirikan
bangunannya atas dasar takwa kepada
dan keridlaan Allah, ataukah yang
mendirikan bangunannya di atas
tanah pasir di tepi jurang lalu runtuh
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bersamanya ke dalam api neraka.
Dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada mereka yang zalim (Q., 9:
109).

Ini adalah gambaran mengenai
asas hidup. Asas hidup itu hanya
dua: yang benar dan yang salah. Asas
hidup yang benar adalah takwa ke-
pada Allah dan keinginan mencapai
ridla-Nya. Karena itu asas hidup
mana pun, selain takwa kepada Allah
dan keinginan mencari ridla-Nya,
adalah tidak benar. Kalau kita betul-
betul mengasaskan hidup kepada tak-
wa dan keinginan mencapai ridla-
Nya, maka dengan sendirinya kita
akan terbimbing ke arah budi pekerti
luhur atau al-akhlâq al-karîmah.
Melalui takwa, kita menyadari ke-
hadiran Tuhan dalam hidup. Inti
takwa adalah kesadaran yang sangat
mendalam bahwa Allah selalu hadir
dalam hidup kita. Takwa ialah kalau
kita mengerjakan segala sesuatu, maka
dikerjakan dengan kesadaran penuh
bahwa Allah beserta kita. Allah meng-
awasi kita dan akan memperhitung-
kan perbuatan kita. ... Dia bersama
kamu di mana pun kamu berada. Dan
Allah melihat apa yang kamu kerjakan
(Q., 57: 4).

ASAS KEHIDUPAN BERAGAMA

Berakhlak mulia adalah tindakan
memenuhi kemestian kemanusiaan

primordial yang suci, karena itu ber-
sifat alamiah dan wajar, memberikan
rasa tenteram, aman, dan sentosa
(unsur-unsur pokok kebahagiaan).
Tuntutan tindakan nyata itu adalah
membuat kebajikan (al-birr) tidak
dalam bentuk-bentuk kesalehan for-
mal, seperti “menghadap ke timur
dan ke barat”. Karena itu, menarik se-
kali merenungkan makna mendalam
firman Allah berikut, Bukanlah
kebajikan bahwa kamu menghadap-
kan wajahmu ke arah timur dan barat,
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu
ialah orang yang beriman kepada
Allah, hari kemudian, malaikat-ma-
laikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan
yang mendermakan harta yang dicin-
tai kepada kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, orang-orang
dalam perjalanan, para peminta-
minta, dan orang yang dalam perbu-
dakan; dan (kebajikan) ialah orang
yang mendirikan shalat dan menunai-
kan zakat; dan orang-orang yang mene-
pati janji apabila mereka berjanji, dan
orang-orang yang sabar dalam kesem-
pitan, penderitaan, dan dalam saat
bahaya. Mereka itulah orang-orang
yang benar, dan mereka itulah orang-
orang yang bertakwa (Q., 2: 177).

Firman tersebut meneguhkan
bahwa kebajikan—dasar akhlak mulia
atau budi pekerti luhur, yang dalam
firman itu disebut sebagai orang-
orang yang benar dan bertakwa—
adalah asas dari kehidupan beragama.
Asas itu dapat diperinci: (1) Asas
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iman kepada Allah, sebagai asal dan
tujuan hidup, yang mutlak senan-
tiasa hadir beserta manusia di mana
pun dan kapan pun; (2) Asas kesa-
daran pertanggungjawaban mutlak
di Hari Kemudian atas segala ting-
kah laku di dunia; (3) Asas keper-
cayaan kepada adanya makhluk gaib,
khususnya para malaikat, yang selalu
mengawasi tingkah laku sehari-hari
manusia; (4) Asas kesediaan mene-
rima ajaran kebenaran universal se-
perti termuat dalam kitab-kitab suci
dan dibawakan oleh para nabi sepan-
jang sejarah umat manusia di masa
lalu; (5) Asas kesadaran sosial, dengan
memerhatikan nasib sesama manusia
dalam masyarakat luas; (6) Asas me-
menuhi kewajiban beribadat kepada
Allah, dengan kesadaran penuh se-
bagai hamba Allah yang harus tun-
duk dan pasrah (islâm) kepada Nya;
(7) Asas kesadaran fungsi sosial dari
harta kekayaan, bahwa semuanya itu
adalah amanat Allah; (8) Asas kesetia-
an kepada janji dan perjanjian sesama
manusia (dalam hal ini, secara syariat,
termasuk hukum-hukum kenegara-
an); dan (9) Asas ketabahan meng-
hadapi kesulitan hidup, penuh ha-
rapan kepada Allah, tidak putus asa.

Kesembilan asas ini, adalah asas
dari kehidupan orang-orang yang
berakhlak mulia—orang-orang yang
benar—yang menurut Al-Quran,
mereka itulah orang-orang yang
bertakwa.

ASAS KEIMANAN
DAN KETAKWAAN

Pada semua kehidupan bernegara,
dalam dirinya terkandung mekanis-
me untuk mampu mengawasi dan
meluruskan dirinya sendiri, serta
mendorong pertumbuhan dan per-
kembangannya ke arah yang lebih
baik dan terus lebih baik, yakni sis-
tem yang kini lazim disebut demo-
krasi. Yaitu sistem yang dalam kon-
teks falsafah kenegaraan kita bertitik
tolak dari jiwa keimanan dan ketak-
waan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dasar yang benar dari seluruh kegi-
atan manusia.

Jiwa keimanan dan ketakwaan itu
melengkapi kita dengan tujuan hidup
yang tinggi, transendental, yang
mengatasi tujuan-tujuan hidup yang
duniawi, terrestrial. Tetapi karena
keimanan dan ketakwaan selamanya
bersifat pribadi—justru yang paling
pribadi—maka ia tidak cukup guna
menciptakan masyarakat yang mem-
bahagiakan semuanya. Keimanan dan
ketakwaan itu harus diterjemahkan ke
dalam tindakan-tindakan nyata da-
lam masyarakat, berupa tindakan-
tindakan kebajikan yang sejalan de-
ngan semangat kemanusiaan uni-
versal, sehingga berdampak kepada
kehidupan bersama.

Selanjutnya karena tindakan ber-
dimensi sosial itu menyangkut para
anggota masyarakat yang menjadi
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lingkungannya, jauh atau dekat,
maka ia tidak dapat dipertaruhkan
hanya kepada keinginan atau aspi-
rasi pribadi. Tidak boleh diremeh-
kan adanya kemungkinan seorang
pribadi dikuasai oleh kepentingan
dirinya sendiri dan didikte oleh vested
interest-nya, me-
nuju kepada ti-
rani. Maka dalam
masyarakat selalu
diperlukan adanya
mekanisme yang
efektif untuk terja-
dinya proses sa-
ling mengingatkan
tentang apa yang benar dan yang
menjadi kebaikan bersama. Dan pa-
da urutannya, proses serupa itu
memerlukan kebebasan menyatakan
pendapat, berkumpul, dan ber-
serikat. Oleh karena itu, setiap pe-
ngekangan kebebasan-kebebasan ini
dan pencekalan atau pelarangan
berbicara dan mengemukakan pikiran
adalah pelanggaran yang amat prin-
sipil terhadap tuntutan falsafah ke-
negaraan kita. Dengan hasil pem-
bangunan yang membuat rakyat kita
semakin cerdas dan semakin mampu
mengambil peran dalam kehidupan
bersama sekarang ini, setiap penge-
kangan dan pembatasan kebebasan
menyatakan pendapat harus diakhiri
dengan tegas, dan kita harus me-
numbuhkan dalam diri kita sendiri
kepercayaan yang lebih besar ke-
pada rakyat. Janganlah kita men-

jadi korban dari keberhasilan pem-
bangunan nasional kita sendiri, ka-
rena kita tidak menyadari dinamika
masyarakat yang menjadi konsekuensi
logisnya, kemudian kita digulung
oleh gelombang dinamika perkem-
bangan masyarakat itu.

Sampai di sini
pun persoalan be-
lum berhenti, dan
tidak cukup. Se-
mua prinsip yang
tiga itu—keima-
nan, keterlibatan
sosial, serta ke-
bebasan menya-

takan pendapat sebagai dasar tercip-
tanya pengawasan dan pengim-
bangan (check and balance)—masih
harus dilanjutkan dan dilengkapi
dengan jiwa, semangat, dan ke-
mampuan menahan diri dan tabah
hati untuk menerima kenyataan-ke-
nyataan yang mungkin bertentang-
an dengan kepentingan diri sendiri,
yaitu kenyataan-kenyataan yang akan
membawa kebaikan bersama. Harus
ada semangat menepiskan kepenting-
an diri sendiri dan mendahulukan
kepentingan orang banyak. Karena
memang keterbukaan dan kebebasan
yang sejati selalu memerlukan sikap-
sikap bertanggung jawab, sikap-sikap
yang bebas dari egoisme dan vested
interest. Sebab, seperti pernah di-
ingatkan Bung Hatta, kebebasan yang
tak terkendali akan mengundang lawan
kebebasan itu sendiri, yaitu tirani.

Wujud penyalahgunaan kekuasaan
tidak saja berupa tindakan salah
dari seorang penguasa secara
langsung, tetapi juga berupa lang-
kah mereka untuk melindungi ke-
salahan orang lain melalui reka-
yasa kekuasaan.
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Berdasarkan semua itu, harus di-
pandang dan diterima sebagai hal
yang wajar saja bahwa akhir-akhir
ini negeri kita ditandai oleh arus deras
tuntutan mewujudkan demokrasi dan
demokratisasi. Wajar, karena arus itu
merupakan salah satu dari banyak
konsekuensi alami tingkat perkem-
bangan negara ki-
ta, baik yang ma-
teriil maupun
yang nonmateriil.
Yang materiil ialah
taraf hidup yang
makin baik dari
masyarakat pada
umumnya, dan
yang nonmateriil
ialah taraf ke-
mampuan kognitif yang lebih tinggi
daripada sebelumnya, sebagai hasil
kesempatan berpendidikan yang ber-
tambah luas.

Sebagai hal yang wajar, kita harus
menilai arah perkembangan itu secara
positif. Jika dapat dilakukan pembe-
daan analitis yang tegas dan jelas an-
tara segi makro dan segi mikro arah
perkembangan itu, maka barangkali
penilaian kita ialah bahwa keseluruh-
an perkembangan tersebut akan
membawa kebaikan bersama dalam
kehidupan bermasyarakat dan ber-
negara, sekalipun segi-segi mikronya
mungkin ada hal-hal yang tidak se-
padan.

ASAS KERJA SAMA
ANTARUMAT AGAMA

Jika para penganut agama itu se-
mua mengamalkan dengan sungguh-
sungguh ajaran agama mereka, maka
Allah menjanjikan hidup penuh ke-
bahagiaan, baik di dunia ini mau-

pun dalam ke-
hidupan sesudah
mati nanti, di
akhirat. Suatu
firman yang se-
cara umum di-
tujukan kepada
semua penduduk
negeri menjan-
jikan bahwa kalau
memang mereka

itu benar-benar beriman dan ber-
takwa, maka Tuhan akan mem-
bukakan berbagai berkah-Nya dari
langit (atas) dan dari bumi (bawah).
Dan sebuah firman yang ditujukan
kepada para penganut Kitab Suci
mana saja menyatakan bahwa kalau
mereka benar-benar beriman dan
bertakwa, maka Allah akan meng-
ampuni segala kejahatannya dan
akan memasukkan mereka ke dalam
surga-surga kebahagiaan abadi.
Kemudian sebuah firman yang di-
tujukan kepada kaum Yahudi dan
Kristen—yang langsung atau tidak
langsung menunjukkan pengakuan
akan hak eksistensi agama dan ajaran
mereka—menjanjikan kemakmuran
yang melimpah-ruah “dari atas me-
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reka (langit) dan dari bawah kaki
mereka (bumi)” jika mereka benar-
benar menegakkan ajaran Taurat dan
Injil dan ajaran yang diturunkan ke-
pada mereka dari Tuhan. Sementara
itu, kaum Muslim—yang di negeri
ini kebetulan merupakan golongan
terbesar—diajari untuk beriman
kepada kitab-kitab Taurat dan Injil,
ditambah Zabur Nabi Daud a.s. dan
kepada Kitab Suci mana pun. Hal
ini dapat disimpulkan dari suatu
penegasan kepada Nabi Muhammad
Saw. bahwa beliau harus menyata-
kan beriman kepada kitab apa saja
yang diturunkan Allah kepada umat
manusia. Sikap ini ada dalam rang-
kaian petunjuk dasar hubungan be-
liau dengan agama-agama yang ada,
yang berdasarkan Kitab Suci.

