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PAHALA PUASA

Pahala puasa tidak tergantung
seberapa jauh kita lapar atau haus,
tetapi apakah kita menjalankannya
dengan iman dan ihtisâb kepada
Allah serta penuh introspeksi.
Karena itu, kalau kita sedang puasa
kemudian lupa, lantas makan dan
minum, Rasulullah mengajarkan
agar kita bersyukur kepada Allah
yang telah memberi makan dan
menyirami kita dengan air minum.
Hal ini tidak membatalkan puasa.

Bukti lebih jauh bahwa pahala
puasa tidak tergantung pada soal
lapar dan dahaga adalah disunnah-
kannya berbuka puasa sesegera
mungkin yang disebut ta’jîl, yakni
semakin cepat kita berbuka puasa,
semakin besar pahalanya. Sedang-
kan sahur disunnahkan seakhir
mungkin; makin akhir sahur kita,
makin besar pahalanya. Nabi tetap
menganjurkan kita sahur meskipun
tidak nafsu makan dan masih
merasa kenyang. Hal ini karena
menurut beliau dalam sahur ada
berkah.

Semua ini menunjukkan bahwa
Allah tidak menghendaki kita
tersiksa. Allah hanya menghendaki
kita melatih menahan diri dari
godaan-godaan. Maka, pahala iba-
dah puasa tergantung kepada sebe-
rapa jauh kita bersungguh-sungguh
melatih menahan diri, melatih
untuk tidak tergoda, sebab kele-
mahan manusia memang tidak bisa
menahan diri. Dalam Al-Quran
banyak disebutkan bahwa di antara
kelemahan manusia itu ialah pan-
dangannya yang pendek. Tidak!
(kamu manusia) menginginkan
hidup yang fana. Dan membiarkan
hari Kemudian (Q., 75: 20-21).

Dengan berpandangan pendek,
kita gampang tergoda, menganggap
sesuatu yang sepintas lalu adalah
menyenangkan dan menarik. Ke-
mudian kita mengambilnya, pa-
dahal nanti di belakang hari akan
membawa malapetaka. Dosa tidak
lain adalah demikian itu; sesuatu
yang dalam jangka pendek mem-
bawa kesenangan, tetapi dalam
jangka panjang membawa kehan-
curan. Ini disebabkan efek ke-
lemahan manusia yang tidak sang-
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gup melihat akibat perbuatannya
dalam jangka panjang, dan lebih
tertarik pada akibat-akibat jangka
pendeknya. Jadi, kelemahan ma-
nusia ialah mudah tergoda. Hal ini
dilambangkan dalam kisah Adam.
Bagaimana dia dipersilakan hidup
di surga bersama istrinya dan
menikmati apa yang berada di surga
dengan bebas semau mereka, tetapi
dipesan untuk tidak mendekati
pohon tertentu. Namun, Adam
melanggarnya dengan mendekati
pohon dan memetik buahnya yang
terlarang. Dia pun jatuh diusir dari
surga secara tidak terhormat. Ini
adalah simbolisasi dari keadaan kita
semuanya, karena kita ini adalah
anak cucu Adam (Bani Adam). Kita
semua punya potensi untuk jatuh
tidak terhormat kalau kita tidak
tahu batas, tidak bisa menahan
diri. Maka puasa disediakan untuk
melatih menahan diri.

PAHAM ASY‘ARI

Sesungguhnya, letak keunggulan
sistem Asy‘ari atas yang lainnya
ialah segi metodologinya, yang
dapat diringkaskan sebagai jalan
tengah antara berbagai ekstremitas.
Maka ketika menggunakan metodo-
logi manthîq atau logika Aristoteles,
ia tidaklah menggunakannya se-
bagai kerangka kebenaran itu an

sich (seperti terkesan pada para
failasuf ), melainkan sekadar alat
untuk membuat kejelasan-kejelasan,
dan itu pun hanya dalam urutan
sekunder. Sebab bagi Al-Asy‘ari,
sebagai seorang pendukung Ahl Al-
Hadis, yang primer ialah teks-teks
suci sendiri, baik dari Kitab mau-
pun dari Sunnah, menurut makna
harfiah atau literernya. Oleh karena
itu, kalaupun ia melakukan ta’wîl,
ia melakukannya hanya secara se-
kunder, yaitu dalam keadaan tidak
bisa lagi dilakukan penafsiran
harfiah. Hasilnya ialah suatu jalan
tengah antara metode harfiah kaum
Hanbali dan metode ta’wîl kaum
Mu‘tazili. Di tengah-tengah seru-
nya polemik dan kontroversi dalam
dunia intelektual Islam saat itu,
metode yang ditempuh Al-Asy‘ari
ini merupakan jalan keluar yang
memuaskan banyak pihak. Itulah
alasan utama penerimaan paham
Asy‘ari hampir secara universal, dan
itu pula yang membuatnya begitu
kukuh dan awet sampai sekarang.

Meskipun begitu, inti pokok
paham Asy‘ari ialah Sunnisme. Hal
ini ia kemukakan sendiri dalam
bukunya yang sangat bagus dan
sistematis, yaitu Maqâlât Al-Is-
lâmîyîn wa Ikhtilâf Al-Mushallîn
(“Pendapat-Pendapat Kaum Islam
dan Perselisihan Kaum Bersem-
bahyang”), sebuah buku heresio-
grafi (catatan tentang berbagai
penyimpangan atau bid‘ah) dalam
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Islam yang sangat dihargai karena
kejujuran, objektivitas dan ke-
lengkapannya. Dalam meneguhkan
pahamnya sendiri, terlebih dahulu
Al-Asy‘ari menuturkan paham Ahl
Al-Hadîts seperti yang ada pada
kaum Hanbali, kemudian meng-
akhirinya dengan penegasan bahwa
ia mendukung paham
itu dan menganutnya.
Untuk memperoleh
gambaran yang cukup
lengkap tentang hal
yang amat penting ini,
di sini dikutip bebe-
rapa persoalan men-
dasar dari keterangan Al-Asy‘ari
yang dimaksud:

“Keseluruhan yang dianut para
pendukung hadis dan Sunnah ialah
mengakui adanya Allah, para ma-
laikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan
semua yang datang dari sisi Allah
dan yang dituturkan oleh para
tokoh tepercaya yang berasal dari
Rasulullah Saw., tanpa mereka
menolak sedikit pun dari itu semua.
Dan Allah Subhânahû adalah Tuhan
Yang Maha Esa. Unik (tanpa ban-
dingan), tempat bergantung semua
makhluk, tiada Tuhan selain Dia,
tidak mengambil istri, tidak juga
anak; dan bahwa Muhammad ada-
lah hamba dan rasul-Nya; dan
bahwa surga itu nyata, neraka itu
nyata, dan hari kiamat pasti datang
tanpa diragukan lagi, dan bahwa

Allah membangkitkan orang yang
ada dalam kubur.

Dan bahwa Allah—Subhânahû—
ada di atas ‘Arsy (Singgasana), se-
bagaimana difirmankan (Q., 20: 5),
Dia Yang Mahakasih, bertakhta di
atas Singgasana; dan bahwa Dia
mempunyai dua tangan tanpa

bagaimana (bi lâ
kayfa) sebagaima-
na difirmankan
(Q., 37: 75), Aku
menciptakan de-
ngan kedua ta-
ngan-Ku, dan
juga firman-Nya

(Q., 5: 64), Bahkan kedua tangan-
Nya itu terbuka lebar …; dan Dia itu
mempunyai dua mata tanpa bagai-
mana, sebagaimana difirmankan
(Q., 54: 14), … Ia (kapal) itu ber-
jalan dengan mata Kami …; dan Dia
itu mempunyai wajah, sebagaimana
difirmankan (Q., 55: 27), Dan tetap
kekallah Wajah Tuhanmu Yang
Mahaagung dan Mahamulia.

Dan nama-nama Allah itu tidak
dapat dikatakan sebagai lain dari
Allah sendiri seperti dikatakan oleh
kaum Mu‘tazilah dan Khawârij.
Mereka (Ahl Al-Sunnah) juga meng-
akui bahwa pada Allah—
Subhânahû—ada pengetahuan
(‘ilm), sebagaimana difirmankan
(Q., 4: 166), …diturunkan-Nya ia
(Al-Quran) dengan pengetahuan-
Nya…, dan juga firman-Nya (Q.,
35: 11), … dan tidaklah ia (perem-

Tidaklah kamu (manusia) diberi
ilmu pengetahuan (melalui
rasio) melainkan sedikit saja.

(Q.,17: 85).
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puan) mengandung (bayi) perem-
puan, juga tidak melahirkannya,
kecuali dengan pengetahuan-Nya ...

Mereka (Ahl Al-Sunnah) juga
berpendapat bahwa tidak ada ke-
baikan atau keburukan di bumi
kecuali yang dikehendaki Allah,
dan segala sesuatu terjadi dengan
kehendak Allah, sebagaimana di-
firmankan oleh Dia Yang Maha-
tinggi dan Mahaagung (Q., 81:
29), Dan kamu (manusia) tidaklah
(mampu) menghendaki sesuatu jika
tidak Allah menghendakinya, dan
sebagaimana diucapkan oleh orang-
orang Muslim, “Apa pun yang
dikehendaki Allah akan terjadi, dan
apa pun yang tidak dikehendaki-
Nya tidak akan terjadi.”

Mereka juga berpendapat bahwa
tidak seorang pun mampu melaku-
kan sesuatu sebelum Dia (Allah)
melakukannya, juga tidak seorang
pun mampu keluar dari penge-
tahuan Allah, atau melakukan
sesuatu yang Allah mengetahui
bahwa ia tidak melakukannya.

Mereka mengakui bahwa tidak
ada Pencipta selain Allah, dan
bahwa keburukan para hamba
(manusia) diciptakan oleh Allah,
dan bahwa semua perilaku manusia
diciptakan Allah ‘azzâ wa jallâ, dan
bahwa manusia itu tidak berdaya
menceritakan sedikit pun dari-
padanya.

Dan bahwa Allah memberi
petunjuk kepada kaum beriman

untuk taat kepada-Nya, serta meng-
hinakan kaum kafir. Allah me-
ngasihi kaum beriman, memper-
hatikan mereka, menjadikan mereka
orang-orang saleh, membimbing
mereka, dan Dia tidak mengasihi
kaum kafir, tidak membuat mereka
saleh, serta tidak membimbing
mereka. Seandainya Allah membuat
mereka saleh, tentulah mereka
menjadi saleh, dan seandainya Allah
membimbing mereka tentulah
mereka menjadi berpetunjuk.

Dan Allah—subhânahû—ber-
kuasa membuat orang-orang kafir
itu saleh, mengasihi mereka se-
hingga menjadi beriman; tetapi Dia
berkehendak untuk tidak membuat
mereka saleh dan (tidak) mengasihi
mereka sehingga menjadi beriman,
melainkan Dia berkehendak bahwa
mereka itu kafir adanya seperti Dia
ketahui, menghinakan mereka,
menyesatkan mereka dan mematri
hati mereka.

Dan bahwa baik dan buruk
dengan keputusan (qadlâ’) dan
ketentuan (qadar) Allah, dan me-
reka (Ahl Al-Sunnah) beriman
kepada qadlâ’ dan qadar Allah itu,
yang baik dan yang buruk, serta
yang manis dan yang pahit. Mereka
juga beriman bahwa mereka tidak
memiliki pada diri mereka sendiri
(memberi) manfaat atau madarat,
kecuali yang dikehendaki Allah,
sebagaimana difirmankan-Nya, dan
mereka (Ahl Al-Sunnah) itu menye-
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rahkan segala perkaranya kepada
Allah—Subhânahû—dan mengakui
adanya kebutuhan kepada Allah
dalam setiap waktu serta keperluan
kepada-Nya dalam setiap keadaan.

Selanjutnya Al-Asy‘ari menutur-
kan pokok-pokok pandangan Sunni
lainnya seperti bahwa Al-Quran
adalah kalâm Ilahi yang bukan
makhluk; bahwa kaum beriman
akan melihat Allah di surga “seperti
melihat bulan purnama di waktu
malam”; bahwa Ahl al-Qiblah
(orang yang melakukan shalat
dengan menghadap kiblat di Mak-
kah) tidak boleh dikafirkan mes-
kipun melakukan dosa besar seperti
mencuri dan zina, bahwa Nabi akan
memberi syafa‘at kepada umatnya,
termasuk kepada mereka yang
melakukan dosa-dosa besar; bahwa
iman menyangkut ucapan dan
perbuatan yang kadarnya bisa naik
dan turun; bahwa nama-nama Allah
adalah Allah itu sendiri (bukan
sesuatu yang wujudnya terpisah),
bahwa seseorang yang berdosa besar
tidak mesti dihukum masuk neraka,
sebagaimana seseorang yang ber-
tawhîd tidak mesti dihukum masuk
surga sampai Allah sendiri yang
menentukan.

Juga bahwa Allah memberi
pahala kepada siapa yang dike-
hendaki dan memberi siksaan
kepada siapa saja yang dikehendaki;
bahwa apa saja yang sampai ke
tangan kita dari Rasulullah Saw.

melalui riwayat yang andal harus
diterima, tanpa boleh bertanya:
“Bagaimana?” atau “Mengapa?”,
karena semuanya itu bid‘ah.

Juga bahwa Allah tidak me-
merintahkan kejahatan, melainkan
melarangnya; dan Dia memerintah-
kan kebaikan dengan tidak meridlai
kejahatan, meskipun Dia meng-
hendaki kejahatan itu.

Dan bahwa keunggulan para
sahabat Nabi seperti manusia
pilihan Allah harus diakui, dengan
menghindarkan diri dari perteng-
karan tentang mereka, besar mau-
pun kecil, dan bahwa urutan ke-
unggulan khalifah yang empat ialah
pertama-tama Abu Bakar, kemudian
‘Umar, disusul ‘Utsman, dan di-
akhiri dengan ‘Ali.

