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Sosok cendekiawan muslim, Nurcholish Madjid (Cak Nur) mempunyai 5 fase perjalanan 
pemikiran dalam hidupnya, dalam mewarnai perjalanan Bangsa ini. Fase pertama adalah 
masuknya Cak Nur dalam imagined community; komunitas bangsa yang terbayangkan. 
Cak Nur muda yang saat itu masih pondok di Gontor, rajin berkirim surat dan mendapat 
buku-buku penting dari kedutaan-kedutaan besar dan lembaga internasional. Dari sini, 
Cak Nur menyelami informasi tentang dunia,  

Fase kedua dari Cak Nur, adalah tampilnya Cak Nur sebagai Natsir Muda. Cak Nur 
dianggap sebagai pengganti M Natsir, tokoh pergerakan Islam Indonesia yang memiliki 
reputasi internasional. Meski, Cak Nur pernah mengkritik M Natsir 

Fase Ketiga, Cak Nur mendorong Modernisasi. Beliau menegaskan, modernisasi adalah 
rasionalisasi, bukan westernisasi. Cak Nur mengingatkan kita semua, modernitas mustahil 
dibendung, karenanya kaum tradisionalis dan religius tidak boleh alergi. Di sini, Cak Nur 
menawarkan konsep tentang Islam yang pro aktif dalam menjabarkan universalitas sebagai 
dasar etika. 

Fase Keempat, Cak Nur berperan mengantar reformasi. Cak Nur adalah satu dari 5 tokoh 
yang mengirim surat agar Pak Harto mundur. Draf Reformasi dari Cak Nur yang berjudul 
Khusnul Khatimah, mampu meluluhkan hati seorang Jenderal yang telah 32 tahun 
berkuasa untuk lengser. 

Fase Kelima, Cak Nur kembali ke maqamnya. maqam Cak Nur adalah lingkungan 
intelektual. Cak Nur setia mengisi ruang publik dengan pemikiran keagamaan yang 
bertautan dengan kebangsaan. Meski sebenarnya, saat reformasi, beliau berpeluang untuk 
menguasai panggung politik, tapi justru minggir dari pusaran politik. banyak keteladanan 
pada diri (alm) Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang patut diteladani. 

Keteladan yang pertama, terkait dengan keterbukaan dan dialog. Cak Nur melihat agama 
mengajarkan sikap terbuka dan membangun dialog. Sikap itu membentuk kita untuk 
menjadi arif dan bijaksana dalam merespon hal baru, memahami dan menyikapi perbedaan 
secara adil. Cak Nur juga berani menyampaikan kritik secara terbuka, agar publik 
merespon pemikirannya.  

Keteladanan kedua, Kesalehan Sosial. bahwa dasar ajaran agama adalah memanusiakan 
manusia. Kesetiaan Cak Nur menyegarkan pemikiran keagamaan adalah amal shalih yang 
manfaatnya dapat dirasa banyak orang. Begitu pula upaya Beliau mencitrakan Islam 



sebagai agama yang sejuk dan bermanfaat bagi kehidupan pada setiap zaman, dapat kita 
maknai sebagai ajakan untuk mendapat ridha Allah SWT secara bersama-sama.  

Keteladanan ketiga, adalah tentang keberagamaan dalam kemajemukan. Cak Nur 
mengajarkan kita bagaimana merawat Indonesia yang majemuk untuk tetap utuh dan 
semakin baik. 

Saya berharap Nurcholish Madjid Society dapat menjelaskan secara detail kepada dunia, 
beberapa issu pemikiran Cak Nur yang hingga kini banyak dianggap kontroversi, seperti 
pluralisme sekukarisme dan lain sebagainya. “Saya yakin, jika beberapa pemikiran Cak Nur 
dipahami dengan baik, maka pemikiran tersebut akan mencerahkan dan menyegarkan 
Indonesia untuk lebih dinamis. Cak Nur bukan hanya untuk Indonesia, tapi dunia, 

  

 