Logika beriman kepada Kitab Suci
mana pun juga yang telah diturunkan
Tuhan ialah karena Tuhan telah meng-
utus utusan yang membawa ajaran ke-
benaran kepada setiap umat, dan se-
bagian dari para utusan itu dituturkan
dalam Al-Quran, sebagian lagi tidak.
Kemudian, ajaran kebenaran itu
sebagian besar disampaikan secara lisan
(sehingga kebanyakan nabi dan rasul
yang dituturkan dalam Al-Quran pun
tidak disebutkan punya Kitab Suci),
tapi sebagian lagi disampaikan dengan
ditopang kitab-kitab suci. Dan
sebagaimana tidak semua Rasul
dituturkan dalam Al-Quran, maka
logis saja bahwa kitab-kitab Suci itu
tidak semuanya disebutkan dalam

Al-Quran. Pandangan serupa ini
telah dikembangkan oleh para ‘ulamâ’
Islam, klasik maupun modern, seperti
Rasyid Ridla yang mengatakan:

Yang tampak ialah bahwa Al-
Quran menyebut para penganut
agama-agama terdahulu, kaum Sabean
dan Majusi, dan tidak menyebut
kaum Brahma (Hindu), Buddha, dan
para pengikut Konfusius karena kaum
Sabean dan Majusi dikenal oleh
bangsa Arab yang menjadi sasaran
mula-mula address Al-Quran, karena
kaum Sabean dan Majusi itu berada
berdekatan dengan mereka di Irak
dan Bahrain, dan mereka (orang-
orang Arab) belum melakukan per-
jalanan ke India, Jepang, dan Cina
sehingga mereka mengetahui golong-
an yang lain. Dan tujuan ayat suci
telah tercapai dengan menyebutkan
agama-agama yang dikenal (oleh
bangsa Arab), sehingga tidak perlu
membuat keterangan yang terasa
asing (ighrâb) dengan menyebut
golongan yang tidak dikenal oleh
orang yang menjadi address pembi-
caraan itu di masa turunnya Al-Quran,
berupa penganut agama-agama yang
lain. Dan setelah itu, tidak diragukan
bagi mereka (orang Arab) yang men-
jadi address pembicaraan (wahyu) itu
bahwa Allah juga akan membuat ke-
putusan perkara antara kaum Brahma,
Buddha, dan lain-lain.

Di zaman klasik, Ibn Taimiyah
juga sudah terlibat dalam usaha
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menjelaskan kepada anggota ma-
syarakatnya masalah para pengikut
Kitab Suci ini, dengan penjelasan-
nya yang sejalan dengan apa yang
kemudian dipertegas oleh Rasyid
Ridla di atas itu. Tetapi lebih pen-
ting lagi ialah pendapat Ibn Taimi-
yah bahwa dalam kitab-kitab suci
terdahulu itu, di luar perubahan
oleh tangan manusia yang mungkin
menyimpangkannya, sampai sekarang
masih terdapat unsur-unsur ajaran
yang berlaku, termasuk untuk umat
Islam. Ayatullah Khomeini, pemim-
pin Revolusi Iran, juga berpendapat
sama, dengan menegaskan bahwa
beriman kepada para nabi terdahulu
tidak berarti sekadar mengetahui ada-
nya para nabi itu dan membenarkan
tugas mereka sebagai pengemban
syariat, tetapi jelas mengandung arti
memikul atau menerima dan me-
laksanakan syariat mereka juga,
sepanjang syariat itu bukan bagian
yang diabrogasi oleh Al-Quran dan
Nabi Muhammad Saw.

ASAS KERUKUNAN ANTARUMAT
BERAGAMA

Mendiskusikan masalah asas ke-
rukunan antarumat beragama, ber-
arti langsung atau tidak langsung
kita telah mengasumsikan adanya
kemungkinan berbagai penganut
agama bertemu dalam suatu lan-
dasan bersama (common platform).

Maka sekarang pertanyaannya ialah,
adakah titik temu agama itu?

Pertanyaan yang hampir harian
itu kita ketahui mengundang ja-
waban yang bervariasi dari ujung ke
ujung, dari yang tegas mengatakan
“ada”, kemudian yang ragu dan tidak
tahu pasti secara skeptis atau agnostis,
sampai kepada yang tegas meng-
ingkarinya. Mungkin, mengikuti
wisdom lama, yang benar terdapat di
suatu posisi antara kedua ujung itu,
berupa suatu sikap yang tidak secara
simplistik meniadakan atau meng-
adakan, juga bukan sikap ragu dan
penuh kebimbangan.

Karena kita bangsa Indonesia sering
membanggakan—atau dibangga-
kan—sebagai bangsa yang bertoleransi
dan berkerukunan agama yang tinggi,
maka barangkali cukup logis jika
jawaban atas pertanyaan di atas kita
mulai dengan suatu sikap afirmatif.
Sebab logika toleransi, apalagi ke-
rukunan, ialah saling pengertian dan
penghargaan, yang pada urutannya
mengandung logika titik temu,
meskipun tentu saja, terbatas hanya
kepada hal-hal prinsipil. Hal-hal te-
perinci, seperti ekspresi-ekspresi
simbolik dan formalistik, tentu sulit
dipertemukan. Masing-masing aga-
ma, bahkan sesungguhnya masing-
masing kelompok intern suatu
agama tertentu sendiri, mempunyai
idiomnya yang khas dan bersifat
esoterik, yakni, “hanya berlaku secara
intern”. Karena itu, ikut campur oleh
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seorang penganut agama dalam uru-
san rasa kesucian orang dari agama lain
adalah tidak rasional dan absurd.
Sebagai misal, agama Islam melarang
para penganutnya berbantahan de-
ngan para penganut kitab Suci yang
lain melainkan dengan cara yang
sebaik-baiknya, ter-
masuk menjaga ke-
sopanan dan teng-
gang rasa—dise-
butkan kecuali ter-
hadap yang bertin-
dak zalim—dan
orang Islam dipe-
rintahkan untuk
menegaskan bahwa
kita semua, para
penganut Kitab Suci yang berbeda-
beda itu, sama-sama menyembah
Tuhan Yang Maha Esa dan sama-sama
pasrah kepada-Nya. Bahkan biarpun
sekiranya kita mengetahui dengan
pasti bahwa seseorang lain menyem-
bah sesuatu objek sesembahan yang
tidak semestinya, bukan Tuhan Yang
Maha Esa (sebagai sesembahan yang
benar), kita tetap dilarang untuk
berlaku tidak sopan terhadap mereka
itu. Sebab, menurut Al-Quran, sikap
demikian itu akan membuat mereka
berbalik berlaku tidak sopan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, sesembahan
yang benar, hanya karena dorongan
rasa permusuhan dan tanpa pengeta-
huan yang memadai. Terhadap
mereka ini pun pergaulan duniawi
yang baik tetap harus dijaga, dan di

sini berlaku adagium “bagimu aga-
mamu dan bagiku agamaku”. Ung-
kapan ini bukanlah pernyataan yang
tanpa peduli dan rasa putus asa,
melainkan karena kesadaran bahwa
agama tidak dapat dipaksakan, dan
bahwa setiap orang, lepas dari soal

agamanya apa,
tetap harus di-
hormati sebagai
manusia sesama
makhluk Tuhan
Yang Maha Esa.
Sebab Tuhan sen-
diri pun meng-
hormati manusia,
anak cucu Adam
di mana saja.

Sementara demikian itu ajaran
tentang hubungan dan pergaulan
antarumat beragama—suatu hubung-
an dan pergaulan berdasarkan pan-
dangan bahwa setiap agama dengan
idiom atau syir‘ah dan minhâj masing-
masing mencoba berjalan menuju ke-
benaran—maka para penganut agama
diharapkan dengan sungguh-sungguh
menjalankan agamanya itu dengan
baik. Agaknya sikap yang penuh in-
klusivisme ini harus kita pahami betul,
demi kebaikan kita semua.

Bahwa setiap pemeluk agama di-
harapkan mengamalkan ajaran agama-
nya dengan sungguh-sungguh, dari su-
dut pandang Islam dapat dipahami
dari sederetan firman Tuhan tentang
kaum Yahudi, Nasrani, dan Muslim
sendiri. Kemudian untuk umat-umat

Toleransi dan pluralisme Islam kla-
sik yang mengagumkan banyak ahli
dengan mudah dapat ditransfor-
masikan ke dalam bentuk-bentuk
toleransi dan pluralisme modern,
dengan sedikit perubahan seperlu-
nya terhadap beberapa konsep
dan ketentuan teknis dan operasi-
onalnya.
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yang lain, seperti telah diteladankan
oleh para ‘ulamâ’ dan umarâ’ Islam
zaman klasik, dapat diterapkan pe-
nalaran analogis.

Untuk kaum Yahudi telah ditu-
runkan Kitab Taurat yang memuat
petunjuk dan jalan terang, dan
digunakan sebagai sumber hukum
oleh kaum Yahudi yang pasrah
kepada Tuhan, dan para pendeta
dan sarjana keagamaan mereka.
Mereka harus menjalankan ajaran
bijak atau hukm itu. Kalau tidak,
mereka akan tergolong kaum yang
menolak kebenaran (kafir). Juga
diturunkan hukum yang teperinci
kepada kaum Yahudi, seperti mata
harus dibalas dengan mata, hidung
dengan hidung, dan telinga dengan
telinga, dan mereka harus menjalan-
kan itu semua. Kalau tidak, mereka
adalah orang-orang yang zalim.

Kitab Taurat diturunkan Tuhan
kepada kaum Yahudi lewat Nabi
Musa a.s. Sesudah Nabi Musa a.s.
dan para nabi lain yang langsung me-
neruskannya, Tuhan mengutus Isa Al-
Masih a.s. dengan Kitab Injil (Kabar
Gembira). Para pengikut Isa Al-Masih
a.s. menyebut Injil itu “Perjanjian
Baru”, berdampingan dengan Kitab
Taurat yang mereka sebut “Perjanjian
Lama”. Kaum Yahudi, karena tidak
mengakui Isa Al-Masih a.s. dengan
Injilnya, menolak ide perjanjian “la-
ma” dan “baru” itu, namun Al-Quran
mengakui keabsahan kedua-duanya
sekaligus. Al-Quran juga mengatakan

bahwa Injil yang diturunkan kepada
Isa Al-Masih a.s. itu menguatkan
kebenaran Taurat, dan memuat pe-
tunjuk dan cahaya serta nasihat bagi
kaum yang bertakwa. Para pengikut
Injil diharuskan menjalankan ajaran
dalam Kitab Suci itu, sesuai dengan
yang diturunkan Tuhan. Kalau tidak,
mereka adalah fasiq (berkecenderu-
ngan jahat).

ASKETISME

Beberapa ajaran yang sering diduga
menjadi pangkal kepasifan, seperti
tawakal dan zuhud atau asketisme,
tidak dibiarkan berdiri sendiri, tetapi
selalu digabungkan dengan kewajiban
berusaha dan berbuat. Kecuali di ka-
langan yang memiliki semangat ke-
sufian yang ekstrem, yang oleh Gell-
ner senantiasa dipandang sebagai
gejala periperal dalam Islam (terbukti
dari, misalnya, bagaimana Ibn Tai-
miyah dan lain-lain menyerang keras
praktik hidup mereka yang pasif itu),
ajaran tawakal dan zuhud tidak per-
nah dibenarkan sebagai alasan untuk
meninggalkan kegiatan. Penegasan
mengenai hal ini dapat kita lihat pada
sebuah kitab Melayu, yang diter-
jemahkan dari kitab Arab oleh Al-
Syaikh ‘Utsman ibn Syihab Al-Din
Pontianak, sebagai berikut:

“Ketahui olehmu bahwa tawakal
itu di dalam hati tiada menafikan
akan dia sebab. Sesungguhnya datang
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seorang laki-laki di atas unta .... (tak
terbaca—NM), maka katanya aku
tinggal akan dia tiada berikat dan
tawakal aku maka sabdanya engkau
ikat akan dia dan tawakal engkau.
Berkata Sahal tawakal itu hal Nabi
Saw. dan berusaha jalani Sunnah
Rasulullah maka seorang tinggal ia
atas halnya maka tiada harus me-
ninggal jalan Sunnahnya dan adalah
Ibrahim Al-Khawashsh sebenarnya
tawakal dan adalah berjalan di padang
hutan seorang diri tiada bercerai akan
dia tempat air ....”

Oleh karena tekanan pada kaum
sufi ialah kesederhanaan, maka tawakal
dan zuhud memang kadang-kadang
berakibat kepasifan dan sikap “nrimo”
kepada kemelaratan, seperti tecer-
min dalam keterangan dari sebuah
kitab Melayu berikut:

“(Syahdan) tiada hilang nama
zuhud dan tiada martabatnya dalam
akhirat itu dengan mengambil dari-
pada dunia sekadar memadai nafkah
bagi dirinya dan ahlinya dan dengan
menaruh harta karenanya hingga
mencukup setahun inilah pada iktibar
ahlinya dan iktibar dirinya yang tiada
ahli baginya maka tiada harus me-
naruh makanan pagi-pagi hingga
petang, tetapi jika makan ia sekadar
kuasa berbuat ibadah maka yang
lebih daripadanya niscaya disede-
kahkan akan dia tiada mau menaruh
dia sekali-sekali dan lagi tiada hilang
nama zâhid dengan memakai pakaian
yang menutup auratnya, maka jika

memakai ia akan pakaian yang baik-
baik maka yaitu hilang ia daripada
nama zâhid.”