Selanjutnya, menurut Al-Asy‘ari,
paham Sunni juga mengharuskan
taat mengikuti imam atau pe-
mimpin, dengan bersedia bershalat
sebagai makmûm di belakang me-
reka, tidak peduli apakah mereka
itu orang baik (barr) ataupun orang
jahat (fâjir).

Disebutkan pula bahwa kaum
Sunni mempercayai akan muncul-
nya Dajjal pada akhir zaman, dan
bahwa Isa Al-Masih akan mem-
bunuhnya. Lalu ditegaskannya pula
bahwa Ahl Al-Sunnah itu ber-
pendapat harus menjauhi setiap
penyeru bid‘ah; harus rajin mem-
baca Al-Quran, mengkaji sunnah
dan mempelajari fiqih dengan
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rendah hati, tenang, dan budi yang
baik; harus berbuat banyak ke-
baikan dan tidak menyakiti orang;
harus meninggalkan gunjingan, adu
domba dan umpatan, dan terlalu
mencari-cari makan dan minum!”

Demikian kutipan Al-Asy‘ari.
Pada akhir keterangannya itu, Al-
Asy‘ari menyatakan, “Dan kita pun
berpendapat seperti semua pen-
dapat yang telah kita sebutkan itu,
dan kepadanyalah kita bermazhab.”

PAHAM KESUFIAN BUYA HAMKA

Karena tema-tema kesufian
sangat mendominasi karya-karya
Buya Hamka—baik dalam bentuk
kritikan, maupun dukungan ter-
hadap paham kesufian—maka mus-
tahil untuk dapat membahasnya
secara tuntas dalam tulisan ini.
Tetapi, dari uraian singkat ini
kiranya sudah dapat diperkirakan
sejauh mana rasa kepedulian beliau
terhadap paham kesufian yang
merupakan cabang keilmuan tra-
disional Islam.

Sebagaimana telah diketahui
bahwa beliau tidak menentang
tasawuf an sich. Dan sama dengan
tokoh yang sangat di kaguminya,
Ibn Taimiyah, beliau juga men-
dukung ajaran dasar kesufian,
namun menentang “sufisme-po-
puler”. Inti dari paham kesufian

beliau sangat relevan dengan ke-
hidupan keagamaan di negeri kita
pada masa mendatang, yaitu masa
kemajuan dengan ilmu penge-
tahuan dan teknologi sebagai ciri
yang tidak bisa dihindarkan. Untuk
lebih jelasnya berikut ini kami
sampaikan inti dari paham kesufian
beliau:

1. Tawhîd, dalam arti paham
ketuhanan yang semurni-
murninya, yang tidak
mengizinkan adanya mito-
logi terhadap alam dan
sesama manusia. Termasuk
juga paham kultus (cul-
turism) yang dipraktikkan
oleh banyak kaum Mus-
limin.

2. Tanggung jawab pribadi
dalam memahami agama.
Artinya, tidak boleh “pas-
rah” kepada otoritas orang
lain—betapapun tinggi
ilmunya—dalam bentuk
taklid buta. Dengan tan-
das beliau membela paham
tentang terbukanya ijti-
had.

3. Taqarrub, dengan meng-
hayati sebaik-baiknya mak-
na ibadah yang telah dite-
tapkan oleh agama, dan
melalui ibadah itu men-
dekatkan diri sedekat-
dekatnya kepada Allah
Swt.
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4. Al-Akhlâq al-karîmah
atau budi pekerti luhur.
Simbol dan ekspresi la-
hiriah keagamaan memang
penting, namun manusia
diharuskan bisa menang-
kap makna di balik itu
semua. Makna ini ter-
utama berupa pendidikan
moralitas, etika, dan akh-
lak yang mulia.

5. Sebagai kelanjutan dari al-
akhlâq al-karîmah ini kita
diharuskan aktif melibat-
kan diri dalam kehidupan
sosial. Beragama dengan
serius tidak berarti harus
meninggalkan kehidupan
duniawi, tetapi malah
harus mendorong untuk
ambil bagian dalam usaha
bersama memperbaiki ma-
syarakat. Sehubungan de-
ngan masalah ini beliau
mengatakan:

“Mengisi pribadi dengan sifat-
sifat yang ada pada Tuhan, yakni
sifat-Nya, yang dapat kita jadikan
sifat kita, menurut kesanggupan
yang ada pada kita. Bertasawuf,
tetapi bukan menolak hidup. Ber-
tasawuf, lalu meleburkan diri ke
dalam gelanggang masyarakat.”

Sebagaimana telah kita yakini,
agama Islam akan tetap relevan bagi
kehidupan, baik untuk kehidupan
kita pribadi maupun kehidupan
sosial masyarakat. Relevansi ini juga

berlaku bagi negeri dan bangsa kita
pada masa depan. Islam tidak saja
tidak akan terkalahkan oleh ilmu
pengetahuan, tetapi justru akan
menjadi wahana bagi kreativitas
dan inovasi yang menjadi pijakan
bagi perkembangan ilmu pengeta-
huan.

PAHAM LINGKUNGAN
(ENVIRONMENTALISM)

Salah satu gejala menarik dalam
perkembangan manusia modern di
bidang pemikiran pandangan hi-
dup (liebenanschauung) ialah tum-
buhnya dengan kuat paham ling-
kungan (environmentalism). Paham
ini sekarang tidak lagi milik orang-
orang eksentrik dengan tingkah
laku dan pandangan yang aneh, tapi
sudah menjadi semacam ideologi
yang baru dan tegar. Tapi, lain dari
ideologi-ideologi yang serbaeks-
klusif, paham itu menyebar di
seluruh dunia dengan wajar, karena
memang menjadi kepentingan se-
tiap orang. Bahkan banyak kalangan
yang secara diam-diam ikut ber-
syukur dengan tampilnya berbagai
kelompok paham lingkungan mi-
litan seperti gerakan “Perdamaian
Hijau” (Green Peace) di Eropa.

Dari sudut pandang sejarah
umat manusia modern, paham
lingkungan hidup dapat dikatakan
sebagai suatu “pertobatan” atas dosa
keserakahan manusia selama ini.
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Sebab zaman modern yang ditandai
oleh penggunaan teknologi untuk
kepentingan peningkatan setinggi-
tingginya kesejahteraan hidup
material manusia itu sekaligus juga
menyaksikan laku kerusakan ling-
kungan yang tiada taranya se-
panjang masa. Mengimbangi ke-
majuan ilmu dan
teknologi yang ko-
non mengikuti
garis deret ukur
itu, kerusakan
lingkungan juga
m e n u n j u k k a n
grafis perkemba-
ngan berbentuk
garis hampir ver-
tikal. Lebih-lebih
jika hal itu kita
lihat secara global, meliputi seluruh
umat manusia, tidak hanya secara
nasional atau regional belaka.

Sebetulnya yang ada pada inti
paham lingkungan ialah sikap yang
memandang hubungan antara ma-
nusia dan alam tidak semata hubu-
ngan eksploitatif, tetapi juga apre-
siatif. Alam tidak hanya dapat
“dimanfaatkan” (secara sempit), tapi
juga harus dihargai. Kitab Suci
sendiri memang memuat banyak
penjelasan bahwa alam raya ini
beserta segala isinya diciptakan
Allah untuk umat manusia, agar
dimanfaatkan (lihat Q., 45: 13).
Jadi mengisyaratkan adanya hu-
bungan eksploitatif antara manusia

dan alam. Tetapi juga didapatkan
berbagai petunjuk Ilahi yang dapat
mengarah kepada anjuran untuk
membina hubungan apresiatif ke-
pada alam, yaitu hubungan ber-
bentuk sikap yang menghargai
dalam maknanya yang lebih spi-
ritual. Hal ini, misalnya, tersimpul

dari firman, Ti-
ada seekor pun
binatang melata
di bumi, dan ti-
ada seekor pun
burung yang ter-
bang dengan
kedua sayapnya,
melainkan me-
reka itu umat-
umat seperti ka-
mu sekalian (Q.,

6: 38). Juga firman, Seluruh petala
langit yang tujuh bertasbih kepada-
Nya, begitu juga bumi beserta yang
hidup di dalam semuanya; dan tiada
suatu apa pun kecuali mesti bertasbih
dengan memuji-Nya, tetapi kamu
sekalian tidak mengerti tasbih mereka
itu (Q., 17: 44). Halilintar bertasbih
dengan memuji-Nya, begitu pula para
malaikat, karena takut kepada-Nya
(Q., 13: 13)

Itulah sebagian dari banyak
firman yang menegaskan bahwa
seluruh alam ini tundukpatuh
(islâm) kepada Tuhan. Sekaligus
merupakan peringatan kepada kita
semua agar kita tidak hanya meng-
eksploitasi alam saja sehingga
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menjadi rusak dan dalam jangka
penjang yang akhirnya akan me-
rugikan diri kita sendiri, tetapi
hendaknya kita juga mampu me-
numbuhkan sikap yang apresiatif
kepada alam itu. Sikap ini tidak
saja dalam jangka panjang akan
membuat alam memberi manfaat
material kepada kita secara lebih
baik, tapi juga merupakan sumber
penghayatan keruhanian yang lebih
tinggi, karena kesanggupan kita
memandang alam sebagai khazanah
rahasia Ilahi dan tanda kebesaran-
Nya.

PAK MUN

DAN MASALAH IJTIHÂD

Dalam semangat pandangan
Islam yang progresif, kita harus
membaca kiprah Pak Mun (pang-
gilan akrab Prof. Dr. Munawir
Sjadzali) yang membuat beliau
sedikit kontroversial, yaitu pan-
dangan-pandangan keagamaannya
yang dapat disebut “liberal”, me-
lalui tafsiran-tafsiran yang dilaku-
kannya terhadap sumber-sumber
suci agama, baik Al-Quran maupun
Al-Sunnah. Banyak dari tafsiran itu
yang beliau dasarkan kepada bahan-
bahan bacaan klasik, seperti kitab-
kitab tafsir. Tetapi karena noktah-
noktah tafsirannya itu jarang sekali,
atau malah, belum pernah ter-
dengar sebelumnya oleh kalangan

masyarakat luas, maka terjadilah
kegaduhan yang cukup luas. Na-
mun jelas dari alur pemikiran Pak
Mun, beliau sangat banyak meng-
gunakan pendekatan seperti tokoh-
tokoh lain dalam jajaran kaum
terpelajar modern Islam dari ka-
langan Masyumi. Ini tidak berarti
bahwa beliau tidak menunjukkan
sikap kritis kepada kalangan kaum
modernis itu. Justru beberapa
noktah pikiran keagamaan beliau,
khususnya yang menyangkut ma-
salah hubungan agama dan negara,
sedikit banyak merupakan tinjauan
kembali kepada pandangan yang
kebanyakan dianut oleh kaum
modernis dalam Masyumi. Namun
dalam perkara sosial politik, as-
pirasi-aspirasi modernitas yang
tertuang dalam ide-ide tentang
keterbukaan, demokrasi, hak-hak
asasi dan keadilan, Pak Mun luar-
dalam masih berada pada kelompok
yang sama dengan Muhammad
Natsir dan kawan-kawan.

Sebetulnya, Pak Mun bukanlah
orang yang pertama di negeri ini
yang menjadi sasaran kritikan,
rasanan dan kecaman dari kalangan
masyarakat karena pikiran-pikiran
keagamaannya. Hadlrat Al-Syaykh
K.H. Muhammad Hasyim Asy‘ari,
misalnya, pernah terlibat polemik
atau setidaknya tindakan peng-
ubahan radikal dan keras terhadap
kebiasaan keagamaan tertentu da-
lam masyarakat yang beliau pan-
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dang tidak sejalan dengan ajaran
Islam yang benar. Memang, tidak
terjadi polemik terbuka yang me-
luas ataupun kontroversi sengit
terhadap Hadlrat Al-Syaykh. Hal ini
mungkin disebabkan oleh wibawa
pribadi beliau yang sedemikian
overwhelming; mungkin juga karena
saat itu belum umum tradisi tulis-
menulis dengan gaya perbantahan
dan polemik seperti masa-masa
sesudahnya; atau mungkin ada hal-
hal lain yang tidak diketahui. Tetapi
dua risalah beliau, Al-Tibyân fî Al-
Nahy ‘an Muqâghâ’at Al-Arhâm wa
Al-Aqârîb wa Al-Ikhwân dan Al-
Tanbîhât merupakan rekaman yang
utuh dari suatu episode kehidupan
kekiaian Rais Akbar (Pemimpin
Besar) NU dan kemudian Masyumi
itu. Risalah pertama menggambar-
kan bagaimana Hadlrat Al-Syaykh
mencoba meluruskan praktik-
prkatik kesufian populer yang ada
di kalangan umat Islam, yang
karena ingin mencapai kekhusyu’an
berzikir kemudian seorang peng-
amal kesufian menjalani hidup
menyendiri dan eksklusif, lupa
kepada kewajiban yang lebih besar,
yaitu menjaga tali persaudaraan
dalam masyarakat, khususnya sesa-
ma kaum beriman. Risalah yang
kedua memaparkan cara-cara mem-
peringati Maulid Nabi Saw. yang
benar sambil mengecam pedas cara-
cara yang menyimpang dari Sunnah

Nabi sendiri seperti didapatkan
dalam kebanyakan masyarakat saat
itu.