Dalam sistem ‘aqîdah Asy‘ariyah,
terdapat teori kasb yang cukup rumit,
yang biasanya dituding sebagai sebab
gejala fatalis pada kaum Asy‘ari. Tetapi
dalam penelitian lebih lanjut, teori
kasb itu masih harus digandengkan
dengan beberapa ketentuan lebih
luas, yang bila ketentuan itu dipe-
gang, maka yang terjadi bukannya
kepasifan, melainkan justru keaktifan.

Kaum Asy‘ari, atau golongan Sunni
pada umumnya, memang menganut
paham predestinasi yang kuat, yang
dari satu sisi dapat menimbulkan ke-
san kepasifan. Mereka percaya bahwa
manusia telah ditakdirkan oleh Tuhan
dari zaman tanpa permulaan (azalî, all
eternity) tentang nasibnya, termasuk
apakah akan “masuk surga” dan “masuk
neraka”, sebagaimana dilukiskan dalam
sebuah syair ini:

Keberuntungan seorang yang ber-
bahagia masuk surga bagi-Nya sudah
sejak zaman azali, begitu pula orang
yang sengsara masuk neraka dan ke-
mudian tidak akan berubah lagi
nasib mereka itu. Walaupun begitu,
terdapat tanda-tanda di dunia ini bagi
setiap orang apakah ia bakal masuk
surga atau tidak, yaitu apakah dia
lebih banyak berbuat kebaikan atau-
kah kejahatan. Dan setiap orang
dimudahkan untuk berbuat sesuatu
sesuai dengan takdirnya. Maka sese-
orang tetap diwajibkan berbuat baik,



243Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

antara lain, untuk “membuktikan”
bahwa dia ditakdirkan oleh Allah
bakal masuk surga.

ASMAUL HUSNA MENGHAYATI
ALLAH

Asmaul Husna (al-asmâ’ al-husnâ)
adalah nama-nama yang baik bagi
Allah, seperti disebutkan dalam Al-
Quran, Allah mempunyai nama-
nama yang indah, maka bermohon-
lah (berdoalah—NM) dengan itu
(Q., 7: 180). Berdoa yang dimak-
sud dalam ayat ini sebenarnya adalah
berseru. Maka ayat ini sebenarnya
sama saja dengan mengatakan, serulah
Tuhan melalui nama-nama yang indah.
Lalu kita menyeru dengan ya rahmân,
ya rahîm, ya mâlik, dan seterusnya.
Dalam nama-nama itu, di satu pihak
Allah dilukiskan sebagai bersifat
segala sesuatu yang serbahalus, se-
perti halîm (santun), rahmân (peng-
asih) dan sebagainya, tetapi di lain
pihak Allah digambarkan dengan
sifat-sifat serbakeras, seperti jabbâr
(pemaksa), qahhâr (penakluk), mun-
taqîm (pendendam). Sifat-sifat yang
halus dan keras ini kemudian dihim-
pun dalam rangkaian ayat, Beri-
tahukan kepada hamba-hamba-Ku
bahwa Aku Maha Pengampun, Maha
Pengasih. Dan bahwa azab-Ku sung-
guh azab yang berat sekali (Q., 15: 49-
50). Di sini Rasulullah diperin-

tahkan untuk memberi tahu umatnya
bahwa Allah itu serbakasih, pe-
nyayang, pengampun, dan sebagai-
nya, tetapi Dia juga menyediakan
azab yang pedih kepada orang yang
bersalah.

Dalam menyeru Allah melalui
Asmaul Husna, kita kemudian mem-
bayangkan Allah sebagai bersifat se-
suai yang kita seru. Kalau kita me-
nyeru Allah sebagai ghafûr, maka kita
membayangkan Allah yang selalu
mengampuni dosa hamba-hamba-
Nya. Apalagi, Allah mengatakan
bahwa Dia akan mengampuni segala
dosa, kecuali dosa syirik, Katakanlah,
“Hai hamba-hamba-Ku yang melam-
paui batas atas diri sendiri! Janganlah
kamu putus asa dari rahmat Allah,
sebab Allah mengampuni segala dosa,
Dia Maha Pengampun, Maha Pengasih”
(Q., 39: 53).

Meskipun Allah memiliki sifat-
sifat serbalembut, tetapi tidak ber-
arti kita boleh bersikap mudah, ge-
mampang, taken for granted, terhadap-
Nya. Seperti adanya pikiran karena
Allah Maha Pengasih, Maha Penya-
yang, dan Maha Pengampun, maka
tidak apa berbuat dosa karena nanti
juga diampuni. Sikap seperti ini
tidak boleh dan sangat berbahaya,
karena dapat menjadi awal dari
melemahnya akhlak, melunakkan
moral. Kita kemudian tidak lagi
memiliki ketegasan dalam per-
timbangan etis dan moral karena
terlalu optimistis kepada Allah.
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Karena itu, kita harus ingat bahwa
selain Allah Maha Pengasih, Maha
Penyayang, dan Maha Pengampun,
Dia juga sangat keras.

Dengan menyeru Allah dan meng-
hayati-Nya sebagai yang sangat keras,
kita tidak akan take God for granted,
tidak akan gemam-
pang terhadap
Allah. Hal ini be-
rarti kita juga
akan mempunyai
keteguhan dalam
sikap-sikap etis
dan moral. Maka
yang diharap dari
perintah menyeru
Allah melalui As-
maul Husna sebenarnya adalah
supaya kita menghayati Allah secara
utuh . Artinya, tidak hanya mema-
hami Allah sebagai al-ghafûr yang
siap mengampuni dosa-dosa hamba,
tetapi juga sebagai al-hakîm yang
siap mengetukkan palu setiap kali
hambanya bersalah.

Melihat ke dalam, seperti terdapat
dalam ajaran-ajaran tasawuf yang
berdimensi esoteris, adalah dalam
pengertian ini. Hal ini diperkuat
dengan sabda Nabi, “Hendaknyalah
kamu berakhlak seperti akhlak
Allah.” Apalagi ada hadis yang
mengatakan, “Bersifatlah kamu
seperti sifat-sifat Tuhan.” Allah de-
ngan kualitas-kualitas yang di-
nyatakan dalam Asmaul Husna
kemudian berfungsi sebagai pe-

doman bagi kita untuk membina
akhlak. Dan akhlak yang sempurna
adalah akhlak yang seimbang, yang
tidak mengutamakan salah satu dari
potensi manusia, misalnya, kalau kita
menyebut Allah dengan ya ghafûr,
maka yang terbayang adalah Allah

Maha Pengam-
pun dan Maha
Penyayang. Peng-
hayatan kepada
Tuhan sebagai
Maha Pengam-
pun dan Penya-
yang, secara psi-
kologis akan di-
transfer ke dalam
sikap yang mem-

buat kita mengarah kepada sikap
ghafûr.

Pertanyaan yang muncul kemu-
dian, bagaimana kalau kita menye-
but Allah dengan jabbâr, mutakab-
bir, qahhâr, dan sebagainya? Apakah
kemudian kita juga meniru jabbâr,
mutakabbir, qahhâr Allah? Secara
spontan mungkin kita lebih cende-
rung untuk mengatakan tidak. Te-
tapi sebenarnya bukan begitu. Kalau
kita memerhatikan rasa harga diri,
sebenarnya di sana mengandung
unsur kesombongan, unsur mu-
takabbir Allah. Karena itu, Allah
berfirman, Dan janganlah mengem-
bungkan pipimu dari orang (jangan-
lah membiarkan pipimu ditampar
orang tanpa rasa harga diri—NM)
(Q., 31: 18), meskipun segera diikuti

Orang-orang yang berusaha me-
nyesuaikan diri pada cara hidup
demokratis dituntut untuk mema-
tuhi jenis kesatuan, yakni kesatuan
yang dicapai melalui pemanfaatan
kreatif kebhinnekaan. Suatu ma-
syarakat yang demokratis diharap-
kan menyediakan ruang yang lebar
untuk berbagai kebhinnekaan.
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dengan pesan, dan janganlah ber-
jalan di muka bumi dengan congkak
(Q., 31: 18). Dari sini jelas bahwa
menyeru Allah dengan ya mutakab-
bir, yang terbayang oleh kita adalah
Allah yang tegak penuh dengan
harga diri. Dan itulah yang bisa
ditransfer sehingga memengaruhi
sikap kita. Se-
mentara ya mun-
taqîm dengan
membayangkan
Allah sebagai
pendendam, ma-
ka ketika ditrans-
fer akan menja-
dikan kita tidak
lemah dan lem-
bek dalam meng-
hadapi kesalahan orang. Sehingga kita
terlepas dari keadaan mendukung
proses pelemahan moral dalam
masyarakat.

Menghayati Allah melalui Asmaul
Husna sebenarnya adalah melakukan
pengembangan kepribadian yang
utuh. Itulah yang dimaksud hadis
yang menyeru supaya kita meniru
sifat Allah. Tentu saja mustahil bagi
manusia untuk bisa menjadi seperti
Allah, tetapi setidaknya kita meng-
arah ke sana. Ini kemudian berkaitan
dengan konsep taqarrub ilâ ’l-Lâh,
mendekati Allah, dan merupakan
masalah proses yang tidak pernah
berhenti. Kalau berhenti, berarti ada
dua kemungkinan: pertama, kita
tidak pernah sampai mencapai Allah;

dan kedua, kita menganggap bahwa
perjalanan kita sudah habis, sampai
pada titik yang penghabisan. Kemung-
kinan kedua ini sangat mustahil, karena
sebagai makhluk yang nilainya nisbi,
tentu kita tidak akan bisa mencapai
yang mutlak.

Sebagaimana diketahui bahwa pro-
ses mengetahui
adalah proses meng-
asosiasikan suatu
informasi baru
dengan informasi
yang sudah ada
dalam sel otak.
Karena Allah di-
lukiskan dalam Al-
Quran sebagai
Dan tak ada apa

pun seperti Dia (Q., 112: 4), dan Tak
suatu apa pun menyerupai-Nya (Q.,
42: 11), maka hal ini terlepas dari
pengasosiasian dengan pengetahuan
yang ada dalam diri kita. Agama tidak
mengajarkan bagaimana mengetahui
Tuhan, melainkan bagaimana men-
dekati Tuhan, taqarrub ilâ ’l-Lâh. Selain
itu, Al-Quran juga memperkenalkan
perkataan liqâ’, bertemu Allah, Ba-
rangsiapa mengharapkan pertemuan
dengan Tuhan, kerjakanlah amal
kebaikan, dan dalam beribadah kepada
Tuhan janganlah persekutukan dengan
siapa pun (Q., 18: 110). Bertemu
Allah dalam ayat ini harus dipandang
sebagai metaforis, tidak dalam arti ber-
temu berhadap-hadapan muka, me-
lainkan mendapatkan ridla Allah. Jadi,
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kita tidak dituntut untuk menge-
tahui Allah, tetapi mendekatkan diri
kepada-Nya. Proses mendekatkan
diri kepada Allah adalah sesuatu yang
dinamis, tidak bisa sekali jadi, ber-
proses terus-menerus bersama de-
ngan kegiatan hidup kita.

ASPEK KEMANUSIAAN
ABAD MODERN

Penggarapan aspek kemanusiaan
bagi kaum Muslim seharusnya tidak
menimbulkan keganjilan, baik dok-
trinal maupun psikologis, kalau saja
mereka memahami secara lebih baik
warisan kultural mereka sendiri.
Menurut Hodgson, hal yang sangat
fundamental dalam modernisme ialah
keberhasilannya (di Barat), menurut
ukuran tertentu, untuk mengatasi di-
lema moral yang menjadi tantangan
umat manusia semenjak fajar per-
adaban, yaitu pilihan sulit antara
pemenuhan tuntutan-tuntutan indi-
vidual dan kewajiban-kewajiban
sosial. Penyelesaian penting, meski-
pun terbatas, oleh Abad Modern
atas dilema itu dicerminkan dalam
kenyataan bahwa dalam masyarakat
modern, “seorang individu adalah
sekaligus secara pribadi terisolasi
tetapi juga sangat sopan dan ko-
peratif”. Dilema itu, kata Hodgson
lebih lanjut, menjadi kesadaran ma-
nusia terutama melalui tradisi ke-

agamaan Irano-Semitik yang dipun-
caki oleh Islam, yang juga diikutser-
tai oleh Barat. Dilema itu menjadi
sumber moralitas modern dan, mes-
kipun tidak secara sempurna, telah
memperkuat kualitas-kualitas pribadi
seperti kejujuran, etos kerja, loyalitas,
kesederhanaan, dan kapasitas untuk
meningkatkan di atas kemampuan
bersaing perseorangan melalui orga-
nisasi. Tekanan kepada kebebasan
pribadi dan isolasinya diimbangi
oleh integritas perseorangan dan pe-
ningkatan pribadi itu serta peng-
halusan perangainya, yang hanya bisa
berkembang dalam semangat kerja
berkelompok (teamwork) dan kesedia-
an untuk bekerja sama.

ASPEK KERUHANIAN:
KEKURANGAN ABAD MODERN

Kita ketahui bahwa modernisme
mensyaratkan perubahan yang ter-
lembagakan, maka dengan sendiri-
nya asumsi dasarnya ialah perubah-
an atau ketidaktetapan. Persoalan-
persoalan yang timbul selalu diusaha-
kan pemecahan dan penyelesaiannya,
tetapi sekaligus disertai penegangan
institusional bahwa suatu cara peme-
cahan dan penyelesaian tidak bisa
dianggap final. Maka adalah wajar
sekali bahwa yang terlebih dahulu
menyadari dan menyuarakan segi-
segi kekurangan Abad Modern dan
beberapa pelembagaan sosial-poli-
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tiknya seperti demokrasi adalah
orang-orang yang sepenuhnya me-
nyertai kemodernan itu sendiri, yaitu
orang-orang Barat. Masa-masa ter-
akhir ini penuh dengan berbagai
gerakan yang meneriakkan segi-segi
kekurangan itu, yang romantis mau-
pun yang akademis. Dari sudut ini,
lepas dari persoalan benar atau salah
serta praktis atau tidak, Marxisme
dapat dilihat sebagai suatu bentuk
penyadaran diri kembali orang-orang
modern akan segi-segi kekurangan
wawasan hidup mereka. Kini sudah
menjadi suatu mode, misalnya, untuk
menyebut segi pemerosotan harkat
kemanusiaan atau dehumanisasi oleh
modernisme akibat tekanannya kepada
teknikalisme.

Tetapi tampaknya segi kekurangan
paling serius dari Abad Modern ini
ialah menyangkut diri kemanusiaan
yang paling mendalam, yaitu bi-
dang keruhanian atau keagamaan.
Hodgson masih menyebutkan ada-
nya sedikit kemajuan di bidang
kemajuan di bidang keruhanian ini
pada Abad Modern untuk bangsa-
bangsa Barat dibanding dengan
sebelumnya. Tetapi dibandingkan
dengan keberhasilannya di bidang
keilmuan (dan teknologi) serta eko-
nomi, kemajuan yang dibuatnya di
bidang keruhanian itu tidak begitu
mengesankan. Justru, menurut
Hodgson, unsur-unsur yang me-
nyiapkan kemajuan keruhanian itu,
sebagaimana tercakup dalam

Protestanisme, watak-watak kunci-
nya telah terdapat dalam agama
Islam di Timur sejak sebelumnya.
Hal ini cukup penting untuk tidak
dilewatkan sebab, jika benar Ernest
Gellner di dalam menarik kesimpulan
dari suatu pandangan David Hume,
Katolikisme, yakni kekristenan
sebelum munculnya reformasi,
“adalah suatu versi paganisme klasik
yang dibungkus tipis”, meskipun
“paganisme klasik itu mengagum-
kan”.

ASPEK-ASPEK RELIGIUSITAS

Dalam perbendaharaan kata se-
hari-hari, di samping perkataan iman
(îmân), Islam (islâm), dan ihsan
(ihsân), dikenal dan digunakan pula
secara meluas perkataan takwa (taq-
wâ), tawakal (tawakkul), dan ikhlas
(ikhlâsh). Semuanya menunjukkan
berbagai kualitas pribadi seorang yang
beriman kepada Allah. Kualitas-kua-
litas itu membentuk simpul-simpul
keagamaan pribadi, sebab semuanya
terletak dalam inti kedirian seseorang
dan berpangkal pada batin dalam lu-
buk hatinya.

Keagamaan, dalam makna inti-
nya sebagai kepatuhan (dîn) yang
total kepada Tuhan, menuntut sikap
pasrah kepada-Nya yang total (islâm)
pula, sehingga tidak ada kepatuhan
atau dîn yang sejati tanpa sikap pasrah
atau islâm. Inilah sesungguhnya
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makna firman Ilahi dalam Q., 3:19
yang amat banyak dikutip dalam
berbagai kesempatan, Inna ’l-dîn-a
‘ind-a ’l-Lâh-i ’l-Islâm (Baca: In-
naddina ‘inda llâhil Islâm), “Sesung-
guhnya agama di sisi Allah ialah
Islam.” Bila diterjemahkan mengikuti
makna asal kata-
kata di situ, artinya
menjadi “Sesung-
guhnya kepatu-
han bagi Allah ia-
lah sikap pasrah
(kepada-Nya).”
(Muhammad Asad
menerjemahkan [dalam Inggris],
“Behold, the only [true] religion in the
sight of God is [man’s] self-surrender
unto Him”; sementara A. Yusuf Ali
menerjemahkan [juga dalam bahasa
Inggris], “The Religion before God is
Islam [submission to His Will]”).

Firman lain yang berkaitan lang-
sung dengan ini, dan juga banyak
dikutip, ialah Q., 3: 85, Dan
barangsiapa mengikut agama selain
al-islâm (sikap pasrah kepada Tuhan),
maka ia tidak akan diterima, dan di
akhirat ia akan termasuk golongan
yang merugi. Ini adalah sebentuk
penegasan bahwa beragama tanpa
sikap pasrah itu tak bermakna.

Karena itu korelasi antara kualitas-
kualitas takwa, tawakal, dan ikhlas
dengan kesadaran berketuhanan
adalah mutlak. Oleh sebab itu, se-
bagai simpul-simpul keagamaan
(religiusitas) pribadi, kualitas-kualitas

takwa, tawakal, dan ikhlas merupa-
kan bagian penting berbagai wujud
nyata kepasrahan total kepada Tuhan
di tingkat perseorangan. Selanjut-
nya, kualitas-kualitas itu menjadi
sumber perilaku orang bersang-
kutan dalam pergaulannya dengan

sesama manusia,
dan ikut memberi
bentuk serta war-
na pola pergau-
lan. Maka, meski
dari segi locus-
nya takwa, ta-
wakal, dan ikhlas

adalah kualitas-kualitas keagamaan
pribadi, namun semua itu mem-
punyai implikasi sosial yang kuat
dan langsung. Sebagaimana dimensi
sosial kehidupan manusia sebagian
ditentukan oleh sum total kepribadi-
an para anggotanya, maka takwa,
tawakal, dan ikhlas para pribadi itu
pun ikut menentukan corak masya-
rakat dan berpengaruh kepada kuat-
lemahnya serta tinggi-rendahnya
kualitas masyarakat itu. Pada kon-
teks ini, menarik untuk membahas
nilai-nilai religiusitas pribadi, meng-
ingat salah satu ukuran kesejatian
nilai-nilai takwa, tawakal, dan ikhlas,
sebagai simpul-simpul keagamaan
pribadi yang mendalam, ialah ke-
mampuan orang bersangkutan me-
wujudkannya dalam tingkah laku
sosialnya.

“Suatu ide baik yang tidak sepe-
nuhnya terlaksana tidaklah ber-
arti harus ditinggalkan sama sekali.”

(Kaidah Fikih)
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ASPIRASI REFORMASI

Rasanya memang tepat bahwa
pada saat sekarang kita mulai meng-
adakan reformasi sosial-politik bagi
negara kita dan kaitannya dengan
masalah ketahanan bangsa kita dalam
era globalisasi yang mesti terjadi,
bahkan sekarang sudah mulai ter-
jadi. Masalah ketahanan itu sendiri
sangat erat terkait dengan seberapa
jauh kita mampu menindaklanjuti
akibat-akibat logis perkembangan
terakhir bangsa kita. Jika berhasil,
maka itu akan punya dampak positif
pada ketahanan bangsa di segala
bidang. Jika gagal, maka sebaliknya-
lah yang mungkin terjadi, yaitu han-
curnya keutuhan dan jati diri bangsa,
sebagaimana diperlihatkan secara
dramatis oleh bangsa-bangsa Eropa
Timur, lebih-lebih lagi oleh bekas
bangsa dan negara Yugoslavia yang
hancur berantakan. Maka tesis utama
pembahasan di bagian ini cukup se-
derhana: bangsa Indonesia akan tetap
bertahan dan tetap jaya jika mampu
memberi respons pada logika per-
kembangan historisnya sendiri, dan
akan hancur berantakan jika gagal.

Tindak lanjut untuk tahap per-
tumbuhan logis bangsa telah diisya-
ratkan oleh berbagai aspirasi refor-
masi sosial-politik yang muncul de-
ngan keras akhir-akhir ini. Berbagai
agenda reformasi politik telah men-
jadi unsur bahan berita menonjol sa-
at ini. Semua itu mengacu pada has-

rat yang lebih kuat dari masyarakat
untuk melakukan partisipasi politik
secara lebih aktif, dan perasaan tidak
cukup hanya dengan partisipasi pasif
seperti yang selama ini telah ber-
langsung. Keseluruhan aspirasi itu ter-
simpulkan dalam makna ungkapan
yang saat ini semakin membahana di
angkasa dunia pemikiran politik Indone-
sia, yaitu demokrasi dan demokratisasi.

Setiap kemajuan tentu melibat-
kan eksperimentasi, dan setiap ekspe-
rimentasi melibatkan proses-proses
coba dan salah (trial and error). Karena
hal itu sudah merupakan suatu ke-
mestian yang tidak mungkin ditolak
atau dihindarkan, maka sikap me-
nentang kepadanya dapat sepadan
dengan menentang hukum alam,
sehingga pasti gagal. Dan karena
tentu ada unsur kesalahan, besar atau
kecil, dalam setiap eksperimentasi,
maka menghindari atau menghalangi
proses itu karena takut salah akan
justru merupakan kesalahan yang
lebih gawat. Sebab dalam jangka
panjang, dampak perusakannya ter-
hadap tatanan sosial-politik nasional
akan lebih besar daripada sebuah
eksperimentasi yang mengandung
kekeliruan.

Tapi agaknya persoalan bukanlah
pada trial and error itu sendiri. Suatu
eksperimentasi yang jauh lebih banyak
segi salahnya daripada segi betulnya
tentu tidak dapat diteruskan, sebab
madlaratnya akan menjadi lebih bes-
ar daripada manfaatnya. Dalam hal
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ini yang paling banyak diperselisihkan
agaknya ialah kenisbian “lebih banyak”
dan “lebih sedikit” itu. Perselisihan
serupa kerap kali berujung pada usaha
menghalangi dan menyetop eks-
perimentasi, khususnya jika pihak
penguasa sudah merasa “terancam”.

ATEISME

Pengertian “ateisme” sendiri se-
sungguhnya dapat bermacam-ma-
cam. Meskipun di negeri kita pan-
dangan hidup itu sangat erat dikait-
kan dengan komunisme, namun se-
sungguhnya penganut ateisme—atau,
lebih tepatnya, mereka yang menga-
ku sebagai ateis—tidak terbatas hanya
kepada kaum komunis. Komunisme
menjadi amat penting sebagai ge-
rakan yang ateis karena sistem dok-
trinnya yang lengkap dan rapi, serta
gerakannya yang mendunia.

Pada dasarnya, ateisme adalah
paham yang mengingkari adanya
Tuhan, yaitu suatu wujud yang mut-
lak, mahatinggi, dan transendental.
Bagi kaum ateis, yang ada ialah alam
kebendaan, dan kehidupan pun ter-
batas hanya dalam kehidupan du-
niawi ini saja. Kehidupan ruhani
serta alam setelah kematian adalah
khayal manusia yang tidak terbukti
kebenarannya, karena itu mereka
tolak. Dalam Al-Quran terdapat ayat
tentang kelompok manusia yang
kemudian ditafsirkan sebagai acuan

kepada kaum ateis Arabia, yaitu fir-
man Allah:

Pernahkah engkau lihat orang yang
menjadikan keinginannya sebagai
sesembahannya, dan Allah, atas penge-
tahuan (tentang orang itu) menyesat-
kannya serta mematri pendengaran
dan kalbunya dan memasang peng-
halang pada pandangannya. Maka
siapa yang akan dapat memberinya
petunjuk sesudah Allah?! Apakah kamu
sekalian tidak merenungkan? Mereka
(orang serupa itu) berkata, “Ini tidak
lain hanyalah hidup duniawi kita
belaka, (di dunia itu) kita mati dan
hidup, dan tidak ada yang bakal meng-
hancurkan kita kecuali masa.” Tentang
semua hal itu mereka tidaklah mem-
punyai pengetahuan. Mereka hanyalah
menduga-duga saja (Q., 45: 23-24).

ATEISME ATAU POLITEISME?

 Di dalam Al-Quran, hanya ada
satu kali disebutkan pembahasan
tentang ateisme atau lebih tepatnya
mereka yang percaya kepada kemut-
lakan waktu:

Pernahkah engkau lihat orang yang
menjadikan keinginannya sebagai
sesembahannya, dan Allah, atas penge-
tahuan (tentang orang itu) menyesat-
kannya serta mematri pendengaran dan
kalbunya dan memasang penghalang
pada pandangannya. Maka siapa yang
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akan dapat memberinya petunjuk
sesudah Allah? Apakah kamu sekalian
tidak merenungkan? Mereka (orang
serupa itu) berkata, “Ini tidak lain
hanyalah hidup duniawi kita belaka,
(di dunia itu) kita mati dan hidup, dan
tidak ada yang bakal menghancurkan
kita kecuali masa.” Tentang semua hal
itu mereka tidaklah mempunyai pe-
ngetahuan. Mereka hanyalah menduga-
duga saja (Q., 45: 23-24).