Kontroversi yang lebih sengit
tentu saja terjadi pada tiga tokoh
pembaharuan Islam yang besar
sekali pengaruhnya sampai se-
karang. Pertama, K.H. Ahmad
Dahlan, pendiri Muhammadiyah;
kedua, Syaikh Ahmad Soorkati,
tokoh pemikir keagamaan asal
Sudan yang pernah tampil di Solo
dan banyak mewarnai gerakan
reformasi Al-Irsyad; dan ketiga,
Ahmad Hassan, pendiri gerakan
reformasi Islam Persis (Persatuan
Islam). Sumatra Barat, satu-satunya
provinsi dengan modernisme Islam
sebagai anutan mayoritas umat,
lebih banyak lagi menampilkan
tokoh-tokoh pembaharuan Islam
yang kontroversial, sejak dari Haji
Miskin, Haji Rasul, “Abd-Al-
Hamid Hakim, Hamka, dan se-
terusnya.

Lepas dari noktah-noktah spe-
sifiknya seperti gagasan Pak Mun
tentang hak dan pembagian waris
yang sama antara anak-anak lelaki
dan perempuan, misalnya, kontro-
versi Pak Mun adalah kontroversi
setiap orang yang ingin melakukan
ijtihâd. Jika kita kembalikan kepada
dalil-dalil pokok penetapan hukum
dalam Islam, kontroversi Pak Mun
berputar sekitar kontroversi tentang
hal-hal berikut:
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a) Apakah suatu hukum da-
lam Islam mempunyai
hikmah, yaitu tujuan in-
trinsik di seberang formu-
la lahiriahnya?

b) Bergadengan dengan itu,
apakah suatu hukum Is-
lam mempunyai ‘illah,
yaitu sebab khusus yang
menjadi ratio legis atau
alasan penetapan suatu
hukum?

c) Apakah suatu hukum Is-
lam mempunyai dan ter-
kait dengan latar belakang
sosio-kulturalnya?

d) Berdasarkan itu semua,
apakah ada peranan bagi
akal atau rasio untuk me-
mahami kembali suatu
hukum Islam dalam kon-
teks ruang dan waktu ter-
tentu?

e) Apakah penggunaan akal
itu, yang merupakan wu-
jud nyata ijtihâd, pasti
benar, tidak mungkin sa-
lah atau keliru?

Tentang yang pertama, barang-
kali untuk sebagian orang terasa
berkelebihan: sudah tentu dan pasti
suatu hukum Islam mempunyai
hikmah atau tujuan intrinsik yang
merupakan maksud utama di-
tetapkannya hukum itu. Tetapi,
sesungguhnya ada perdebatan
dalam persoalan ini di kalangan

para pemikir Islam klasik. Banyak
kitab memang telah ditulis untuk
membahas hikmah yang ada di
seberang formula-formula lahiri
hukum Islam, seperti, yang paling
terkenal, kitab Hudlari Bek. Seorang
ulama terkenal lainnya, yaitu Ibn
‘Âsyûr dari Tunis, juga menulis
kitab yang sama, dengan dasar
pemikiran dan tinjauan yang lebih
luas dan mendalam. Namun dalam
sejarah pemikiran Islam, pernah
tampil mereka yang berpendapat
bahwa perintah atau larangan
agama itu bernilai baik atau buruk
semata-mata karena diperintahkan
atau dilarang Tuhan, tanpa ke-
mungkinan manusia untuk mampu
memahami maksudnya. Maka me-
nolong kaum miskin, misalnya,
tidaklah bernilai baik pada dirinya
sendiri, melainkan semata-mata
karena diperintahkan oleh Tuhan.
Seandainya Tuhan tidak meme-
rintahkannya, maka menolong
kaum miskin tidak diketahui apa-
kah itu baik atau buruk. Demikian
pula mencuri, misalnya, tidaklah
bernilai kejahatan pada dirinya
sendiri, melainkan karena dilarang
Tuhan. Manusia tidak tahu apakah
mencuri itu jahat, kalau tidak ada
larangan Tuhan. Persoalan ini,
sekalipun tampak seperti melawan
akal sehat, telah menjadi bahan
perdebatan yang cukup seru dalam
sejarah pemikiran Islam klasik,
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sehingga tidak mungkin kita tepis-
kan begitu saja seolah-olah me-
rupakan masalah yang tidak pernah
muncul.

Tentang yang kedua, yang ma-
sih terkait dengan yang pertama, itu
dirumuskan dalam kaidah yuris-
prudensi Islam dalam ungkapan,
“Ada-tidaknya hukum tergantung
kepada ada tidaknya ‘illah-nya” (al-
hukm-u yadûru ma‘a ‘l-‘illat-i wujûd-
an wa ‘adâm-an). Dalam tinjauan
Ibn Taimiyah, ‘illat al-hukm itu juga
disebut manâth al-hukm (kurang
lebih, “sumbu perputaran hukum”)
yang merupakan “terma tengah”
(al-hadd al-awsath, middle term)
dalam logika formal, karena me-
rupakan titik temu antara kasus-
kasus khusus hukum dan me-
rupakan dasar penetapan hukum
itu. Karena itu, bagi Ibn Taimiyah
memahami terma tengah ini pen-
ting sekali, dan menjadi syarat bagi
dilakukannya penalaran analogis
(al-qiyâs al-tamtsîlî) yang menurut
dia merupakan cara berpikir ke-
agamaan yang sah (al-qiyâs al-
syar‘î). Jadi dengan memahami
“terma tengah” itu, seseorang dapat
menetapkan hukum secara lebih
tepat, karena menangkap ratio legis,
raison d’etre ataupun hikmah suatu
hukum positif Islam.

Yang paling sulit, karena itu juga
paling kontroversial, ialah persoalan
ketiga, yaitu sejauh mana suatu
hukum Islam terkait dengan latar

belakang sosio-kultural masyarakat
di mana hukum itu untuk pertama
kali ditetapkan. Jika ini dapat
dilakukan, sebagaimana diusahakan
perkembangan argumentasinya
oleh Ibn ‘Âsyûr, maka persoalan
pertama dan kedua tersebut di atas
akan sangat jelas.

Persoalan keempat pun tidak
kurang problematiknya. Tetapi jika
jawaban atas persoalan-persoalan
pertama, kedua, dan ketiga tersebut
tadi bersifat positif dan afirmatif,
maka berarti bahwa akal benar-
benar mempunyai peran untuk
memahami dasar-dasar hukum
Islam dan bertolak dari pemahaman
itu hukum-hukum lebih lanjut
ditetapkan. Kita mengetahui bahwa
sejarah pemikiran Islam penuh
dengan kontroversi sekitar masalah
ini, sebagaimana kontroversi juga
timbul sekitar mampu-tidaknya
manusia memilih pekerjaannya sen-
diri (masalah jabariyah-qadariyah),
dan persoalan hakikat karya manu-
sia (af‘âl al-‘ibâd).

Persoalan kelima ialah, apakah
suatu ijtihad mesti benar? Sudah
tentu “harus” benar, dalam arti
diusahakan untuk dapat sampai
kepada kesimpulan yang benar.
Tetapi apakah manusia pasti mam-
pu mencapai tujuan itu, ataukah
sesungguhnya manusia hanya ber-
usaha sebaik-baiknya, namun tetap
menyadari bahwa hasil usahanya
itu, khususnya di bidang pemi-
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kiran, bersifat nisbi belaka, tidak
mutlak? Dalam hal ini pemaparan
gagasan yang paling baik dilakukan
oleh Ibn Taimiyah. Ia memaparkan
bahwa mengenai ijtihad itu ada
beberapa pendapat.

Pertama, pendapat kaum qadarî
yang mengatakan bahwa manusia
pasti mampu memahami kebenaran
tanpa salah, sehingga jika membuat
kesalahan dalam ijtihad maka ia
berdosa.

Kedua, pendapat kaum jabarî
bahwa manusia tidak mampu sama
sekali memahami kebenaran, karena
itu ijtihad tidak dibolehkan. Sebab,
mereka berpendapat bahwa dalam
hukum Islam tidak ada hikmah
yang rasional, dan manusia hanya
diperintahkan untuk menerima
begitu saja apa yang telah ditetap-
kan Tuhan.

Ketiga, pendapat sementara
kaum Kalâm bahwa manusia tidak
mungkin memahami seluruh ke-
benaran, sehingga selalu ada ke-
mungkinan salah dalam ijtihad, dan
kesalahan itu adalah dosa.

Keempat, ialah pendapat kaum
Salaf yang diteruskan oleh kaum
Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamâ’ah,
bahwa manusia mempunyai ke-
mungkinan untuk benar atau salah
dalam memahami hikmah hukum
Islam dan berijtihad. Dan sejalan
dengan penegasan Nabi Saw.,
dalam sebuah hadis, jika seseorang

berijtihad dan benar, ia memper-
oleh pahala ganda, dan jika salah ia
memproleh pahala lambat (satu).

Dalam kerangka pemikiran se-
perti itulah kita harus melihat pe-
mikiran Pak Mun dengan gagasan-
gagasannya di bidang hukum Islam
yang banyak mengejutkan orang.
Sekarang, yang dituntut dari Pak
Mun, atau kepada yang akan me-
neruskan dan mengembangkan
gagasan-gagasan beliau itu, ialah
memberikan kerangka acuan pe-
nalaran yang lebih komprehensif
dan mendasar, sehingga pendeka-
tan-pendekatan yang dilakukan
tidak terkesan bersifat ad hoc sema-
ta, yang merupakan salah satu titik
lemah banyak kalangan kita yang
hendak melakukan penyegaran
kembali pemikiran dan pemaham-
an Islam.

PAKAIAN IHRAM

Pakaian ihrâm adalah simbolisasi
sarana melatih diri untuk semua.
Melatih diri untuk melepaskan
seluruh klaim, dan kita membiarkan
diri dinilai oleh Allah dengan
setulus-tulusnya.

Kemudian, dalam melakukan
haji dan umrah, selain ihrâm. kita
juga harus melakukan thawâf.
Thawâf itu merupakan suatu per-
nyataan secara fisik bahwa kita ini
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menyatu dengan seluruh alam. Se-
bab, kita tahu bahwa seluruh alam
raya ini adalah tunduk (islâm)
kepada Tuhan. Sebagai bagian dari
alam kita juga dituntut untuk
tunduk kepada Sang Khalik. Dan
dalam ‘umrah ini sikap tunduk kita
dimunculkan dalam bentuk thawâf,
mengitari Ka’bah
yang merupakan
Baytullâh. Demi-
kianlah ajaran Is-
lam menuntun
makhluk mengakui
kebesaran Khalik-
nya.

Tentang Shafa dan Marwah,
yang di antara dua tempat suci itu
kita sâ‘î (lari-lari kecil), adalah
untuk melakukan napaktilas peng-
alaman seorang manusia yang
sangat berjasa di dalam menegakkan
agama Allah, yaitu Hajar istrinya
Nabi Ibrahim. Peristiwa tersebut
juga bisa melambangkan rasa ke-
cintaan seorang ibu kepada anak-
nya, yang kecintaan itu antara lain
juga dinyatakan dalam bahasa Arab,
yaitu rahm. Dan seluruh peng-
alaman hidup manusia itu dimulai
dengan kecintaan ibu kepada anak-
nya.

PAKAIAN TAKWA LEBIH BAIK

Digambarkan bahwa Allah me-
nurunkan pakaian kepada Adam,

Hai anak-anak Adam! Kami telah
menyediakan pakaian bagi kamu
untuk menutupi aurat dan sebagai
perhiasan kamu. Tetapi pakaian
berupa ketakwaan itulah yang lebih
baik. Demikianlah di antara tanda-
tanda Allah, supaya mereka terima
sebagai peringatan (Q., 7: 26).

Pakaian mem-
punyai fungsi
aksesoris sebagai
perhiasan supaya
kita tampak lebih
menarik dan se-
bagainya. Tetapi
pakaian luar itu

hanya sekunder; yang primer
adalah pakaian takwa. Dalam ayat
di atas Allah memperingatkan
supaya kita tidak hanya memen-
tingkan pakaian luar. Betapapun
rapatnya kita berpakaian, kalau
tidak bertakwa, maka pakaian itu
tidak berfungsi apa-apa.

PAMRIH

Barangkali tidak seorang pun
dari kita yang berhak menganggap
dirinya bebas dari pamrih. Konon
para ahli jiwa mempunyai cara yang
cukup andal untuk mengorek isi
hati orang sehingga diketahui
apakah orang itu mempunyai rasa
pamrih dalam berbagai tindak-
annya atau tidak. Sebab seringkali
sesungguhnya keinginan untuk

Menjadi rasional dalam Islam
adalah bagian dari agama itu sendiri,
sedangkan pada orang Barat
adalah tantangan terhadap agama.

(Muhammad Abduh)
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dilihat atau didengar orang itulah
yang menjadi pendorong kita un-
tuk melakukan—atau tidak me-
lakukan sesuatu. Dengan kata lain,
kita sebenarnya belum tentu ber-
tindak demi nilai intrinsik tindakan
kita, melainkan karena nilai lain
yang ada di luar tindakan itu
sendiri. Karena itulah kepamrihan
menjadi lawan keikhlasan.

Jika pamrih kita ialah keinginan
untuk “dilihat” orang, istilah ke-
agamaannya ialah riyâ’. Dan jika
untuk “didengar” orang, misalnya
agar nama menjadi terkenal, maka
istilahnya itu sun‘ah. Kedua-duanya
itu adalah sejenis kemunafikan,
karena mengandung semangat
bahwa kita berbuat tidak untuk
tujuan sesungguhnya seperti kita
katakan atau kesankan pada orang
lain, melainkan untuk tujuan lain
yang disembunyikan, yang nilai
tujuan itu tidaklah terlalu mulia.
Jadi kita tidak tulus dalam amal
perbuatan kita.