Salah satu kata untuk “waktu”
dalam bahasa Arab ialah “dahr”, se-
bagaimana terdapat dalam ayat di
atas, sehingga mereka yang menun-
jukkan kecenderungan ateistik di-
sebut kaum Dahriyûn, dan paham
mereka disebut dahriyah. Hal ini
tentu berbeda dengan pembahasan
tentang kaum musyrik yang ham-
pir terdapat pada setiap lembar ha-
laman Kitab Suci.

Lebih lanjut, ateisme adalah suatu
paham yang “mewah”, dalam arti
bahwa ateisme yang sebenarnya, yang
“murni”, memerlukan kemampuan
berpikir abstrak yang cukup tinggi.
Itu pun dengan praanggapan bahwa
ateisme adalah sebuah paham yang
rasional. Dalam kenyataannya ti-
daklah demikian. Jika kita lihat
secara empirik, mereka yang meng-
aku ateis, khususnya kaum ko-
munis—yang penyusunan segi-segi
konseptualnya paling sistematik—
secara kenyataan sama sekali bukan
orang-orang ateis. Hampir semua dari

mereka itu justru politeis. Memang,
jarak antara ateisme dan politeisme
sangat kecil, malah boleh dikata ke-
duanya berimpitan.

Keterangannya ialah bahwa
ateisme “konfesional” (confessional
ateism, yaitu ateisme melalui penga-
kuan atau persaksian—misalnya,
melalui upacara janji setia, baiat, atau
pembacaan “syahadat”, seperti pada
gerakan komunis) telah berkembang
menjadi padanan fungsional agama
(functional equivalent of religion).
Artinya, ateisme telah tumbuh dengan
fungsi-fungsi yang sama dengan
agama, malah merupakan agama
politeis, lengkap dengan kelembaga-
an-kelembagaannya seperti objek
kesucian, ritus-ritus, dan sakramen-
sakramennya. Jadi, agaknya ateisme
adalah suatu hal yang mustahil, atau
terlampau sulit ditegakkan, dan
setiap usaha menegakkannya akan
menjerumuskan manusia kepada
arah kebalikannya sama sekali, yaitu
politeisme. Masyarakat komunis,
baik yang sudah runtuh maupun
yang kini masih berdiri tegak, mem-
buktikan semuanya itu.

Maka, cukup dapat dibenarkan
jika ateisme, dari sudut Islam, pa-
da hakikatnya adalah bentuk lain
dari politeisme. Dan firman Allah
tentang kaum ateis atau Dahriyûn
yang telah dikutip di atas dimulai
dengan gambaran tentang adanya
orang-orang yang mengangkat hawâ
atau keinginan dirinya sendiri sebagai
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Tuhan. Dalam bahasa yang lebih
tegas, sesungguhnya kaum ateis itu
tidak lain adalah orang-orang yang
memutlakkan dirinya sendiri, baik
dalam bentuk pikirannya, paham-
nya, pandangan atau pendapat pri-
badinya, dan seterusnya. Jika ini kita
balik, maka orang
yang beriman ke-
pada Tuhan Yang
Maha Esa (seha-
rusnya!) adalah
orang yang tidak
memutlakkan diri-
nya sendiri, baik dalam bentuk
pikiran, paham, pandangan atau
pendapat pribadi, dan seterusnya.
Kaum beriman (seharusnya!) adalah
orang-orang yang berpandangan
jujur, objektif (bebas dari kemauan
dan dikte hawâ-nya sendiri), cukup
rendah hati untuk tidak mengklaim
kemutlakan karena kesadaran dan
pengakuan bahwa yang memiliki
kemutlakan ialah satu-satunya Yang
Mutlak sendiri, yaitu Tuhan Yang
Maha Esa. (Sikap seorang Mukmin
ini antara lain dilambangkan dalam
ucapan sehari-hari, Wa ’l-Lâh-u
a‘lam-u bi ’l-shawâb (Allah yang
lebih mengetahui yang benar), seja-
lan dengan peringatan dalam Kitab
Suci, Kami (Allah) mengangkat dera-
jat siapa pun yang Kami kehendaki.
Dan di atas setiap orang yang beril-
mu, ada Dia Yang Maha Berilmu
(Q., 12: 76.)

ATEISME DAN MONOTEISME

Apakah mungkin ateisme berkem-
bang dan mendorong penganutnya,
dalam lingkup kesejarahan yang pan-
jang, barangkali, menuju kepada
monoteisme? Secara akal sehat,

rasanya hal itu
“jauh panggang
dari api”. Tetapi
marilah kita coba
lihat apa yang
mungkin dapat
terjadi.

Dari sisi tertentu, baik ateisme
maupun deisme, dapat dipandang se-
bagai jenis pemberontakan kepada
agama-agama mapan. Dengan kata
lain, ateisme dan deisme adalah gejala
ketidakpuasan terhadap agama-agama
yang ada. Jika sudut penglihatan ini
benar, kita dapat segera berasosiasi
dengan konsep “negasi-afirmasi” atau
al-nafî wa al-itsbât dalam kalimat per-
saksian pertama Islam. Konsep yang
amat terkenal dalam sistem ke-
imanan Islam ini telah menjadi ba-
han pembahasan para pemikir Muslim
sejak masa-masa awal sejarah per-
tumbuhan agama itu sampai sekarang.

Jelas sekali bahwa konsep “negasi-
afirmasi” menunjukkan kemustahilan
seseorang mencapai iman yang benar
kecuali jika ia telah melewati proses
pembebasan dirinya dari kepercaya-
an-kepercayaan yang ada. Sebab, se-
sungguhnya persoalan umat manu-
sia—yang dengan mudah dapat di-

Mayoritas yang tidak toleran, yang
dipengaruhi oleh nafsu ataupun
ketakutan, dapat menyebabkan
demokrasi kehilangan kebebas-
annya.



253Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

buktikan secara empiris—bukanlah
bahwa mereka tidak percaya kepada
suatu “tuhan”. Justru sebaliknya, naluri
primordial manusia ialah percaya
kepada Tuhan. Namun karena tidak
terbimbing dengan benar, naluri itu
tumbuh dan berkembang secara
sesat, dan tersalurkan ke arah ke-
percayaan kepada Tuhan secara
berlebihan, yaitu politeisme atau
syirik. Padahal politeisme atau syirik,
terbukti dari gejala mitologi, mereng-
gut kebebasan manusia dan mem-
buatnya terbelenggu sedemikian rupa
sehingga tidak mampu melihat alam
dan kehidupan sekelilingnya secara
benar sesuai dengan design atau
Sunnah Allah. Maka persoalan ma-
nusia yang paling pokok ialah bagai-
mana membebaskan mereka dari
kepercayaan kepada “tuhan-tuhan”
yang hampir semuanya bersifat mito-
logis, kemudian memperoleh bim-
bingan kepada kepercayaan kepada
“yang benar-benar Tuhan”, yaitu,
dalam bahasa Arab disebut Allah (al-
Lâh, berasal dari kata-kata Al-Ilâh,
yaitu Ilâh dengan lâm ta‘rîf—definite
article—“Al”), yang menghasilkan
pengertian “Tuhan itu”, “Tuhan yang
sebenarnya”, yaitu Tuhan Yang Maha
Esa, yang Mutlak, Transenden, tak
terjangkau, tak terpahami hakikat-Nya
(Tiada sesuatu apa pun yang setara
dengan Dia [Q., 112: 4] dan, Tiada
sesuatu apa pun yang sebanding
dengan Dia [Q., 42: 11]) dan se-
terusnya. Dengan begitu, manusia

terbebaskan dari kepercayaan yang
tidak saja palsu, tapi juga mem-
belenggu, kemudian dia dapat
meningkat kepada kepercayaan yang
benar, yang memberi ruang tak ter-
hingga untuk berproses dan terus
berproses menuju sejauh-jauhnya dan
setinggi-tingginya tingkat kesempur-
naan spiritual pribadi. Adalah dam-
pak kebebasan dari belenggu keper-
cayaan palsu atau syirik itu yang
memberi seseorang rasa kebahagiaan
pertama, yang di atasnya ia dapat
membangun susunan kebahagiaan
yang tiada habis-habisnya, menuju
ke arah, sekalipun tak bakal menca-
pai, Yang Mutlak Sempurna. Berke-
naan dengan proses pembebasan ini,
Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ayat
suci yang artinya, Tiada Tuhan selain
Engkau (Q., 21: 87). Yang dirujuk
oleh Ibn Taimiyah ini adalah penutur-
an Allah akan pengalaman Nabi
Yunus yang kecewa dan marah kepada
kaumnya [boleh dikata menuruti atau
tunduk kepada nafsunya sendiri],
kemudian pergi, namun mengalami
kegelapan dalam “perut ikan”. Dalam
keadaan itulah ia bertobat, dan ber-
seru, Tiada suatu Tuhan selain Engkau,
Mahasuci Engkau. Sungguh aku ter-
golong mereka yang zalim. Lalu Nabi
Yunus pun diampuni oleh Tuhan
Yang Maha Esa) mengandung mak-
na pembebasan dari (segala sesuatu)
selain Allah, yang terdiri dari “tuhan-
tuhan” palsu, baik hal itu diperkirakan
sebagai keinginan diri sendiri (hawâ



254      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

al-nafs) atau ketaatan kepada sesama
makhluk atau lainnya.

Uraian di atas hampir-hampir me-
nuju kepada kesimpulan bahwa ateis-
me adalah “proses” menuju iman
yang benar. Keadaan sebenarnya ti-
daklah sesederhana itu. Tetapi karena
pada dasarnya persoalan manusia bu-
kanlah persoalan
tidak percaya ke-
pada Tuhan atau
menolak adanya
Tuhan, melain-
kan persoalan ke-
percayaan kepada
“tuhan-tuhan”
palsu dan kelewat
banyak (lebih dari
satu tuhan, poli-
teisme), maka tema-tema Al-Quran
yang dominan, yang dapat dikatakan
terdapat pada lembaran demi lemba-
ran mushaf ialah penegasan bahwa Tu-
han adalah Mahaesa, dan bahwa ma-
nusia harus membebaskan diri dari
kepercayaan dan praktik yang mem-
perserikatkan Tuhan Yang Maha Esa
itu dengan sesuatu apa pun. Tema
dominan Al-Quran ialah memberan-
tas paham tuhan banyak (politeisme,
syirik) dan mengajarkan Ketuhanan
Yang  Maha   Esa (monoteisme, tauhîd).

ATEISME FALSAFI
DAN ATEISME PRAKTIS

Ateisme dalam sistem ajaran ko-
munis merupakan suatu bentuk ateis-

me falsafi. Ia merupakan bagian dari
suatu sistem ajaran yang lebih me-
nyeluruh: di satu pihak ateisme men-
jadi dasar pandangan hidup komu-
nis, dan di pihak lain—tergantung
perspektif atau sudut pandangnya
—ateisme adalah konsekuensi logis
dari pandangan hidup komunis itu.

Menurut Avanas-
yev, seorang ahli
teori Marxisme
dari Uni Soviet
(kini Rusia), ateis-
me seperti yang
dikembangkan
dalam komunis-
me telah dimulai
oleh Benedict Spi-
noza (1632-

1677), seorang pemikir keturunan
Yahudi yang hidup di negeri Belan-
da. Spinoza merumuskan doktrin
kesatuan material dunia. Dengan
menolak dualisme ruhani-jasmani, ia
mengatakan hanya ada satu substansi,
yaitu wujud alam kebendaan yang
menjadi dasar semua objek di jagat
raya. Substansi itu kekal dan abadi,
dan menempati ruang yang tidak
terbatas.

Spinoza adalah seorang ateis paling
terkemuka pada abad ke-17. Ia tidak
hanya mengkritik agama. Lebih jauh,
ia berusaha membuktikan kepalsuan
agama dan menunjukkan perannya
yang reaksioner. Tesis Spinoza bahwa
alam menjadi sebab bagi eksisten-
sinya sendiri menyingkirkan penger-
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tian “Tuhan” dari alam dan merupa-
kan substansiasi falsafi bagi ateisme.
Di tangan para ideolog komunis
(atau Marxis Leninis), ateisme falsafi
itu menjadi dasar bagi pengem-
bangan paham kebendaan historis
(materialisme historis).