Oleh karena itu, dalam Kitab
Suci diisyaratkan bahwa keinginan
seseorang untuk mendapat pujian
orang lain atas sesuatu yang se-
benarnya tidak dia kerjakan adalah
suatu bentuk sikap menolak ke-
benaran (Q., 3: 188). Dan sikap
menolak kebenaran itu, sudah kita
ketahui bersama, adalah salah satu
makna kata-kata kufr. Bahkan ka-
rena pamrih itu mengandung arti
mengalihkan tujuan hakiki amal-

perbuatan kita kepada tujuan yang
lain, atau membagi tujuan itu (yang
semestinya secara tulus hanya
untuk ridlâ Allâh) dengan tujuan
selain dari pada-Nya, maka pamrih
juga mengandung unsur syirik.
Karena itu, dalam sebuah hadis
yang terkenal, Nabi Saw. bersabda,
“Sesungguhnya yang paling aku
khawatirkan terjadi padamu sekalian
ialah syirik kecil, yaitu pamrih.”
Artinya, seolah-olah Nabi Saw.
hendak menegaskan bahwa mung-
kin kita tidak lagi akan menyembah
berhala, karena sudah jelas ke-
palsuannya, dan mudah dikontrol.
Tapi yang sulit ialah bagaimana
berteguh hati dalam tujuan per-
buatan kita hanya kepada Allah
Swt. demi ridlâ-Nya. Sebab semua
orang kiranya merasakan betapa
mudahnya—dan tanpa terasa—
menyelinap ke dalam lubuk hati
kita keinginan untuk dilihat, di-
dengar, dan dipuji orang.

Masalah seseorang mendapat
pujian dari orang lain, asalkan
secara wajar dan beralasan, tentulah
dibenarkan saja. Ini diisyaratkan
dalam firman Allah, Katakan (wa-
hai Muhammad): “Bekerjalah kamu
semua, maka Allah akan melihat
pekerjaanmu itu, begitu juga Rasul-
Nya dan seluruh masyarakat kaum
beriman” (Q., 9: 105). Dan sesuatu
yang akan “dilihat” itu hasil kerja
atau prestasi, yang memang akan
menjadi inti kualitas seseorang.
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Dan tidaklah manusia itu mem-
punyai sesuatu kecuali yang dia
usahakan (Q., 53: 39). Tetapi yang
menjadi persoalan ialah jika kita
kehilangan kesejatian dan ketulusan
dalam amal perbuatan, karena
menyelinap dalam hati kita ke-
inginan mendapatkan pujian dari
orang lain. Dalam keadaan demi-
kian kita tidak akan mendapatkan
apa-apa dari amal perbuatan itu.
Maka untuk menjadi tulus dan
sejati, kita harus berjuang terus-
menerus (mujâhadah) melawan ke-
cenderungan tidak benar dalam diri
kita sendiri. Sebanding dengan
kesungguhan itulah kita insyâ Allâh
mendapatkan pahala.

PANCASILA

Pancasila adalah sebuah ideologi
modern. Hal itu tidak saja karena
ia diwujudkan di zaman modern,
tetapi juga karena ia ditampilkan
oleh seorang atau sekelompok orang
yang berwawasan modern, yaitu
para bapak pendiri Republik Indo-
nesia. Dan ia dimaksudkan untuk
memberi landasan failasufis ber-
sama (common philosophical ground)
sebuah masyarakat plural yang
modern, yaitu masyarakat Indo-
nesia.

Sebagai produk pikiran modern,
Pancasila adalah sebuah ideologi
yang dinamis, tidak statis, dan

memang harus dipandang demi-
kian. Watak dinamis Pancasila itu
membuatnya sebagai ideologi ter-
buka. Dalam hal perumusan for-
malnya, Pancasila tidak perlu lagi
dipersoalkan. Kedudukan konsti-
tusionalnya sebagai dasar kehidup-
an bernegara dan bermasyarakat
dalam pluralitas Indonesia juga
merupakan hal yang final (untuk
meminjam ungkapan Kiai Haji
Ahmad Shiddiq, mantan Ra’is Amm
Nahdlatul Ulama). Namun, dari
segi pengembangan prinsip-prin-
sipnya agar aktual dan relevan bagi
masyarakat yang senantiasa tumbuh
dan berkembang, Pancasila tidak
bisa lain kecuali mesti dipahami
dan dipandang sebagai ideologi
terbuka yang dinamis. Oleh karena
itu, tidak mungkin ia dibiarkan
mendapat tafsiran sekali jadi untuk
selama-lamanya (once for all). Panca-
sila juga tidak mengizinkan adanya
badan tunggal yang memonopoli
hak untuk menafsirkannya. Otori-
tarianisme dalam sejarah selalu di-
mulai oleh seseorang atau sekelom-
pok orang yang mengaku sebagai
pemegang kewenangan tunggal di
suatu bidang yang menguasai kehi-
dupan orang banyak, khususnya
ideologi politik.

Kemestian logis akibat deretan
argumen itu ialah bahwa masya-
rakat dengan keanekaragamannya
harus diberi kebebasan mengambil
bagian aktif dalam usaha-usah a
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menjabarkan nilai-nilai ideologi
nasional itu, dan mengaktualkannya
dalam kehidupan masyarakat. Setiap
usaha yang menghalanginya akan
menjadi sumber malapetaka, tidak
saja bagi negara dan masyarakat
Indonesia sebagai masyarakat maje-
muk, tetapi juga bagi ideologi
nasional itu sendiri sebagai titik tolak
pengembangan pola hidup bersama.
Jadi, Pancasila memang harus men-
jadi ideologi
terbuka, sesuai
dengan ranca-
ngannya un-
tuk landasan
kehidupan so-
sial-politik In-
donesia yang
plural dan
modern.

Suatu fase kemantapan nasional
yang amat penting telah terjadi di
negeri kita berkenaan dengan ke-
finalan Pancasila ini, yaitu di-
terimanya ideologi itu sebagai asas
bagi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara dalam konteks pluralisme
dan keterbukaan. Pancasila sebagai
sebuah ideologi terbuka memiliki
arti bahwa ia tidak memberikan
penafsiran secara detail dan nyata
“sekali untuk selamanya,’’ tanpa
bisa diubah-ubah. Jadi, ia tidak
mengizinkan adanya indoktrinasi—
yang contoh kegagalan totalnya
telah diberikan oleh negeri-negeri

komunis maupun pemerintahan
Orde Lama dan Orde Baru.

PANCASILA DAN
KONSTITUSI MADINAH

Membandingkan Pancasila dan
UUD 45 Indonesia dengan Kons-
titusi Madinah tidak hanya meng-
isyaratkan kesejajaran pola pene-

rimaan kelom-
pok-kelompok
bersangkutan
akan nilai-ni-
lai kesepakat-
an itu, tetapi
juga mengim-
plikasikan ada-
nya hak dan
k e w a j i b a n

yang sama pada kelompok-ke-
lompok bersangkutan yang bisa
disejajarkan.

Terhadap Konstitusi Madinah,
Rasulullah Saw. dan umat Islam di
bawah pimpinan beliau berke-
wajiban membela keutuhan dan
perincian pelaksanaannya dari se-
tiap penyelewangan dan peng-
khianatan. Kaum Muslim di Ma-
dinah telah menunaikan kewajiban
mereka dengan sebaik-baiknya
ketika mereka harus menghadapi
pengkhianatan demi pengkhianatan
kelompok-kelompok Yahudi dari
Bani Qainuqa’ dan Bani Quraizhah.
Kemudian, kaum Muslim tetap

Bagi seorang Muslim, jika ia merasa
kalah oleh ilmu pengetahuan dan ra-
sionalitas, maka ia dituntut memeriksa
dan memperbaiki kembali sistem ke-
imanannya, khususnya keimanan yang
berkaitan dengan ajaran Al-Quran
tentang siapa Tuhan itu, siapa manusia,
dan apa alam raya ini.
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berpegang pada nilai-nilai serta
semangat konstitusi itu, dan dengan
setia melaksanakannya ketika me-
reka mengembangkan sayap politik
mereka sesudah wafat Rasulullah
Saw.

Maka sebanding dengan apa
yang telah diperbuat oleh kaum
Muslim Madinah terhadap konsti-
tusi mereka itu, umat Islam In-
donesia berkewajiban membela
Pancasila baik sebagai keutuhan
maupun dalam perincian pelaksa-
naannya, serta berkewajiban pula
mempertahankan nilai kesepakatan
itu dari setiap bentuk pengkhianat-
an.

Salah satu konsekuensi penting
dari Pancasila, seperti juga Kon-
stitusi Madinah, ialah adanya
jaminan kebebasan beragama. Prin-
sip kebebasan beragama ini me-
nyangkut hal-hal yang cukup ru-
mit, karena berkaitan dengan segi-
segi emosional dan perasaan men-
dalam kehidupan kita. Pelaksanaan
prinsip kebebasan beragama akan
berjalan dengan baik jika masing-
masing kita mampu mencegah
kemenangan emosi atas pertim-
bangan akal yang sehat. Dan ke-
mampuan itu menyangkut tingkat
kedewasaan tertentu serta keman-
tapan kepada diri sendiri, baik pada
tingkat individual maupun pada
tingkat kolektif. Dalam Al-Quran,
prinsip kebebasan beragama itu
dengan tegas dihubungkan dengan

sikap tanpa emosi, pertimbangan
akal sehat dan kemantapan kepada
diri sendiri tersebut, karena percaya
akan adanya kejelasan kriteria mana
yang benar dan mana pula yang
palsu: Tidak ada paksaan dalam
agama; sungguh telah jelas (perbeda-
an) kebenaran dari kepalsuan.
Karena itu, barangsiapa menolak
tirani (al-thâghût) dan percaya
kepada Tuhan, maka sebenarnya ia
telah berpegangan kepada tali yang
amat kuat dan tidak akan putus.
Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui (Q., 2: 156). Kedewasa-
an umat Islam dan kemantapan
mereka kepada diri sendiri telah
terbukti dalam sejarah masa lam-
pau, dan dapat sepenuhnya di-
ulangi untuk masa kini dan masa
mendatang. Kedewasaan dan ke-
mantapan umat Islam itulah yang
memungkinkan mereka memegang
kepemimpinan dalam kemajemuk-
an masyarakat Timur Tengah sam-
pai sekarang. Hanya imperialisme
Barat yang mengganggu keserasian
sosial yang plural di negeri-negeri
Muslim itu dengan diciptakannya
tragedi-tragedi yang sangat ironis
seperti adanya “Israel” dan krisis
Palestina. Sementara itu, dapat
dikatakan bahwa adanya kesadaran
umat Islam terdahulu dan kemam-
puannya untuk hidup dalam se-
mangat pluralisme sosial pada
tahap perkembangan sejarah dunia
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yang begitu dini merupakan muk-
jizat sendiri yang mendukung kete-
guhan agama Islam.

 PANCASILA DAN UUD 45
UNTUK INDONESIA

Sistem yang sejauh ini mem-
buktikan dirinya mampu menjamin
kebaikan konstitusional bagi ke-
seluruhan bangsa
kita ialah sistem
yang telah kita
sepakati bersama,
yaitu pokok-po-
kok yang terkenal dengan Pancasila
menurut semangat UUD 45. (Uca-
pan yang hampir stereotipikal ini
terpaksa dikemukakan karena pem-
bahasan kita di sini menyentuh
suatu persoalan pokok yang untuk
sebagian masyarakat belum diang-
gap selesai benar). Kaum Muslim
Indonesia dapat menyetujui Pan-
casila dan UUD 45 atas setidak-
tidaknya dua pertimbangan: perta-
ma, nilai-nilainya dibenarkan oleh
ajaran agama Islam; kedua, ia ber-
fungsi sebagai noktah-noktah kese-
pakatan antar berbagai golongan
untuk mewujudkan kesatuan po-
litik bersama.

Kedudukan dan fungsi Pancasila
dan UUD 45 itu bagi umat Islam
Indonesia dapat dibandingkan,
sekalipun tidak bisa disamakan,

dengan kedudukan serta fungsi
dokumen politik pertama dalam
sejarah Islam (yang kini dikenal
sebagai Konstitusi Madinah) bagi
umat Islam kota Yatsrib pada masa-
masa awal setelah hijrah Nabi.
Konstitusi Madinah merupakan
rumusan tentang prinsip-prinsip
kesepakatan antara kaum Muslim
Yatsrib (Madinah) di bawah pim-
pinan Rasulullah Saw. dengan
berbagai kelompok bukan Muslim

kota itu untuk
m e m b a n g u n
masyarakat po-
litik bersama.

Bunyi naskah
Konstitusi Madinah itu sangat me-
narik. Ia memuat pokok-pokok pi-
kiran yang dari sudut tinjauan mo-
dern pun mengagumkan. Dalam
Konstitusi itulah untuk pertama ka-
linya dirumuskan ide-ide yang kini
menjadi pandangan hidup modern
di dunia, seperti kebebasan bera-
gama, hak setiap kelompok untuk
mengatur hidup sesuai dengan keya-
kinannya, kemerdekaan hubungan
ekonomi antargolongan, dan lain-
lain. Tetapi juga ditegaskan adanya
suatu kewajiban umum, yaitu antisi-
pasi dalam usaha pertahanan ber-
sama menghadapi musuh dari luar.

Sebanding dengan sikap kaum
Muslim Indonesia dalam menerima
Pancasila dan UUD 45, orang-
orang Muslim pimpinan Rasulullah
Saw. itu menerima Konstitusi

Indikasi ketulusan adalah konsistensi
antara ucapan dan perbuatan.
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Madinah juga atas pertimbangan
nilai-nilainya yang dibenarkan oleh
ajaran Islam dan fungsinya sebagai
kesepakatan antar golongan untuk
membangun masyarakat politik
bersama. Sama halnya dengan umat
Islam Indonesia yang tidak me-
mandang Pancasila dan UUD 45
itu sebagai alternatif terhadap
agama Islam, Rasulullah Saw. dan
para pengikut beliau itu pun tidak
pernah terbetik dalam pikiran
mereka bahwa Konstitusi Madinah
itu menjadi alternatif bagi agama
baru mereka.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL

Setiap bangsa mempunyai etos
atau suasana kejiwaan yang menjadi
karakteristik utama bangsa itu.
Demikian juga dengan bangsa
Indonesia. Etos itu kemudian
dinyatakan dalam berbagai bentuk
perwujudan, seperti jati diri, ke-
pribadian, dan ideologi. Khusus
pada zaman modern ini, perwujud-
an etos ini dalam bentuk perumus-
an formal yang sistematis meng-
hasilkan ideologi. Berkenaan dengan
bangsa kita, Pancasila dapat di-
pandang sebagai perwujudan etos
nasional dalam bentuk perumusan
formal, sehingga sudah semestinya
bahwa Pancasila disebut sebagai

ideologi nasional. Dan penyebutan
ini sudah lazim kita terima.

Tetapi, Pancasila adalah sebuah
ideologi modern. Hal itu tidak saja
karena ia diwujudkan dalam zaman
modern, tetapi juga—dan ini yang
menjadi alasan utama—karena
ideologi Pancasila ini ditampilkan
oleh seorang atau sekelompok orang
dengan wawasan modern, yaitu
para bapak pendiri Republik Indo-
nesia. Tujuan mereka menampilkan
ideologi Pancasila ini adalah untuk
memberi landasan failasufis ber-
sama (common philosophical ground)
sebuah masyarakat plural yang
modern, yaitu masyarakat Indo-
nesia. Sebagai produk pikiran
modern, Pancasila adalah sebuah
ideologi yang dinamis, tidak statis,
dan memang harus dipandang
demikian. Watak dinamis Pancasila
itu membuatnya sebagai ideologi
terbuka. Mantan presiden, Soeharto
pernah menegaskan sifat Pancasila
sebagai ideologi terbuka itu pada
beberapa kesempatan, antara lain
pada Kongres dan Seminar Na-
sional Himpunan Indonesia untuk
Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial
(HIPIS) di Ujungpandang, 15
Desember 1986.

Dalam hal perumusan formal-
nya, Pancasila tidak perlu lagi
dipersoalkan. Demikian pula ke-
dudukan konstitusionalnya sebagai
dasar kehidupan bernegara dan
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bermasyarakat dalam pluralitas
Indonesia, juga—meminjam ung-
kapan Kiai Haji Ahmad Shiddiq,
Ra’is Amm Nahdlatul Ulama—
merupakan hal yang final. Namun,
dari segi pengembangan prinsip-
prinsipnya sehingga menjadi aktual
dan relevan bagi
masyarakat yang
senantiasa tum-
buh dan ber-
kembang, Pan-
casila tidak bisa
tidak kecuali ha-
rus dipahami
dan dipandang
sebagai ideologi
terbuka yang di-
namis. Oleh ka-
rena itu, tidak mungkin ia di-
biarkan mendapat tafsiran sekali
jadi untuk selama-lamanya (once for
all). Pancasila juga tidak meng-
izinkan adanya badan tunggal yang
memonopoli hak untuk menaf-
sirkannya, sebagaimana dalam
contoh-contoh masyarakat totaliter
seperti negara komunis (yang kini
sedang runtuh itu) selalu menjadi
sumber manipulasi ideologis dan
menjadi agen yang selalu siap
membenarkan praktik-praktik ke-
kuasaan yang sewenang-wenang
dan zalim. Otoriterianisme dalam
sejarah selalu dimulai oleh se-
seorang atau sekelompok orang
yang mengaku sebagai pemegang
kewenangan tunggal di suatu bi-

dang yang menguasai kehidupan
orang banyak, khususnya di bidang
ideologi politik.

Konsekuensi logis akibat deretan
argumen itu ialah bahwa ma-
syarakat dengan keanekaragam-
annya harus diberi kebebasan

mengambil ba-
gian aktif dalam
u s a h a - u s a h a
menjaba rkan
nilai-nilai ideo-
logi nasional itu
dan mengak-
tualkannya ke
dalam kehidup-
an masyarakat.
Setiap usaha
menghalanginya

akan menjadi sumber malapetaka,
tidak saja bagi negara dan ma-
syarakat Indonesia sebagai masya-
rakat majemuk, tetapi juga bagi
ideologi nasional itu sendiri sebagai
titik tolak pengembangan pola
hidup bersama.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

TERBUKA

Bahwa sifat Pancasila sebagai ideo-
logi terbuka, sesuai dengan ranca-
ngannya untuk landasan kehidupan
sosial politik Indonesia yang plural
dan modern. Suatu fase keman-
tapan nasional yang amat penting
telah terjadi di negeri kita berkenaan
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dengan kefinalan Pancasila ini, yaitu
diterimanya ideologi itu sebagai
satu-satunya asas bagi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara dalam
konteks pluralisme dan keterbuka-
an. Tetapi, Presiden Soeharto sendiri
mengingatkan bahwa kemantapan
saja tidak cukup. Beliau katakan
kepada para peserta Kongres dan
Seminar HIPIS di Ujungpandang
1986, “Landasan ideologi yang
mantap saja masih belum cukup,
tetapi kita harus membangun dan
mengisinya dengan kemajuan dan
peningkatan kesejahteraan lahir
batin. Hal itu berarti bahwa gam-
baran mengenai masyarakat hari
esok yang berlandaskan Pancasila
masih perlu kita jabarkan dan kita
kembangkan lebih jauh”.

Kutipan itu memberi kejelasan
singkat tentang apa makna pan-
dangan bahwa Pancasila adalah
sebuah ideologi terbuka. Yaitu
bahwa ia tidak memberikan pe-
nafsiran secara detail dan nyata
“sekali untuk selamanya”, tanpa bisa
diubah-ubah. Jadi, ia tidak meng-
izinkan adanya indoktrinasi, yang
telah diperlihatkan contohnya
dalam negeri-negeri komunis se-
bagai kegagalan total. Melainkan
Pancasila sebagai nilai-nilai dasar
harus senantiasa diusahakan digali
dan dirinci tuntutan-tuntutan po-
koknya dengan menghadapkan
setiap konsep dan gagasan tentang
makna idealnya kepada kenyataan-

kenyataan masyarakat kita yang
senantiasa berubah dan berkem-
bang secara dinamis. Dan jika
diharapkan hasil yang optimal dari
proses ini, maka dituntut adanya
sistem sosial politik yang terbuka,
yang memberi ruang bagi adanya
kebebasan (yang bertanggung ja-
wab) untuk menyatakan pendapat
dan untuk menguji atau meng-
eksperimentasikan gagasan dan ide
dalam masyarakat. Sebagaimana
digariskan dalam (Q., 103), tidak-
lah cukup bagi manusia untuk lepas
dari kehinaan dan kesengsaraan
hanya dengan adanya komitmen
pribadi melalui iman dan usaha
mewujudkan komitmen pribadi itu
secara sosial melalui perbuatan.
Tetapi, di sini ia masih perlu me-
nempatkan dirinya dalam tatanan
masyarakat yang membuka ke-
mungkinan adanya kebebasan sa-
ling menyatakan tentang apa yang
baik dan mengadakan kerja sama
dalam bentuk saling mengingatkan.
Juga perlu diperhatikan untuk
saling memberi nasihat tentang
keharusan bersifat tabah dan ulet
dalam usaha bersama menciptakan
kehidupan yang baik.

PANCASILA SEBAGAI

KALÎMAH SAWÂ’

Perkara kalimat persamaan atau
common platform bangsa ini, yaitu
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Pancasila dengan kelengkapan kon-
stitusionalnya, kiranya sekarang
sudah tidak ada masalah lagi, antara
lain berkat sikap-sikap yang tepat
dari NU dan Muhammadiyah.
Hanya perlu kita ingat kembali
bahwa masalahnya sekarang adalah
bagaimana mengisi dan menjalan-
kan nilai-nilai Pancasila dan UUD
45 itu secara lebih baik dan kon-
sisten (istiqâmah).
Mengingat bahwa
Pancasila adalah
sebuah ideologi
terbuka, maka itu
berarti terbuka le-
bar adanya kesempatan untuk
semua kelompok sosial guna meng-
ambil bagian secara positif dalam
pengisian dan pelaksanaannya.
Maka para pemuka Islam pun ha-
rus tanggap kepada masalah ini.

PANCASILA SEBAGAI
OPEN-ENDED IDEOLOGY

Pancasila adalah rumusan as-
pirasi. Kalau menyebut Pancasila
sebagai ideologi, boleh-boleh saja.
Tetapi, itu kurang tepat dibanding
Marxisme sebagai ideologi. Pancasila
bisa menjadi ideologi modern,
kalau kita biarkan open-ended.
Maksudnya, Pancasila tidak boleh
dirumuskan secara mendetail, sekali

untuk selamanya atau once and for
all. Sebab, hal itu akan menye-
babkan sebuah ideologi menjadi
ketinggalan zaman. Contohnya
komunisme yang cuma bertahan 75
tahun dan akhirnya menjadi usang.
Itu sebetulnya dalil Karl Meinnhem,
yang menyebut ideology tends to be
absolute. Nah, dalam rangka itu,
tidak dibenarkan adanya satu ke-

lompok atau
p e r o r a n g a n
yang mengkla-
im sebagai yang
berhak meru-
muskan. Jadi

serahkan saja kepada dinamika
masyarakat. Inilah open-ended
ideology.

PANCASILA
SEBAGAI TITIK TEMU

Berbicara mengenai Islam dan
substansiasi ideologi dan etos na-
sional, kita perlu mengingat bahwa
ideologi nasional Pancasila, memin-
jam ungkapan Kiai Ahmad Shiddiq,
adalah sudah final berkenaan de-
ngan fungsinya sebagai dasar kehi-
dupan bernegara dan bermasyarakat
dalam konteks kemajemukan Indo-
nesia. Kefinalan ideologi nasional
itu juga berkenaan dengan peru-
musan atau pengkalimatan formal-
nya sebagaimana tercantum dalam
pembukaan UUD 45.

... Kesadaran akan ketelanjangan
diri adalah permulaan dari per-
juangan ke arah perbaikan.
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Kalau kita kaji suasana historis-
nya, maka kita akan mengetahui
bahwa proses menuju kepada ke-
finalan itu telah sempat menim-
bulkan polemik dan kontroversi
yang tajam dalam masyarakat, ter-
utama diwakili oleh kalangan elite
penguasa pada
waktu itu. Kini,
dengan lega hati
kita menyaksikan
bahwa sebagian
besar dari rasa
kekhawat i r an
yang ada di balik
polemik dan
kontroversi itu
ternyata tidak
terbukti. Bah-
kan, bisa dikatakan terdapat tanda-
tanda tentang adanya perkem-
bangan yang lebih positif daripada
yang diduga semula.

Tetapi, untuk memperoleh gam-
baran yang lebih transparan me-
ngenai garis argumen yang me-
nimbulkan polemik dan kontroversi
ini, kita perlu menyinggung dan
menelaah beberapa hal. Banyak dari
kekhawatiran di balik sikap enggan
menerima kefinalan Pancasila (dalam
pengertian Kiai Ahmad Shiddiq itu)
sebagai ideologi nasional kita tim-
bul dari dugaan bahwa Pancasila
akan diarahkan kepada posisi se-
bagai padanan (equivalent), bahkan
malah dianggap menjadi saingan
bagi suatu agama. Atau, lebih

sederhananya, Pancasila “akan
diagamakan” menggantikan suatu
agama atau agama-agama yang ada.
Secara common sense (pikiran sehat)
memang segera tampak oleh ke-
banyakan pengamat kemustahilan
kekhawatiran terwujudnya gagasan

serupa itu. Te-
tapi, kenyataan
menunjukkan
bahwa dugaan
yang mustahil
itu pernah me-
latarbelakangi
polemik dan kon-
troversi yang se-
ru. Dan, seba-
gaimana telah
dikatakan, ter-

nyata kekhawatiran itu sama sekali
tidak terbukti, malah justru banyak
timbul gejala yang lebih positif.

Adanya kekhwatiran itu, meski-
pun pada akhirnya tidak terbukti, se-
benarnya dapat dipahami, mengingat
berbagai trauma ideologis politis masa
lalu yang dialami oleh sebagian dari
masyarakat. Tetapi, dari sudut pan-
dangan mereka yang bersemangat
keislaman, kekhawatiran itu se-
harusnya tidak pernah terjadi, tidak
saja akhir-akhir ini tapi juga di masa
lalu yang lebih jauh, kalau saja
terdapat kesadaran yang mantap
bahwa Pancasila itu dari beberapa
fungsi dan kedudukannya antara lain
merupakan titik temu (common
platform, Kalîmah sawâ’) antara
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berbagai komunitas kemasyarakatan
(societal community) dalam bangsa
kita, terutama komunitas keagamaan.
Dan dalam ajaran Islam, pencarian
titik temu antara berbagai agama
yang berkitab suci (agama-agama
samawi) seharusnya tidak merupakan
hal baru, karena hal itu telah menjadi
perintah Allah kepada Rasul-Nya,
Muhammad Saw. Katakanlah (olehmu
Muhammad), “Wahai para pengikut
kitab suci! Marilah kamu semua
menuju kepada ajaran dasar kesamaan
antara kami dan kamu, yaitu bahwa
kita tidak menyembah kecuali Allah
Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa
sebagian dari kita—sesama manusia—
tidak mengangkat sebagian yang lain
sebagai tuhan-tuhan selain Allah
Tuhan Yang Maha Esa!” Tetapi jika
mereka, para pengikut kitab suci itu
menolak, maka katakanlah olehmu
sekalian (wahai kaum beriman),
kepada para pengikut kitab suci itu,
“bersaksilah kamu semua bahwa kami
adalah orang-orang yang berserah diri
(kaum Muslim)” (Q., 3: 64).