Sebagai gejala zaman modern,
ateisme merupa-
kan akibat lang-
sung dan tidak
langsung dari
perkembangan il-
mu pengetahuan.
Ini terutama ber-
kenaan dengan
ateisme praktis,
yang barangkali
tidak begitu fal-
safi. Dalam pengertian ini, ateisme da-
pat disebut sebagai pandangan seba-
gian besar orang modern (terutama di
Barat), khususnya jika yang dimaksud
dengan ateisme ialah sikap tidak pe-
duli kepada ada-tidaknya Tuhan. Se-
bab, bagi mereka ini, persoalan ada-
tidaknya Tuhan tidaklah demikian
relevan dengan makna hidup dan ke-
jelasan tentang eksistensi manusia.
Konsep tentang adanya “Tuhan” tidak
lagi diperlukan untuk menjawab per-
tanyaan, mengapa manusia hidup,
dan bagaimana manusia harus me-
nempuh hidupnya sehari-hari? Se-
muanya dapat dijawab dengan ilmu
pengetahuan.

Di masa lalu, ketika semua segi
kehidupan manusia masih dengan

“utuh” tercakup dalam lingkup ke-
agamaan, kepercayaan tentang ada-
nya “Tuhan” memang diperlukan.
Maka bidang-bidang  garapan manu-
sia yang sekarang dianggap sebagai bi-
dang-bidang keilmuan belaka, seperti
kedokteran, astronomi, kesenian,
dan pendidikan, dahulu selalu di-

kaitkan dengan
agama atau ke-
percayaan kepada
Tuhan. Tapi, me-
nurut mereka, di
zaman modern,
ketika sebagian
besar bidang ke-
hidupan itu, jika
tidak semuanya,
dapat ditempuh,

diterangkan dan diberi makna dari
sumber keterangan ilmiah, maka
“Tuhan” tidak lagi diperlukan. Iba-
ratnya, dahulu orang mungkin harus
berdoa agar rumahnya tidak disambar
petir, berdasarkan anggapan bahwa
petir adalah sesuatu yang disangkut-
kan dengan murka Tuhan. Sekarang,
ketika diketahui secara ilmiah bahwa
petir adalah gejala listrik dan dapat
ditangkal dengan alat tertentu (pe-
nangkal petir), orang pun berhenti
berdoa, dan peranan Tuhan pun ter-
singkir, setidaknya “Tuhan” yang
“personal”, yang dengan aktif berperan
mencampuri hidup manusia seperti
menyelamatkan, mencelakakan, me-
maafkan, mengutuk, dan seterusnya.
Ilmu pengetahuan dan teknologi mem-
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buktikan bahwa semuanya itu adalah
kepercayaan palsu belaka.  Maka “Tuhan”
dinyatakan telah
mati, dan terkenal-
lah ucapan Nietzs-
che, seorang failasuf
Eropa modern:
“Kejadian paling
akhir—bahwa ‘Tu-
han telah mati,’
bahwa kepercaya-
an kepada Tuhannya Kristen menjadi
tidak bisa dipertahankan lagi—sudah
mulai membayangi seluruh Eropa”.

ATEISME POLEMIS DAN
ATEISME TERSELUBUNG

Di samping ateisme falsafi, ben-
tuk lain dari pandangan yang me-
nyangkal adanya Tuhan ialah—kita
sebut saja—“ateisme polemis”.
Tetapi ini bukan benar-benar ateis-
me, melainkan ateisme sebagai label
yang digunakan untuk menuduh
orang lain sebagai kafir, murtad, me-
nyimpang dari agama yang benar, dan
seterusnya. Ateisme yang dituduh-
kan para tokoh agama kepada orang
atau kelompok lain yang berlawanan
atau sekadar berbeda dengan diri
mereka dalam paham keagamaan
adalah jenis ateisme ini. Jadi, ini adalah
jenis ateisme polemis, yang digunakan
dengan efek pengucilan atau “eks-
komunikasi” kepada orang lain.

Berkenaan dengan ateisme pole-
mis ini, cukup menarik menelaah

sejarah bahwa hampir semua agama
(yang baru) di masa lalu selalu meng-

akibatkan tokoh
dan pengikutnya
dituduh sebagai
ateis. Misalnya, se-
kalipun jelas bahwa
agama Yahudi dan
Kristen menga-
jarkan kepercayaan
kepada Tuhan,

namun dahulu dituduh sebagai
penyebar ateisme oleh orang-orang
Romawi, sebab kaum Yahudi dan
Kristen menolak berhala mereka,
termasuk menolak pandangan bahwa
raja adalah seorang dewa. Kaum
Kristen Ortodoks juga menggunakan
cap ateisme ke kelompok-kelompok
Kristen lain yang menolak Trinitas.

Dalam sejarah Islam pun terjadi
hal serupa. Sejak masa-masa yang
cukup dini dari perkembangan pemi-
kiran Islam, banyak kelompok Islam
yang saling menuduh sebagai kafir,
murtad, atau zindiq. Istilah zindiq
inilah yang kira-kira merupakan
padanan istilah ateis dalam literatur
Islam, sedangkan padanan untuk
ateisme ialah zandaqah. Istilah-istilah
yang polemis ini, misalnya, terdapat
dalam berbagai karya Al-Ghazali,
antara lain dalam risalahnya, Fashl
Al-Tafriqah bain Al-Îmân wa Al-Zan-
daqah (Pembedaan yang jelas antara
Iman dan Ateisme).

Barangkali yang lebih rumit ialah
mengenali dan menentukan ateisme

“Cara satu-satunya yang dapat
digunakan oleh golongan minoritas
untuk mempertahankan diri mereka
terhadap golongan yang berkuasa
adalah bentuk dan aturan cara
kerja yang telah dianut ... dan yang
telah menjadi hukum dewan.”
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“tidak resmi” atau “terselubung.”
Yaitu sikap yang pada hakikatnya
menolak adanya Tuhan, atau tidak
menyadari adanya Tuhan, namun
sikap itu tampak pada mereka yang
secara “resmi” dan “terbuka” menyata-
kan diri percaya (“beriman”) kepada
Tuhan, bahkan mungkin secara lahi-
riah beragama dengan kuat. Orang
yang kita perbincangkan ini tentu
saja akan menolak keras jika disebut
“tidak percaya kepada Tuhan” alias
“ateis”. Memang secara resmi mereka
bukanlah ateis, lagi pula kita sesama
manusia tidak dibenarkan menilai
keimanan seseorang. Namun mereka
dapat disebut sebagai penganut ate-
isme “terselubung” atau “tersamar”,
yaitu jika ditilik dari tingkah laku
dan perangainya yang jelas tampak
tidak memperhitungkan adanya
Tuhan yang selalu mengawasinya.
Sekalipun dalam praktik kita sung-
guh harus berhati-hati untuk tidak
dengan mudah menilai seseorang
sebagai “tidak beriman” alias “ateis”,
namun sumber-sumber suci justru
menunjukkan adanya kemungkinan
orang secara resmi dan terbuka
mengaku beriman, namun kenya-
taannnya dalam tingkah laku tidak
mencerminkan keimanannya itu.
Sumber-sumber suci itu misalnya
ialah sabda-sabda Nabi Saw. dalam
beberapa hadis berikut:

(1) Nabi bersabda, “Demi Allah
orang itu tidak beriman! Demi Allah

orang itu tidak beriman.” Beliau
ditanya: “Siapa, wahai Rasulullah?”
Beliau menjawab: “Orang yang tetang-
ganya tidak aman dari ucapan tak
terkendalinya!” Beliau ditanya lagi:
“Apa itu ucapan tak terkendalinya?”
Beliau jawab: “Ucapannya yang
jahat dan menyakitkan.”

(2) Tidaklah pezina berzina, pada
saat berzina itu dia beriman; tidaklah
orang meminum khamar, pada saat ia
meminumnya itu dia beriman; tidak-
lah pencuri mencuri, pada saat ia
mencuri itu dia beriman; dan tidak-
lah orang berteriak keras sehingga me-
nakutkan orang banyak itu dia
beriman.

(3) Demi Dia (Allah) yang diri-
ku ada di tangan-Nya, kamu sekalian
tidaklah akan masuk surga sehingga
kamu beriman, dan kamu sekalian
tidaklah beriman sehingga kamu saling
mencintai. Maukah kamu aku tunjuk-
kan sesuatu yang kalau kamu kerjakan
kamu akan saling mencintai? Sebarkan
salam perdamaian antarsesamamu!

Nabi Saw. menegaskan bahwa
orang yang jahat kepada tetangga itu
“tidak beriman”, alias “kafir”, dapat
juga dinamakan “ateis”. Demikian
pula keadaan seseorang pada saat
melakukan kejahatan oleh Nabi Saw.
disebut sebagai “tidak beriman”, dan
orang yang tidak mencintai sesama-
nya juga disebut “tidak beriman”.
Ini memang dapat ditafsirkan seba-
gai “tidak beriman” atau “kafir” tidak
dalam arti tidak beragama atau me-
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nolak adanya Tuhan dan ingkar ke-
pada-Nya. Sama dengan orang yang
tidak bersyukur kepada Allah atas
suatu karunia-Nya adalah juga “kafir”
atau “melakukan kekafiran” (banyak
dinyatakan dalam kata kerja Arab
“kafara” atau “yakfuru”), sebagaimana
disebutkan dalam Kitab Suci. (Lihat,
misalnya, Q., 4: 7.)

Semua itu secara spiritual bisa
berbahaya, karena sebagaimana
islâm menghasilkan salâm (damai)
dan salâmah (keselamatan), dan
ihsân menghasilkan hasanah (keba-
hagiaan, kesejahteraan), maka îmân
menghasilkan amn (rasa aman) dan
amânah (kualitas dapat dipercaya,
mempunyai kredibilitas). Tapi,
menurut ajaran agama, itu semua
dapat terwujud jika iman tidak
tercampur dengan kejahatan atau
kezaliman, sebagaimana difirman-
kan dalam Kitab Suci, Mereka yang
beriman dan tidak mengacaukan
iman mereka dengan kezaliman, bagi
mereka itulah rasa aman (Q., 6: 82).

Dengan kata lain, dampak iman
yang dikacaukan oleh kejahatan se-
perti menyakiti tetangga, melanggar
ketentuan-ketentuan etika dan mo-
ralitas, menumbuhkan kebencian
kepada sesama, dan lain sebagai-
mana disebutkan dalam hadis-hadis
di atas, adalah sama dengan dam-
pak ateisme atau sikap hidup tanpa
iman, yaitu hilangnya atau kosong-
nya ruhani dari kebahagiaan yang
dicarinya. Maka Nabi Saw. mena-

makan mereka itu tidak beriman.
Apalagi jika hal ini dihubungkan
dengan berbagai penegasan Nabi
sendiri bahwa beliau diutus Allah
hanyalah untuk menyempurnakan
berbagai keluhuran budi, dan
bahwa keluhuran budi itulah,
sesudah takwa kepada Allah yang
melandasinya, yang paling banyak
membawa manusia kepada keba-
hagiaan.

ATEISME: SUATU KEGAGALAN

Persoalan ateisme ialah persoalan
kecongkakan manusia yang hendak
mengandalkan dirinya sendiri—
dalam hal ini akal dan ilmu pe-
ngetahuannya—untuk “memahami”
Tuhan. Dari sudut pandangan kea-
gamaan (Islam), pendekatan de-
mikian itu pasti gagal, dan wajar
sekali jika mereka berkesimpulan
bahwa Tuhan tidak ada. Kegagalan
itu bermula dari keterbatasan akal
manusia, khususnya akal manusia
modern, yaitu akal yang hampir
apriori membatasi diri hanya kepada
hal-hal empirik secara materialistik.

Berkenaan dengan peran akal itu
agaknya Bertrand Russell, seorang
ateis yang sengit dan radikal, cukup
jujur ketika mengatakan bahwa
membuktikan ada-tidaknya Tuhan
itu, secara rasional, adalah sama
mudahnya. Maksudnya, secara
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rasional mudah dibuktikan Tuhan
itu ada, tapi secara rasional pula
mudah dibuktikan Tuhan itu tidak
ada. Dan Russell memilih untuk
membuktikan dengan mudah bahwa
Tuhan itu tidak ada! Jadi, kalau kita
perhatikan contoh ateisme Russell
ini, sikap tidak memercayai adanya
Tuhan adalah pilihan subjektif,
karena sebenarnya ia dapat memilih
untuk memercayainya, namun tidak
ia lakukan. Inilah salah satu bentuk
hawâ seperti disebutkan dalam rang-
kaian ayat tentang kaum Dahriyûn
(Q., 45: 23-24). Dari situ kita da-
pat melihat logikanya, mengapa se-
orang ateis akhirnya “menyembah”
pikirannya sendiri. Hal ini berbeda
dengan orang yang percaya kepada
Tuhan secara benar (ber-îmân) yang
tidak mungkin memutlakkan diri
sendiri, karena sikap itu akan me-
lahirkan kontradiksi terminologis.

Sesungguhnya, dorongan sub-
jektif yang disebut dalam bahasa
Arab “hawâ” itu tidaklah selalu
negatif. Meskipun jika lepas kendali
akan membawa bencana, namun
sebenarnya “hawâ” itu kita perlu-
kan untuk dapat bertahan hidup.
Maka, dalam Al-Quran, berkaitan
dengan penuturan tentang tokoh
wanita Mesir yang menggoda Nabi
Yusuf, dikatakan bahwa “hawâ” itu
jika dilepaskan akan membawa
kerusakan, kecuali yang dirahmati
Tuhan (Q., 12: 76) yaitu “hawâ”
sebagai sumber dorongan jiwa yang

dibimbing dengan hati nurani karena
iman kepada Allah.