Jadi, dalam firman Allah itu ada
beberapa penjelasan yang perlu kita
perhatikan. Pertama, adanya pe-
rintah mencari titik temu antara
para penganut berbagai agama
berkitab suci; kedua, titik temu itu
ialah tawhîd atau paham ketuhanan
Yang Maha Esa (monoteisme);
ketiga, tawhîd itu menuntut konse-
kuensi tidak adanya pemitosan

sesama manusia atau sesama makh-
luk; keempat, jika usaha menemu-
kan titik temu itu gagal atau di-
tolak, maka masing-masing harus
diberi hak untuk secara bebas mem-
pertahankan sistem keimanan yang
dianutnya.

Pandangan bahwa tawhîd atau
paham Ketuhanan Yang Maha Esa
merupakan prinsip paling dasar
yang mempertemukan agama-
agama samawi dalam keasliannya
dengan sangat kukuh menjadi
pandangan sistem keislaman. Ini,
misalnya, ditegaskan dalam firman
Allah yang menjelaskan bahwa
ajaran pokok para Nabi dan Rasul
ialah bahwa mereka tidak me-
nyembah sesuatu apa pun kecuali
Allah, Tuhan Yang Maha Esa: Dan
Kami (Allah) tidak pernah mengutus
seorang Rasul pun kecuali Kami
wahyukan kepadanya bahwasanya
tiada Tuhan selain Aku. Maka
sembahlah olehmu semua akan Daku
saja (Q., 21: 25).

Sekali lagi, dalam firman itu titik
temu antara agama-agama yang
diperintahkan Tuhan untuk meng-
ajak para pemeluk menuju kepada-
nya ialah paham Ketuhanan Yang
Maha Esa. Sepanjang mengenai
Pancasila, adalah tepat bahwa sila
pertama itu, seperti yang diungkap-
kan oleh penyumbang pikirannya
yang utama, Ki Bagus Hadikusumo,
Ketua Umum Muhammadiyah saat
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itu, dimaksudkan sebagai tawhîd.
Lebih lanjut, mengikuti garis
argumen dalam ilmu Ushul Fiqih,
sesudah satu titik temu yang paling
pokok disetujui, kemudian masih
dapat disetujui pula titik temu lain
yang dipandang baik oleh semua,
maka tentulah hal itu lebih utama
(afdlal). Sebuah kaidah mengata-
kan, “Mâ kâna aktsara fi‘lan kâna
aktsara fadllan”. (sesuatu [dari
perbuatan baik] semakin banyak
dikerjakan, semakin banyak pula
keutamaannya).

PANDANGAN HIDUP

Ada dua pilihan berkenaan
dengan pandangan hidup. Pertama,
pandangan hidup yang berdasarkan
pada takwa. Kedua, pandangan
hidup selain takwa, yang digam-
barkan sebagai bangunan yang
fondasinya berada di atas sebuah
jurang yang rapuh.

Takwa sebagai landasan dan
pandangan hidup yang benar akan
menjadikan manusia mampu me-
lepaskan dirinya dari belenggu
kekinian dan kesekarangan, become
a captive of here and now yang
menjadikan dia terjatuh dari nilai
kemanusiaan yang sangat luhur.
Karena pandangan hidup yang
berlandaskan pada takwa, seperti
diklaim Al-Quran sebagai pandang-
an yang benar, maka pandangan

hidup selain takwa, dengan sendiri-
nya, adalah pandangan hidup yang
salah. Pandangan hidup selain takwa
akan menjadikan manusia sebagai
tawanan kekinian dan kesekarang-
an, sehingga membuat manusia
tidak lagi mampu mencapai hakikat
kebahagiaan yang sesungguhnya,
yakni kebahagiaan ruhani atau
kebahagiaan hakiki.

PANDANGAN HIDUP
BERORIENTASI KETUHANAN

Dalam Al-Quran dijelaskan
bahwa tujuan para Rasul Allah
ialah mewujudkan masyarakat yang
ber-ketuhanan (rabbânîyûn—Q., 3:
79), yaitu masyarakat yang para
anggotanya dijiwai oleh semangat
dalam mencapai ridla Allah, me-
lalui perbuatan baik bagi sesamanya
dan kepada seluruh makhluk. Inilah
dasar pandangan etis keagamaan.
Dan seluruh pemikiran bidang-
bidang etika (sosial, politik, an-
taragama, lingkungan, biomedis,
bisnis, dan seterusnya)—dari sudut
pandang keagamaan—haruslah
dibangun dari dasar ini. Makna
rabbânîyah adalah sama dengan
“berkeimanan” dan “berketakwaan”
atau lebih sederhananya, “beriman”
dan “bertakwa”—atau “imtak”,
sebuah akronim yang sekarang
populer. Dari sudut pandangan
sistem paham keagamaan, iman dan
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takwa adalah fondasi (Arab: asâs)
yang benar bagi semua segi ke-
hidupan manusia. “Manakah yang
terbaik? Mereka yang mendirikan
bangunannya atas dasar takwa dan
keridlaan Allah, ataukah yang men-
dirikan bangunannya di atas tanah
pasir di tepi jurang lalu runtuh ber-
samanya ke dalam api neraka …”
(Q., 9: 109).

Implikasi Ketu-
hanan Yang Maha
Esa ini, jika kita
mencoba mengiden-
tifikasinya, kurang
lebih akan meng-
hasilkan nilai-nilai
berikut, yang boleh
kita sebut fondasi
etika Islam—yang
harus menjadi dasar normatif dari
apa pun yang akan kita bangun
atas nama Islam, yaitu bahwa
manusia tidak dibenarkan memut-
lakkan sesuatu apa pun selain
Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri.
Mengakui Tuhan Yang Maha Esa
sebagai yang mutlak berarti menya-
dari bahwa Tuhan tidak dapat
dijangkau akal manusia. Tuhan
tidak dapat diketahui, tetapi dapat
diinsyafi sedalam-dalamnya keber-
adaannya. Dialah asal dan tujuan
hidup manusia, dengan konsekuen-
sinya bahwa manusia harus mam-
baktikan seluruh hidupnya demi
memperoleh perkenan atau ridla-
Nya.

Di sini, tidak memutlakkan
sesuatu apa pun selain Tuhan Yang
Maha Esa berarti tidak menjadikan
sesuatu selain dari Dia sebagai tu-
juan hidup. Dalam wujudnya yang
minimal, menjadikan sesuatu selain
Tuhan sebagai tujuan hidup itu
contohnya adalah sikap pamrih,
tidak ikhlas.

Pandangan hidup yang berorien-
tasi ketuhanan ini
terkait erat de-
ngan pandangan
bahwa manusia
adalah puncak cip-
taan Tuhan, yang
diciptakan-Nya
dalam sebaik-baik
kejadian. Manu-
sia berkedudukan

lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan
mana pun di seluruh alam, malah
lebih tinggi daripada alam itu
sendiri. Tuhan telah memuliakan
manusia. Maka manusia harus
menjaga harkat dan martabatnya
itu, dengan tidak bersikap me-
nempatkan alam atau gejala alam
lebih tinggi daripada dirinya sen-
diri (lewat mitologi alam atau
gejalanya), atau menempatkan se-
seorang, atau diri sendiri, lebih
tinggi daripada orang lain (lewat
tirani atau mitologi terhadap sesa-
ma manusia).

Pada hakikatnya, manusia di-
ciptakan sebagai makhluk ke-
baikan (f ithrah).  Karena itu,

Mengatakan bahwa setiap pribadi
memiliki naluri religiusitas—baik
dalam pengertian yang sejati
maupun palsu—sebenarnya sama
dengan mengatakan bahwa setiap
pribadi memiliki naluri keper-
cayaan.
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pribadi manusia harus berpan-
dangan baik kepada sesamanya,
berbuat baik untuk sesamanya.
Sebaliknya, sebagai ciptaan yang
lebih rendah daripada manusia,
alam ini disediakan Tuhan bagi
kepentingan manusia untuk ke-
sejahteraan hidupnya, baik yang
bersifat spiritual maupun yang
bersifat material. Alam diciptakan
Tuhan sebagai wujud yang baik dan
nyata (tidak semu), dan dengan
hukum-hukumnya yang tetap, baik
yang berlaku dalam kesejahtera-
annya yang utuh maupun yang
berlaku dalam bagiannya secara
spesifik.

PANDANGAN HISTORIS
TENTANG ZAMAN MODERN

Modernisasi ditandai oleh krea-
tivitas manusia dalam mencari jalan
mengatasi kesulitan hidupnya di
dunia ini. Sungguh, modernisme,
khususnya seperti yang ada di
Barat, adalah suatu antroposen-
trisme yang hampir tak terkekang.
Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah
yang terkenal, mengatakan bahwa
modernitas telah dimulai menjelang
akhir abad kelima belas Masehi,
ketika orang Barat “berterima kasih
tidak kepada Tuhan tetapi kepada
dirinya sendiri karena ia telah
berhasil mengatasi kungkungan
Kristen Abad Pertengahan”.

Tetapi betapapun kreatifnya
manusia pada zaman Modern,
namun kreativitas itu, dalam pers-
pektif sejarah dunia dan umat
manusia secara keseluruhan, masih
merupakan kelanjutan berbagai
hasil usaha (achievements) umat
manusia sebelumnya. Unsur-unsur
elementer kultural kehidupan
modern seperti bahasa, norma-
norma etis (sebagaimana antara lain
dicerminkan dalam ajaran agama-
agama), bahkan huruf dan angka
serta temuan-temuan ilmiah, mes-
kipun dalam bentuknya yang masih
germinal dan embrionik, adalah
produk zaman sebelumnya, yaitu
zaman Agraria. Tanpa pernah ada
zaman Agraria itu, maka zaman
Modern sendiri sama sekali mus-
tahil. Oleh sebab itu, pertama-tama
zaman Modern harus dipandang
sebagai kelanjutan wajar dan logis
perkembangan kehidupan manusia.

Karena merupakan suatu ke-
lanjutan logis sejarah, maka mo-
dernitas adalah sesuatu yang tak
terhindarkan. Lambat ataupun
cepat modernitas tentu muncul di
kalangan umat manusia, entah
kapan dan di bagian mana dari
muka bumi ini. Jika “kebetulan”
momentum zaman Modern dimulai
oleh Eropa Barat Laut sekitar dua
abad yang lalu, maka sebenarnya
telah pula terjadi “kebetulan” se-
rupa sebelumnya, yaitu dimulainya
momentum zaman Agraria dari
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Lembah Mesopotamia (bangsa
Sumeria) sekitar lima ribu tahun
yang lalu. Dan jika zaman Modern
membawa implikasi terbentuknya
negara-negara nasional, maka konsep
dan lembaga kenegaraan itu sendiri
adalah akibat langsung dan dicipta-
kan oleh zaman Agraria.

Maka munculnya zaman Agraria
juga disebut sebagai permulaan se-
jarah, dan zaman sebelumnya di-
sebut zaman “prasejarah” yang tan-
pa “peradaban”. Karena itu, Lem-
bah Mesopotamia dianggap sebagai
tempat “buaian” peradaban manu-
sia. Dan patut diingat bahwa semua
agama besar, baik yang Semitik
(Yahudi, Kristen, dan Islam) mau-
pun yang “Asia” (Hinduisme, Bu-
dhisme, Konfusionisme) lahir dan
berkembang pada zaman Agraria.
Ini tidak perlu mengherankan,
sebab zaman Agraria sendiri, se-
menjak permulaannya oleh bangsa
Sumeria tersebut, telah berlangsung
selama sekitar lima puluh abad,
sementara zaman Modern, dalam
bentuknya yang mekar sekarang ini,
baru berlangsung sekitar dua abad
saja.

PANDANGAN KEFILSAFATAN
KLASIK TENTANG AKHLAK

Tanpa bermaksud menjadi ter-
lalu teoretis, pembicaraan tentang
akhlak dirasa ada baiknya dimulai

dengan tinjauan selintas pandangan
kefilsafatan. Secara kefilsafatan,
pembicaraan tentang akhlak telah
berlangsung ribuan tahun, se-
dikitnya sejak zaman Yunani Kuno.
Ini amat dirasakan pentingnya
karena boleh dikata seluruh pem-
bahasan tentang akhlak pada za-
man mutakhir dalam peradaban
Barat didasarkan, atau merupakan
kelanjutan, pandangan kefilsafatan
klasik itu.

Padanan pengertian akhlak da-
lam istilah kefilsafatan ialah etika
dan moral. Antara kedua istilah
terakhir itu terdapat pertalian
pengertian yang erat sekali, sehingga
acapkali tidak dapat dibedakan
dengan cermat. Sebuah kamus
Inggris menyebutkan empat peng-
ertian tentang etika (ethic). Pertama,
etika ialah “prinsip tentang tingkah
laku yang benar atau baik atau
kumpulan dari prinsip-prinsip itu”.
Kedua, etika merupakan “sistem
prinsip-prinsip atau nilai-nilai
moral”. Ketiga, dalam kata-kata
“ethics” (yaitu “ethic” dengan tam-
bahan “s” tapi dalam penggunaan
mufrad saja), diartikan sebagai
“kajian tentang hakikat umum
moral dan pilihan-pilihan khusus
moral”. Keempat, “ethics” (yaitu
“ethic” dengan tambahan “s” dalam
penggunaan mufrad dan jamak),
ialah “ketentuan-ketentuan atau
ukuran-ukuran yang mengatur
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tingkah laku para anggota suatu
profesi” (seperti “Etika Kedokter-
an”).

Sedangkan “moral”, dalam peng-
gunaannya sebagai kata sifat, di-
maknai sebagai (1) sesuatu yang
menyangkut penilaian atau peng-
ajaran tentang
kebaikan atau
keburukan wa-
tak atau kela-
kuan; (2) sesu-
atu yang berse-
tujuan dengan
ukuran-ukuran
mapan kelakuan
yang baik; (3)
sesuatu yang
timbul dari hati
nurani; (4) hal yang punya dampak
kejiwaan, bukan keragaan; (5) hal
yang didasarkan atas kelayakan
daripada bukti; (6) prinsip yang
diajarkan (atau disimpulkan) lewat
sebuah cerita atau kejadian; (7)
dalam kata-kata Inggris, morals
ialah aturan-aturan atau kebiasaan
tingkah laku, khususnya tingkah
laku seksual.

Pengertian-pengertian perkamus-
an itu cukup membantu, namun
harus dikembangkan dengan me-
lihat pengertian-pengertian yang
diberikan oleh para failasuf. Seperti
kita semua tahu, semua pembahas-
an kefilsafatan berpangkal dari pe-
mikiran para failasuf Yunani Kuno.
Pada abad keenam SM, Pythagoras

mengembangkan salah satu yang
paling dini dalam filsafat moral ber-
dasarkan Orphisme, sebuah agama
misteri Yunani. Ia percaya bahwa
hakikat intelektual adalah lebih
tinggi daripada hakikat sensual,
dan bahwa kehidupan yang terbaik

ialah yang di-
baktikan kepada
disiplin mental.
Ia mendirikan
suatu aliran se-
tengah-agama
yang menekan-
kan kesederha-
naan dalam bi-
cara, pakaian
dan makanan.

Pada abad ke-
lima SM tampil kaum Sofis (Sophist)
yang meragukan ukuran-ukuran
mutlak akhlak. Seorang tokohnya,
Protagoras, mengajarkan bahwa pe-
nilaian manusia adalah subjektif,
dan bahwa pengertian seseorang
hanyalah berlaku untuk dirinya saja.
Seorang tokoh Sofis lagi, Gorgias,
menganut pandangan yang ekstrem
dengan mengatakan bahwa tidak
suatu apa pun ada, dan jika ada
manusia tidak akan mampu me-
ngetahuinya, dan jika manusia tahu
mereka tidak akan dapat meng-
komunikasikan pengetahuannya itu.
Lain lagi pendapat seorang Sofis
Thrasymachus. Ia ini percaya bahwa
kekuasaan membuat sesuatu men-
jadi benar (might makes right).
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Pandangan-pandangan etika dan
moral yang bernada pesimistis itu
ditentang oleh Socrates, yang pan-
dangannya dapat diringkaskan
seperti ini: kebajikan ialah penge-
tahuan; manusia akan berkebajikan
(saleh) jika mereka tahu apa ke-
bajikan itu; dan kejahatan adalah
akibat kebodohan. Jadi, menurut
Socrates, pendidikan akan mem-
buat manusia menjadi bermoral.

Socrates menjadi bapak dari
empat aliran etika dan moral yang
kemudian berkembang di Yunani
Kuno: (dalam peristilahan Inggris)
Cynics, Cyrenaics, Megarians, dan
Platonists. Antisthenes, seorang
tokoh Cynics, berpandangan bahwa
satu-satunya kebajikan ialah sikap
menahan diri yang dapat diajarkan
kepada setiap orang. Golongan ini
mengejek kemewahan sebagai ke-
jahatan, jika dijadikan ukuran
tingkah laku. Mereka beranggapan
bahwa semua kebanggaan adalah
kejahatan, termasuk kebanggaan
dalam penampilan atau keresikan
(cleanliness). Berkenaan dengan ini,
Socrates pernah mengatakan, “Saya
dapat melihat kebanggaanmu lewat
lubang-lubang jubahmu”.

Kaum Cyrenaics adalah golongan
hedonis (penikmat hidup), yang
merumuskan kesenangan sebagai
kebaikan utama asalkan tidak men-
dominasi kehidupan pribadi. Ke-
senangan itu sama saja semuanya,
tidak ada yang lebih unggul ter-

hadap yang lain, dan harus diukur
hanya sebanding tingkatnya atau
keawetannya.

Kaum Megarians, para pengikut
Euclidius, berpendapat bahwa ke-
bajikan dapat disebut dengan ber-
bagai nama (kearifan, Tuhan, akal),
dan hakikatnya hanyalah “satu”.
Kebajikan adalah rahasia jagat raya,
yang dapat diungkapkan hanya
lewat penyelidikan logis.

Failasuf terkenal Plato, guru
mereka yang disebut menurut
namanya, kaum Platonis, me-
mandang bahwa kebajikan adalah
unsur utama kenyataan. Kejahatan
tidak ada dalam dirinya, melainkan
merupakan suatu refleksi tidak
sempurna dari kenyataan, yaitu
kebajikan. Dalam bukunya, Dialog
(paruh pertama abad keempat SM),
Plato mengemukakan bahwa kebaji-
kan manusia terletak dalam kese-
suaian seorang pribadi untuk mela-
kukan tugas wajar orang itu di
dunia ini. Jiwa manusia punya tiga
unsur: akal, kemauan, dan nafsu.
Masing-masing punya keutamaan
khusus dalam diri orang baik dan
melakukan suatu peran khusus.
Keutamaan akal ialah kearifan, atau
pengetahuan tentang tujuan hidup;
kemauan berkeutamaan keberanian,
suatu kemampuan untuk bertin-
dak; dan nafsu ialah kesederhanaan,
atau sikap menahan diri (“menahan
nafsu”). Keadilan adalah keutamaan
yang paling tinggi, yaitu suatu hu-
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bungan yang harmonis dari semua
bagian lain, setiap bagian dari jiwa
melaksanakan usahanya yang ber-
sesuaian dan menjaga tempatnya
yang benar. Plato berpendapat
bahwa akal harus berkuasa, kemau-
an pada urutan kedua, dan nafsu
harus tunduk kepada akal dan ke-
mauan. Orang yang adil, yaitu
yang hidupnya teratur secara demi-
kian itu, adalah orang yang saleh.

Dari semua failasuf Yunani
Kuno, yang paling berpengaruh
hingga sekarang ialah Aristoteles.
Para failasuf Muslim menganggap-
nya sebagai “guru pertama” (al-
mu‘allim al-awwal), sebagaimana
Al-Farabi merupakan “guru kedua”
(al-mu‘allim al-tsânî). Dikenal
sebagai bapak logika, Aristoteles
menjadi rujukan hampir dalam
semua cabang pemikiran. Dalam
hal akhlak, dia berpandangan bahwa
kebahagiaan adalah tujuan hidup.
Dalam buku utamanya tentang
akhlak, Etika Nekomakia (akhir
abad keempat SM), ia membatasi
kebahagiaan sebagai kegiatan yang
sejalan dengan hakikat khusus
kemanusiaan; kesenangan menyertai
kegiatan semacam itu, tapi bukan
tujuan utamanya. Kebahagiaan
timbul dari sifat kemanusiaan unik
akal, yang berfungsi secara serasi
dengan kemampuan pikiran ma-
nusia. Aristoteles berpendapat
bahwa keutamaan pada esensinya
adalah kebiasaan yang baik, dan

bahwa untuk meraih kebahagiaan
seseorang harus mengembangkan
dua jenis kebiasaan: pertama, ke-
giatan mental, seperti pengetahuan,
yang menuju kepada kegiatan
kemanusiaan tertinggi, yaitu pe-
renungan (tafakkur); kedua, tin-
dakan dan emosi praktis, seperti
keberanian. Keutamaan moral
adalah kebiasaan perilaku yang
mencocoki “jalan tengah emas”
(golden mean), yaitu prinsip kese-
derhanaan, dan itu semua harus
luwes karena adanya perbedaan
antara manusia dan faktor-faktor
keadaan. Secara umum, Aristoteles
membatasi jalan tengah sebagai
keadaan antara dua ekstrem ber-
lebihan dan kekurangan; jadi ke-
murahan hati adalah jalan tengah
antara keborosan dan kekikiran.
Bagi Aristoteles, keutamaan intelek-
tual dan moral hanyalah perantara-
an menuju tercapainya kebahagiaan
yang tumbuh dari pelaksanaan
penuh potensi manusia.

PANDANGAN KRITIS EMPIRIS
IBN TAIMIYAH

Di antara sekian banyak tokoh
pemikir Islam klasik yang menjadi
rujukan kaum Muslim pada zaman
Modern ini, Ibn Taimiyah adalah
seorang yang sangat menonjol.
Dengan kepribadian yang menurut
sementara orang eksentrik dan
kontroversial, Ibn Taimiyah adalah
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seorang penulis yang sangat subur,
dengan warisan karya tulis yang
berjumlah ratusan. Tulisan-tulisan
ini biasanya dibuat dengan bahasa-
bahasa yang tegas, keras, kadang-
kadang bombastis dan hiperbolik,
sehingga banyak menarik sikap-
sikap pro-kontra yang juga keras
dari masyarakat. Di mata para
pengikutnya, reaksi yang menolak
Ibn Taimiyah datang dari kaum
pembuat bid‘ah atau sekurangnya
dari kaum “jumud”. Sebaliknya,
bagi para penentangnya, justru Ibn
Taimiyah adalah pembuat bid‘ah
yang kasar. Tokoh ini mengaku
sebagai pejuang untuk paham Salaf
yang saleh, tetapi justru dalam
pandangan para penentangnya, dia
bukanlah seorang Salafi.

 Pendeknya, Ibn Taimiyyah ada-
lah seorang tokoh yang disanjung
sekaligus dihina, dipuji sekaligus
dicerca, dikagumi sekaligus di-
remehkan. Pada zaman modern ini,
Taimiyah mewakili berbagai kalang-
an, sejak dari kaum Muslim “libe-
ral” seperti failasuf Muhammad
Iqbal dan ahli pemikiran Islam
Fazlur Rahman sampai kepada
kaum Muslim “konservatif ” seperti
umumnya para ulama Wahhabi
dari Najed. Hal itu terjadi karena
Ibn Taimiyah menulis dalam suasa-
na dan gaya bahasa yang sangat
polemis menghadapi dan melawan
berbagai pihak yang menurut pan-
dangannya telah menyeleweng dari

ajaran Islam yang benar. Gaya po-
lemisnya yang kadang-kadang terasa
ekstrem itu antara lain dibentuk
oleh krisis besar yang menimpa
dunia Islam pada zamannya. Dalam
kegemasannya Ibn Taimiyah tampil
sebaik-baiknya sebagai mujtahid
(pemikir orisinal) dan mujâhid
(pejuang dalam perang).

Nama lengkap tokoh ini ialah
Taqi Al-Din Abu Ahmad ibn ‘Abd
A1-Halim ibn ‘Abd Al-Salam Ibn
‘Abd Allah, Al-Khidr ibn Mu-
hammad Al-Khidr Ibn ‘Ali Ibn
‘Abd Allah. Ia dilahirkan pada 661
H/1263 M, lima tahun setelah
jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa
Mongol. Kota kelahirannya ialah
Harran, sebuah kota di Mesopo-
tamia utara (kini termasuk wilayah
Turki, dekat perbatasan dengan
Irak). Pada masa lalu, Harran
terkenal sebagai salah satu pusat
Hellenisme, dengan penduduk
yang menurut Ibn Taimiyah sendiri
dulu menyembah bintang. Kota
Harran pula yang menjadi tempat
kedatangan Nabi Ibrahim dalam
pelariannya dari Ur, di Kaldea.
Kaum Hellenis dari kalangan pen-
duduk kota Harran dilindungi oleh
para khlaifah karena dianggap
sebagai kaum sabiin (Al-Shâbi’ûn)
yang menurut sebagian ‘ulama’
termasuk sejenis kaum Ahl al-Kitâb,
sebagaimana diisyaratkan dalam Al-
Quran. Ibn Taimiyah menolak
pandangan serupa itu. Jadi, kota
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tempat kelahirannya sendiri sudah
melambangkan sebuah kontroversi,
yang kelak ikut mewarnai pem-
bawaan dan penampilannya yang
polemis. Tambahan, ia lahir lima
tahun setelah kejatuhan Bagdad ke
tangan bangsa Mongol yang penuh
tragedi dan kekejaman. Ia dilahir-
kan dan kemudian dibesarkan
dalam situasi zaman yang kritis dan
dalam suasana malaise yang me-
landa kaum Muslim, atau suasana
umat Islam kehilangan daya dorong
psikologis (psychological striking
force) menghadapi musuh luar.

Sebagai bocah, Ibn Taimiyah
sendiri langsung merasakan betapa
mengerikan ancaman penaklukan
oleh bangsa Mongol itu. Pada 667
H/1269 M, ketika Ibn Taimiyah
masih berumur enam tahun, kota
kelahirannya, Harran diserbu bang-
sa Tatar. Ibn Taimiyah mengikuti
keluarganya mengungsi ke Damaskus,
konon dengan menggunakan be-
berapa pedati yang ditarik lembu,
antara lain untuk membawa kitab-
kitab ayahnya yang amat banyak
dan berharga. Si bocah Ibn
Taimiyah ikut merasakan kepedihan
penderitaan keluarganya karena
serbuan bangsa kafir di Asia tengah
itu. Mereka kemudian menetap di
Damaskus, Syria, dan di sana men-
dapat tempat dalam universitas
Masjid jâmi’ Banî Umayyah. Ibn
Taimiyah belajar dari orang tuanya
sendiri apa saja yang dapat di-

pelajarinya dari ilmu-ilmu agama,
juga dari banyak guru yang lain, di
antaranya konon adalah guru wa-
nita. Karena memiliki kapasitas
intelektual yang amat besar, sejak
kecil Ibn Taimiyah telah menunjuk-
kan berbagai kemampuan yang luar
biasa, sehingga dalam umur belasan
tahun ia sudah dipercaya untuk
sesekali menggantikan ayahnya
memberi kuliah di Universitas
masjid tersebut.