Termasuk “hawâ” yang tak terbim-
bing dengan baik, yang sesat, yang
membawa kepada kehancuran ialah
akal pikiran yang membatasi diri hanya
kepada segi-segi empirik lahiriah dan
materialistik dari alam dan wujud kese-
luruhan, seperti tampak pada ke-
cenderungan berpikir “ilmiah” orang
“modern”. Dalam penerapan-
nya kepada masalah usaha “mencari”
dan “memahami” Tuhan, dorongan
berpikir yang hanya membatasi diri
kepada kenyataan lahiriah itu justru
menjadi tabir penghalang dari Tuhan
Yang Maha Esa. Karena sikap memut-
lakkan kenyataan lahiri dan menging-
kari kenyataan batini, maka paling jauh
yang dapat ditangkap hanyalah
“Tuhan” dalam arti lahiriah, yaitu
Tuhan yang oleh Russell dikatakan
mudah dibuktikan akan adanya secara
rasional. Tapi pengertian “Tuhan”
seperti itu tidak mempunyai makna
apa-apa kecuali makna berupa pe-
ngetahuan tentang suatu Wujud
Mutlak dalam kategori-kategori
rasionalnya saja. Dan karena pengetahuan
serupa itu tidak membawa manfaat yang
berarti—bahkan, sepanjang perhatian
Russell, banyak orang yang mengaku
percaya kepada adanya Tuhan, tapi justru
memperlihatkan kelakuan yang sangat
mengecewakan atau merugikan sesama
manusia—maka jika membuktikan
tidak adanya Tuhan pun mudah, orang
tergoda untuk memilih tidak
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percaya kepada Tuhan saja, dan men-
jadi ateis. Itulah sikap failasuf Inggris
Bertrand Russell.

AWAL KEGELAPAN EROPA

Polemik Al-Quran terhadap orang
Yahudi sebetulnya bukan menyang-
kut ketuhanan te-
tapi manusia,
bahwa mereka
sombong sekali
dan mengklaim
diri sebagai the
choosen people,
umat pilihan
Tuhan. Klaim
seperti ini ke-
mudian meng-
akibatkan universalisme ajaran Tuhan
dikebiri untuk hanya menjadi suatu
ajaran nasional, bahkan tribal (ke-
sukuan).

Agama Kristen, mungkin sudah
sejak Nabi Isa, dengan sedikit ekses
melalui Paulus membuat penyim-
pangan yang sangat serius, yakni
hendak menguniversalkan ajaran
Tuhan. Akibatnya, agama yang se-
mula diperuntukkan intern Yahudi,
oleh Paulus diuniversalkan sehingga
bisa menjadi agamanya kaum Gen-
tiles (orang Yunani, Romawi, dan
sebagainya).

Polemik Al-Quran terhadap Kris-
ten yang utama adalah mengenai teo-

loginya, sedangkan kemanusiaannya
banyak mendapat pujian. Misalnya,
... dan Kami tanamkan ke dalam hati
mereka yang menjadi pengikutnya rasa
cinta (santun—NM) dan kasih sayang
(Q., 57:  27). Dalam skema Al-Quran,
Nabi Isa tampil untuk menetralisasi ke-
kakuan orientasi hukum pada agama
Yahudi yang sudah pada tingkat men-
jadi eksesif sehingga mengancam

orientasi kemanu-
siaan. Maka mak-
sud kedatangan
Nabi Isa dilam-
bangkan dalam fir-
man-Nya, Dan un-
tuk menghalalkan
bagi kamu apa yang
sebagian diharam-
kan kepada kamu
(Q., 3: 50), dan

kemudian dikompensasi dengan ajaran
kasih. Dengan adanya unsur kasih,
maka konsep kemanusiaan dalam
Kristen lebih universal dibanding
dengan Yahudi.

Pada perkembangan lebih lanjut,
Paulus memperkenalkan doktrin ke-
jatuhan Adam dan konsep tentang
Isa sebagai juru selamat. Untuk men-
dukung ini, kemudian ditekankan
konsep manusia sebagai makhluk yang
pada dasarnya jahat, sebuah pesi-
misme kepada kemanusiaan. Me-
nurut Russell, pesimisme itulah
yang menyebabkan Eropa meng-
alami zaman kegelapan luar biasa.
Hanya dengan datangnya Islam, Eropa

Maka hadapkanlah wajahmu
untuk agama ini sesuai dengan
kecenderungan alami menurut
fitrah Allah yang Dia telah cipta-
kan manusia atasnya. Itulah agama
yang tegak lurus, namun sebagian
besar manusia tidak mengetahui.

(Q., 30: 30)
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muncul kembali melalui zaman pen-
cerahan.

AWAL MULA MAULID

Sebetulnya maulid adalah ide
Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sultan
dari Mesir yang terlibat dalam Perang
Salib ketika orang Islam menderita
kekalahan; pada saat itu Yerusalem dan
Palestina dikuasai orang-orang Kristen
dan tentara Salib. Salahuddin Al-
Ayyubi berpikir bagaimana mem-
bangkitkan semangat tentara Islam.
Lalu dia mendapat inspirasi dari Natal
di mana orang-orang Kristen mem-
peringati hari kelahiran Isa Al-Masih.
Natal dari bahasa Latin, artinya ke-
lahiran, dalam bahasa Arab disebut
Mîlâd.

Natal itu kemudian ditiru oleh
Salahuddin Al-Ayyubi untuk mem-
bangkitkan semangat tentara Islam.
Sejak itu, orang-orang Islam banyak
memperingati hari kelahiran Nabi,
yang dinamakan mîlâd dan kemudian
menjadi maulid. Orang Kristen lebih
dulu menggunakan perkataan mîlâd
daripada orang Islam menggunakan
maulid. Karena itu tahun-tahun yang
kini disebut penanggalan nasional
dalam bahasa Arab disebut tahun
mîlâdî, artinya tahun yang dihitung
sejak kelahiran Isa Al-Masih, yakni
tahun Masehi (tahun Kristen). Ketika
Salahuddin mempunyai ide mempe-
ringati kelahiran Nabi, maka yang
dibaca ialah riwayat-riwayat kepahla-

wanan Nabi yang dalam bahasa Arab
disebut Maghâzî (peristiwa-peristiwa
perang Nabi). Semua itu memuat ki-
sah bagaimana Nabi memimpin Pe-
rang Badar, Perang Uhud, Perang
Khandak, dan sebagainya, yang di
dalamnya memang terkesan kuat sekali
tindakan-tindakan heroik Nabi dan
para sahabat. Ternyata apa yang di-
harapkan Salahuddin Al-Ayyubi itu ter-
wujud. Semangat umat Islam bangkit
dan kemudian mereka berhasil me-
ngusir tentara Salib. Tegasnya, tentara
Salib itu kalah oleh tentara Islam
karena maulid.

AWAL PERANG SAUDARA

Salah satu kebijakan ‘Umar yang
dilanjutkan atau diwarisi oleh
‘Utsman ialah yang berkenaan
dengan sistem keuangan negara.
‘Umar disebut sebagai “yang pertama
menciptakan lembaga-lembaga” (Arab:
Awwalu man dawwana al-dawâwîn),
khususnya lembaga atau sistem
penggajian tentara dengan besar dan
kecilnya gaji (sesungguhnya lebih tepat
disebut lump sum [jumlah bulat]) itu
menurut tingkat kepeloporan se-
seorang dan jasanya dalam agama
Islam. Maka untuk menunjang
sistemnya inilah antara lain ‘Umar
tidak mengizinkan tentara memiliki
tanah-tanah produktif (pertanian) di
daerah-daerah yang telah mereka
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bebaskan, khususnya di kawasan
Bulan Sabit Subur. Kebijakan ‘Umar
di bidang ini dan di bidang finansial
pada umumnya sangat dihargai oleh
para ahli sejarah Islam (khususnya,
tentu saja, kalangan Sunni) dan diakui
oleh para ahli non-Muslim sebagai
suatu tindakan seorang genius dan
bijak. (Juga Umar-
lah yang mempra-
karsai pendirian
lembaga keuangan
yang dikenal de-
ngan bayt al-mâl,
harfiah berarti “ru-
mah harta”). Tetapi
ketika ‘Utsman
mewarisinya, ter-
nyata sedikit demi
sedikit sistem ‘Umar itu mulai me-
nunjukkan segi-segi kelemahannya.
Ditambah lagi, ‘Utsman tidak memi-
liki wibawa dan kecakapan seperti pen-
dahulunya. Tentara di berbagai kota
garnisun mulai merasakan tidak
adilnya penghasilan daerah mereka
dikontrol dan dibawa ke Madinah
sebagai fay’ (milik negara). Mereka
menginginkan untuk secara langsung
mengontrol dan menguasai peng-
hasilan daerahnya masing-masing itu.
Ketidakpuasan ini masih harus
ditambah dengan gejala-gejala nepo-
tisme Umawi yang semakin terasa
pada masa ‘Utsman, khususnya dalam
bidang-bidang keuangan ini. Maka,
mengulangi, perdebatan di masa
Umar sekitar masalah tanah-tanah

pertanian daerah taklukan itu, para
tentara menghendaki agar tanah-tanah
produktif itu langsung dibagikan
kepada tentara penakluk bersangkutan,
dan dilepaskan dari pengawasan
Madinah, sama dengan harta ram-
pasan perang mana pun juga. Jadi
berbeda dengan pandangan ‘Umar

yang tidak me-
lihatnya demikian.

Akumula s i
dari semua keti-
dakpuasan ter-
hadap ‘Utsman
itu yang jelas se-
bagian bukan ka-
rena kesalahan
‘Utsman sendiri
yang berakhir

dengan pembunuhan Khalifah.
Dengan begitu dimulailah perang
saudara selama lima tahun, hanya
selang sekitar seperempat abad sejak
wafat Nabi.

AYAT MUHKAMÂT
DAN MUTASYÂBIHÂT

Salah satu pokok perselisihan di-
kalangan umat Islam yang terkait erat
dengan masalah takwil (Arab: ta’wîl)
ini ialah adanya ayat-ayat suci Al-
Quran yang “bermakna jelas atau
pasti” (mutasyâbihât, yakni yang inter-
pretable). Adanya kedua jenis ayat
itu, disebutkan dalam Kitab Suci
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sendiri sebagai berikut: Dia (Tuhan)
yang telah menurunkan kepada eng-
kau (Muhammad) Kitab Suci, yang
di dalamnya terdapat ayat-ayat muh-
kamât yang merupakan induk Kitab
Suci (Umm Al-Kitab), dan ayat-ayat
lain yang mutasyâbihât. Adapun
orang-orang yang dalam hatinya yang
terdapat keserongan, mereka akan me-
ngikuti bagian-bagian yang tersamar
(mutasyâbihât) daripadanya, dengan
tujuan membuat fitnah (perpecahan)
dan mencari takwil bagian-bagian
tersamar itu. Padahal tidak me-
ngetahui takwilnya kecuali Allah.
Sedangkan orang-orang yang men-
dalam ilmunya maka akan me-
nyatakan, “Kami percaya kepada
Kitab Suci itu; semuanya dari sisi
Tuhan kami.” Dan tidaklah akan
dapat merenung (menangkap pesan)
kecuali orang-orang yang berpe-
ngertian mendalam” (Q., 3: 7).

Masalah muhkamât dan mutasyâ-
bihât itu setidak-tidaknya menimbul-
kan tiga jenis perbedaan pandangan:
pertama, perbedaan pandangan ten-
tang mana saja ayat-ayat suci yang
muhkamât, dan mana pula yang
mutasyâbihât. Karena perselisihan
ini, maka ada ayat-ayat suci yang bagi
suatu kelompok umat Islam bersifat
muhkamât, namun bagi kelompok
lain bersifat mutasyâbihât. Firman-
firman yang berkenaan dengan sur-
ga dan neraka, misalnya, bagi ke-
banyakan kaum Muslim bersifat
muhkamât, tapi bagi sebagian

mereka, seperti golongan Al-Bâ-
thiniyûn (“Kaum Kebatinan”), ber-
sifat mutasyâbihât sehingga pelukis-
an tentang surga dan neraka itu
mereka pahami sebagai metafor-
metafor atau kias-kias, yang tak mesti
menunjuk pada hakikatnya.

Kedua, perbedaan pandangan
tentang boleh atau tidaknya me-
lakukan takwil terhadap ayat-ayat
yang mutasyâbihât itu. Sebagian
kelompok Islam membolehkannya,
sehingga dalam memahami ayat-
ayat mutasyâbihât itu, harus diada-
kan interpretasi di balik ungkapan-
ungkapan lahiriah. Sebagian lagi
yang tidak membolehkannya, ber-
pendapat dalam memahami ayat-
ayat itu kita harus berhenti pada mak-
na-makna seperti yang dibawakan
ungkapan lahiriyah lafal dan ka-
limatnya. Termasuk dalam per-
masalahan ini ialah problem homo-
nimi (Arab: ism musytarak, kata-kata
berserikat), seperti kata-kata “men-
dengar”, “mengetahui”, “melihat”,
“tangan”, “marah”, “senang,” dan lain-
lain yang dalam Kitab Suci disebut-
kan sebagai sifat-sifat Tuhan, padahal
kata-kata atau sifat-sifat itu juga dapat
diberlakukan kepada makhluk, khu-
susnya manusia. Maka pelukisan itu
mengesankan bahwa Tuhan dan
manusia “berserikat” dalam bebe-
rapa sifat dan kelengkapan, dan
ini menimbulkan problem.
Mereka yang melakukan inter-
pretasi (karena beranggapan bahwa
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Tuhan mustahil memiliki kualitas-
kualitas yang sama dengan manusia)
akan memandang ayat-ayat yang
bersangkutan dengan itu sebagai
metafor-metafor belaka, sedangkan
kenyataannya tidaklah seperti yang
dikesankan pengertian lahir firman-
firman itu. Mereka
yang tidak mem-
benarkan inter-
pretasi akan me-
lihat firman-fir-
man itu seperti
adanya, dengan
memberi penega-
san bahwa Tuhan
memiliki kualitas-
kualitas itu “tanpa
bagaimana”.

Ketiga, bagi mereka yang membo-
lehkan interpretasi, masih terdapat per-
selisihan tentang siapa yang harus me-
llakukan interpretasi itu. Karena
interpretasi bukanlah pekerjaan yang
gampang, maka sangat masuk akal
bahwa hak untuk melakukannya harus
dibatasi hanya pada lingkungan yang
memenuhi syarat, antara pengetahuan
yang luas dan kemampuan berpikir
yang mendalam. Ini membawa kon-
sekuensi terbaginya anggota masyarakat
manusia kepada kelompok-kelompok
khusus (khawâshsh) dan kelompok-
kelompok umum (‘awwâm). Yang
pertama adalah “kaum ahli,” dan
yang kedua terdiri dari “orang-orang
kebanyakan”.

AYAT SETAN I

Ibn Taimiyah menuturkan bahwa
menurut sebagian ‘ulamâ’, setan sem-
pat membisikkan kepada Nabi Saw.
untuk mengakui syafaat burung mito-
logi, yang kemudian dikenal sebagai

“ayat setan”. Me-
nurut Ibn Taimiyah
bunyi ayat itu, da-
lam bahasa Arab:
“Tilka al-gharânîq
al-‘ulâ, wa inna
syafâ‘atahum la-
turjâ. (Itulah
burung-burung
gharânîq yang
mulia, yang sya-

faat mereka pastilah dapat diharap).
Tetapi Allah kemudian menghapus
bisikan setan itu dari kalbu Nabi,
dan berkaitan dengan ini Ibn
Taimiyah mengutip firman Allah:
Dan tidaklah Kami (Allah) utus
seorang rasul pun sebelum engkau
(Muhammad), juga tidak seorang nabi
pun, kecuali bahwa jika dia (rasul atau
nabi itu) mempunyai angan-angan
(tamannî), maka setan akan mema-
sukkan (bisikan jahat) dalam angan-
angannya itu. Allah pun kemudian
menghapus apa yang dibisikkan setan
itu, lalu Dia kukuhkan ayat-ayat-
Nya. Allah adalah Maha Mengeta-
hui dan Mahabijaksana. Agar dengan
begitu, Dia menjadikan apa yang
dibisikkan setan itu sebagai ujian (fit-
nah) bagi mereka yang dalam hatinya

“Sikap pasrah (dalam bahasa
Arab, Islâm) adalah justru nama
agama yang muncul ke permukaan
melalui Al-Quran, namun masuk-
nya agama itu ke dalam sejarah
menyebabkan ledakan politik
paling hebat yang pernah disaksi-
kan oleh dunia.”

(Huston Smith)
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terdapat penyakit dan yang hatinya
keras. Sungguh orang-orang zalim itu
berada dalam kesesatan yang jauh
(Q., 22: 52-53). Supaya diketahui,
judul buku Salman Rushdi yang
menghebohkan itu, The Satanic
Verses, diilhami oleh peristiwa yang
juga dibahas oleh Ibn Taimiyah ini.

AYAT SETAN II

Jika direkonstruksi dari awal,
paham setan dan iblis berada di se-
kitar drama kosmis yang menyang-
kut sejarah umat manusia. Pan-
dangan demikian terdapat dalam
semua agama melalui simbolisasi
yang berbeda, tetapi intinya sama,
yaitu adanya kekuatan jahat yang
selalu membahayakan manusia se-
hingga menyimpang dari jalan yang
benar. Tidak perlu kaget karena
ternyata Nabi sendiri tidak “imun”
dan pernah terkena godaan setan.
Karena itu, muncullah ayat setan
yang membuat Salman Rusdhi
mengalami kesulitan. Meskipun
masih diperselisihkan, tetapi tafsir-
tafsir standar, termasuk Ibn Katsir,
menceritakan tentang kisah itu. Ayat
dimaksud adalah yang diisyaratkan
dalam, Setiap Kami mengutus seorang
rasul atau seorang nabi sebelum engkau,
setan memasukkan (godaan) ke dalam
keinginannya, tetapi Allah menghapus
apa yang dimasukkan setan, dan Allah
akan memperkuat ayat-ayat-Nya (Q.,

22: 52). Bahwa berangan-angan
dapat menjadi pintu bagi masuknya
setan. Dan mungkin karena berdasar-
kan pengalaman sendiri, Nabi menga-
takan, “Kamu janganlah terlalu
banyak berucap ‘seandainya, seandai-
nya’, untuk masa yang akan datang
sebab berandai-andai itu membuka
pintu setan.” Dan, tetapi Allah meng-
hapus apa yang dimasukkan setan, dan
Allah akan memperkuat ayat-ayat-
Nya. Allah Mahatahu lagi Maha-
bijaksana (Q., 22: 52). Menurut
para ahli tafsir, referensi ungkapan
ini adalah ayat setan tersebut.

Perlawanan keras orang kafir Mak-
kah pada awal kenabian Muhammad
menyebabkan Nabi mengalami seng-
sara yang luar biasa, sampai-sampai
beliau putus asa yang kemudian turun
surat Al-Dluhâ (Q., 93). Menurut
salah satu tafsir, ketika itu beliau
berangan-angan mencari cara bagai-
mana supaya orang kafir Makkah
mendukungnya. Maka Nabi mulai
berpikir untuk kompromi dari segi
ajaran, yaitu mengakomodasi kon-
sep ketuhanan orang kafir Makkah.
Maka dalam surat Al-Najm (Q., 53),
setelah menceritakan tentang berhala-
berhala orang kafir Makkah—Al-
Lattâ, Al-‘Uzzâ, Al-Mannâ, dan
sebagainya—kemudian diselipkan
tentang burung Gharnaq, burung
mitologis yang dikaitkan dengan
dewa. “wa tilka al-gharâniqu al-ûlâ,
wa inna syafâ‘atahum laturjâ—itulah
burung-burung Gharnaq yang mulia,
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dan syafaatnya boleh diharapkan.”
Setelah menyelipkan ayat ini, menu-
rut cerita dalam tafsir itu, malaikat
Jibril datang untuk menegur, “Hai
Muhammad, kamu mengucapkan apa?
Itu tidak dari saya, tidak dari Tuhan.”
Kemudian Nabi menghapusnya kem-
bali, dan tidak berkompromi.

Tafsir demikianlah yang men-
dasari Salman Rusdhi membuat
novel ayat-ayat setan dengan nada
yang sangat sinis kepada Nabi, bahwa
Nabi itu tidak terproteksi. Garis besar
tesisnya adalah bahwa Nabi sebenar-
nya manusia biasa, dan kemudian di-
buat lukisan-lukisan yang sangat
jelek mengenai ‘A’isyah. Inilah yang
membuat orang Islam marah. Tetapi
dalam tafsir hal demikian memang
ada. Bahkan Ibn Taimiyah dalam
Minhâj al-Sunnah menuturkan demi-
kian. “Tiada pernah Aku utus sebelum
engkau (Muhammad) seorang rasul
pun, juga seorang nabi, kecuali kalau
nabi atau rasul itu mempunyai angan-
angan, maka setan pasti menginter-
vensi. Tetapi Allah akan segera meng-
hapus apa yang telah didiktekan oleh
setan itu, dan Allah pun kemudian
membikin kukuh ayat-ayat yang benar,
dan Allah itu Mahatahu dan Maha-
bijaksana.” Ini menunjukkan bahwa
Nabi tidak imun terhadap godaan
setan. Dan sebenarnya dari dua
surat terakhir, Al-Falaq (Q., 113)
dan Al-Nâs (Q., 114), secara infe-
rensial dapat dipahami bahwa Nabi
pernah tergoda, dalam arti misalnya

kena sihir. Waktu itu Nabi membaca
doa Qul a‘ûdzu bi rabbi al-falaq untuk
menolak sihir dan ternyata efektif.

AYAT-AYAT KONTEKSTUAL

Hal penting yang perlu diketahui
adalah kenyataan bahwa Al-Quran
selain diturunkan dalam pengertian
“innâ anzalnâhu”, juga dalam pe-
ngertian “tanzîl” dan “nazzalnûhu”,
yang berarti diturunkan sedikit demi
sedikit dalam tempo 23 tahun, dan
turunnya terkait erat dengan peris-
tiwa-peristiwa nyata. Turunnya ayat
yang dikaitkan dengan peristiwa
nyata inilah yang dimaksud dengan
ayat kontekstual, seperti adanya ayat
yang mengurus perceraian Zaid dari
Zainab. Zaid adalah seorang budak
negro yang sudah dimerdekakan oleh
seseorang dan kemudian diangkat
menjadi anak oleh Nabi. Zaid kemu-
dian sering disebut sebagai ibn (anak)
Muhammad, padahal bapaknya yang
sebenarnya adalah Haritsah. Sampai
pada masanya, Zaid dikawinkan de-
ngan seorang bangsawan Quraisy
yang kaya dan cantik bernama Zai-
nab. Kesediaan Zainab untuk kawin
dengan Zaid rupanya hanya didasari
karena segan kepada Nabi, sehingga
perkawinan itu gagal dan terjadilah
perceraian. Kemudian Nabi diperin-
tah Allah untuk mengawini Zainab
melalui firman-Nya, Maka setelah
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Zaid mengakhiri (perkawinannya)
dengan dia, dengan segala keharusan-
nya, Kami kawinkan engkau dengan
dia (Q., 33: 37). Sebenarnya pada
waktu itu banyak sekali lukisan da-
lam riwayat-ri-
wayat bahwa te-
lah terjadi sema-
cam skandal, yai-
tu Nabi menikah
dengan bekas me-
nantunya.

Sebetulnya di balik firman yang
sangat spesifik seperti ayat di atas,
terdapat ajaran yang sangat univer-
sal yang dapat diperoleh melalui
konseptualisasi. Berkenaan dengan
Zaid, konseptualisasinya adalah ...
supaya jangan ada kesukaran bagi
orang Mukmin mengawini (bekas—
NM) istri-istri anak angkatnya (Q.,
33: 37). Sejak itu, Zaid dinyatakan
tidak lagi sebagai ibn Muhammad,
melainkan ibn Haritsah. Apalagi Al-
Quran menegaskan bahwa Muham-
mad bukanlah ayah siapa pun dari
antara kamu, tetapi dia adalah
Rasulullah dan penutup para nabi
(Q., 33: 40). Memang ini tampak
sepele, tetapi sangat penting,
karena terkait erat dengan konsep
fitrah yang sangat mendasar dalam
agama Islam, yaitu penegasan
bahwa manusia menurut apa adanya
itu baik dan positif. Karena itu, segala
sesuatu yang mengatur hubungan
antarmanusia harus sefitri dan se-
alami mungkin. Mengangkat anak

itu tidak alami, sehingga anak angkat
tidak bisa diberikan ketentuan
hukum seperti anak biologis yang
asli, sebab akan berbahaya. Dalam
kasus Zaid, seandainya Zaid di-

anggap sebagai
anak Nabi dengan
berhak menggu-
nakan ibn Muham-
mad dan suatu saat
lupa kepada ayah-
nya sendiri, maka

jangan kaget kalau sampai terjadi
kemungkinan Zaid kawin dengan
saudaranya sendiri.

Jadi jelas, untuk kepentingan
efektivitas firman, Allah menurun-
kannya terkait dengan peristiwa-
peristiwa nyata. Maka untuk mema-
hami ayat-ayat yang demikian tidak
boleh berhenti pada makna lahiri-
ahnya, karena yang lebih penting
adalah menangkap makna umum-
nya atau makna universalnya. Dan
inilah yang harus menjadi pegangan
kita.

Dia bersama kamu di mana pun
kamu berada. Dan Allah melihat
apa yang kamu kerjakan.

(Q., 57: 4)