Dalam keseluruhan suasana
itulah Ibn Taimiyah dibesarkan
(secara emosional maupun intelek-
tual), yang amat mempengaruhi
pembentukan kepribadiannya yang
serba tegar membuatnya memíliki
kegemasan ilmiah dan ideologis
yang luar biasa. Dari Damaskus ia
melancarkan berbagai kritik kepada
masyarakat, terutama kepada ka-
langan para ‘ulamâ’ (yang di sana
saat itu kebanyakan bermazhab
Syâfi’î) dan kepada para pejabat
pemerintahan. Ibn Taimiyah me-
mandang bahwa ‘ulamâ’ dan pe-
jabat (al-‘ulamâ’ wa al-umarâ’)
Islam saat itu adalah yang ber-
tanggung jawab langsung atas ke-
munduran kelemahan umat Islam.

PANGKAL PERTUMBUHAN FIQIH

Ilmu fiqih, seperti  halnya
ilmu-ilmu keislaman lainnya,
dapat dikatakan telah tumbuh
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semenjak masa Nabi sendiri. Jika
“fiqih” dibatasi pengertiannya
hanya sebagai “hukum” seperti yang
sekarang umum dipahami orang,
maka akar “hukum” yang amat erat
kaitannya dengan kekuasaan itu
berada dalam salah satu peranan
Nabi sendiri selama beliau meng-
emban tugas suci
kerasulan (risâ-
lah), khususnya
selama periode
sesudah hijrah ke
Madinah, yaitu
peranan sebagai
pemimpin masyarakat politik (Ma-
dinah) dan sebagai hakim pemutus
perkara.

Peranan Nabi sebagai pemutus
perkara itu sendiri harus dipandang
sebagai tak terpisahkan dari fungsi
beliau sebagai utusan Tuhan. Se-
perti halnya dengan semua peng-
anjur agama dan moralitas, Nabi
Muhammad Saw. membawa ajaran
dengan tujuan amat penting: re-
formasi atau pembaharuan dan
perbaikan (ishlâh) kehidupan ma-
syarakat. Berada dalam inti refor-
masi itu ialah aspirasi keruhanian
(sebagai pengimbang aspirasi kedu-
niawian semata) yang populis (cita-
cita keadilan dengan semangat kuat
anti elitisme dan hierarki sosial) dan
bersifat universal (berlaku untuk
semua orang, di semua tempat dan
waktu).

“Tetapi peranan Nabi dengan
tugas kerasulan (risâlah) yang
diembannya tidak bersangkutan
dengan hal-hal kemasyarakatan
semata. Dalam kesanggupan me-
nangkap dan memahami serta
mengamalkan keseluruhan makna
agama yang serbasegi itu ialah

sesungguhnya
letak perbaikan
dan peningkatan
nilai kemanu-
siaan seseorang.
Inilah kurang
lebih yang di-

maksudkan Nabi ketika beliau
bersabda dalam sebuah hadis yang
amat terkenal bahwa jika Tuhan
menghendaki kebaikan untuk sese-
orang, maka dibuatlah ia menjadi
faqîh (orang yang paham) akan
agamanya. Demikian pula sebuah
firman Ilahi yang tidak jauh mak-
nanya dari hadis itu, yang me-
negaskan hendaknya dalam setiap
masyarakat selalu ada kelompok
orang yang melakukan tafaqquh
(usaha memahami secara menda-
lam) tentang agamanya. Diharap-
kan agar para “Spesialis” ini dapat
menjalankan peran sebagai sumber
kekuatan moral (moral force) masya-
rakat (Q., 9: 122). Suatu masya-
rakat tumbuh menjadi masyarakat
hukum (legal society), namun dasar
strukturnya itu ialah hakikat suatu
masyarakat akhlak (ethical society).

Di antara sekian asal dari asal,
yang tertinggi adalah Tuhan.
Manusia pada alam ruhaninya
ingin kembali kepada Tuhan.
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Sebuah hadis yang terkenal me-
nyatakan bahwa Nabi Muhammad
bersabda, “Aku diutus hanyalah
untuk menyempurnakan budi pekerti
luhur.”

Berkenaan dengan prinsip ini
Sayyid Sabiq, misalnya, mengatakan
bahwa Allah mengutus Muhammad
Saw. dengan kecenderungan suci
yang lapang (al-hanîfîyah al-samhah).
Rasulullah Saw. bersabda, “Agama
yang paling disukai Allah ialah al-
hanîfîyah al-samhah.” Kemudian
kecenderungan suci yang lapang itu
dilengkapi dengan tata cara hidup
praktis yang serba meliputi (al-
syarî‘ah al-jâmi‘ah). Namun dalam
sifatnya yang menyeluruh itu masih
dapat dikenali adanya dua hal yang
berbeda: hal-hal parametris keaga-
maan yang tidak berubah-ubah,
dan hal-hal dinamis, yang berubah
menurut perubaban zaman dan
tempat.

“... adapun hal-hal yang tidak
berubah karena perubahan zaman
dan tempat, seperti simpul-simpul
kepercayaan (al-‘aqâ’id) dan per-
ibadatan (al-‘ibâdât), maka di-
berikan secara terperinci (mu-
fashshal) dengan perincian yang
sempurna, serta dijelaskan dengan
nash-nash yang serba-meliputi.
Karena itu, tidak seorang pun
dibenarkan menambah atau me-
ngurangi. Sedangkan hal-hal yang
berubah dengan perubahan zaman
dan tempat, seperti berbagai ke-

maslahatan sipil (al-mashâlîh al-
madanîyah) serta berbagai perkara
politik dan perang, maka diberikan
secara garis besar (mujmâl) agar ber-
sesuaian dengan kemaslahatan
manusia pada setiap masa, dan de-
ngan ketentuan itu para pemegang
wewenang (ulû al-amr, jamak dari
walî al-amr, pemegang kekuasaan,
yakni pemerintah) dapat mencari
petunjuk dalam usaha menegakkan
kebenaran dan keadilan.

Maka, ilmu fiqih dalam makna
asalnya adalah ilmu yang berusaha
memahami secara tepat ketentuan-
ketentuan terperinci (al-mufash-
shalât) dan ketentuan-ketentuan
garis besar (al-mujmalât) dalam
ajaran agama itu. Hal-hal yang
telah terperinci, dengan sendirinya
tidak banyak kesulitan. Tetapi hal-
hal yang bersifat garis besar, per-
bedaan penafsiran dan penjaba-
rannya sering menjadi sumber
kesulitan yang menimbulkan ber-
bagai perbedaan pendapat di ka-
langan pemikir Muslim dalam fase
perkembangan historis mereka yang
paling formatif.

PARA WALI DAN WASILAHNYA

Kedudukan para wali sangat di-
perkokoh oleh adanya ajaran ten-
tang “wasilah” atau perantara.
Maksudnya adalah perantara antara
seorang dengan Allah Swt. Dasar
doktrin “wasilah” ini mengacu pada
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firman Allah dalam Al-Quran, Dan
carilah perantara kepada-Nya (Q.,
5: 38). Tetapi, teologi ortodoks
menafsirkan bahwa yang dimaksud-
kan dengan wasilah itu adalah amal
perbuatan yang baik. Dengan amal
perbuatan yang baik kita ber-
peluang “mendekati” Allah. Se-
dangkan bagi para penganut tare-
kat wasilah itu adalah seorang wali
atau guru tasawuf, atau siapa saja
yang terjamin kealiman dan ke-
salehannya. “Mendekati” Allah ada-
lah suatu usaha yang sangat sulit,
maka sebaiknya minta pertolongan
kepada seorang yang sudah dekat
dengan Allah, yaitu seorang wali.

Kepercayaan tentang wilayah
atau kewalian ini erat hubungannya
dengan kepercayaan tentang ka-
râmah atau keramat, barâkah atau
berkat, dan syafâ‘ah (limpahan
pertolongan). Semula barâkah dan
syafâ‘ah hanya dimiliki oleh Nabi.
Tetapi kelebihan itu dapat diwaris-
kan kepada beberapa pengikutnya
yang khusus, demikian terus-
menerus sampai pada para pengikut
tarekat saat ini. Sedangkan mu‘jizah
(mukjizat) diturunkan dari para
nabi kepada para wali sebagai
karâmah. Dan berkah serta syafâ‘ah
tersebut tidak hanya terdapat pada
orang suci itu semasa hidupnya,
tetapi juga sesudah matinya. Maka
timbullah kebiasaan berziarah ke
makam-makam untuk meminta
berkah dan syafâ‘ah ini.

Secara historis tumbuhnya prak-
tik pemujaan kepada para wali itu
ada kaitannya dengan doktrin
kerahasiaan. Menyadari bahwa
intuisi tasawuf dapat berjalan sejajar
dengan subjektivisme orang se-
bagaimana umumnya akibat tekan-
an penghayatan ketuhanan yang
serba immanent, maka perlu di-
adakan pengaturan-pengaturan.
Salah satu bentuk pengaturan itu
adalah ditetapkannya seseorang
yang benar-benar menguasai per-
soalan sebagai satu-satunya sumber
otoritas keruhanian untuk suatu
kelompok tertentu. Para murid
diharapkan menunjukkan ketaatan
dan kesetiaan yang sempurna de-
ngan berpedoman pada ajaran guru
bersangkutan agar terpelihara dari
bahaya tergelincir pada subjektiv-
isme diri sendiri. Memang perkata-
an “wali” selain berarti kekasih
Allah (walîyullâh), juga berarti
“orang yang berwewenang”. Untuk
menunjang adanya wewenang itu-
lah karamah diperlukan, baik kara-
mah itu benar-benar ada padanya
maupun hanya bikinan para pem-
bantunya saja melalui desas-desus,
rumor, dan dongeng. Menciptakan
karamah untuk seorang guru atau
kiai dengan sendirinya lebih mudah
jika dia sudah meninggal daripada
semasa hidupnya.

Adanya seorang wali untuk sua-
tu kelompok, baik wali itu berupa
tokoh yang masih hidup maupun
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yang sudah meninggal, sangat besar
pengaruhnya dalam memelihara
kesadaran para pengikutnya akan
hidup sesudah mati dan alam gaib
pada umumnya. Perasaan adanya
hubungan pribadi yang intim
dengan wali itu memberikan ke-
hangatan dan intensitas dalam
ritus-ritus yang dilakukan oleh
kelompok tersebut; suatu hal yang
jarang bisa dirasakan oleh kaum
Muslim yang tidak terikat pada
suatu gerakan kesufian.

Disebabkan sentralnya keperca-
yaan kepada wali ini maka dalam
kenyataan ibadah suluk atau tarekat
yang paling utama adalah membaca
manâqib atau riwayat hidup se-
orang wali, khususnya wali yang
berhubungan langsung dengan
tarekat bersangkutan. Tarekat
Qadiriyah-Naqsyabandiyah umpa-
manya mengenal lembaga “khatam-
an”, yaitu ritual bersama yang di-
lakukan oleh para khalifah guru di
bawah pimpinan guru sendiri yang
dimaksudkan menyudahi atau
mungkasi suatu rangkaian amalan
tarekat dalam satu bulan. Dalam
hal ini yang dianggap paling pen-
ting adalah membaca Manâqib
Syaikh ‘Abd Al-Qadir Jailani. Wak-
tu untuk “khataman” ini sedapat
mungkin disesuaikan dengan hari
wafatnya wali ini, yaitu tanggal se-
belas bulan Arab.

Setiap pengikut tarekat diha-
rapkan senantiasa mengamalkan

wirid atau suluk yang telah di-
ajarkan oleh gurunya. Biasanya
mereka akan melakukannya setiap
sehabis sembahyang yang lima
waktu dengan zikir (ingat kepada
Allah). Tetapi selain zikir dengan
suara (jahr) ini, mereka juga me-
ngenal zikir dengan hati (khâfî).
Zikir dengan hati tidak mengenal
tempat dan waktu. Setiap ke-
sempatan seseorang hendaknya
senantiasa memelihara hubungan
dengan Allah Swt. Situasi ruhani
yang komunikatif dengan kenyataan
terakhir akan selalu merupakan
pangkal tolak bagi lahirnya akhlak
atau budi pekerti luhur, karena
ajaran ihsân yang menyadarkan
setiap orang bahwa ia berdiri
langsung di hadapan Allah yang
senantiasa mengawasi, akan men-
jadikan kaum tarekat umumnya
memiliki sikap rendah hati, ikhlas,
santun kepada sesama manusia,
penolong, dan sikap-sikap terpuji
lainnya. Mereka meyakini bahwa
yang paling banyak menyebabkan
orang masuk surga adalah zikir atau
ingat kepada Allah Swt. dan budi
pekerti luhur. Tujuan setiap ibadat
yang ada dalam agama ini adalah
ingat kepada Allah secara intensif,
yang kemudian diharapkan akan
melahirkan sikap-sikap hidup terpuji.

Menurut Ikhwan Al-Shafa, “Se-
orang yang ideal dan sempurna
budi pekertinya bukan dia yang
berasal dari Persia Timur, mem-
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punyai kepercayaan seperti orang
Arab, berpendidikan di Irak, mem-
punyai kepercayaan berdagang
seperti orang Yahudi, berkelakuan
seperti pengikut Nabi Isa Al-Masih,
saleh seperti pendeta Syria, berilmu
pengetahuan seperti orang Yunani,
pandai menafsirkan kegaiban seperti
orang India, tetapi yang terpenting
dan terutama adalah dia harus
seorang sufi dalam keseluruhan
hidup ruhaninya.”

Tujuan tasawuf adalah makrifah
kepada Allah, yaitu pengenalan
akan Allah dalam suatu kondisi
ruhani yang merasakan keintiman
dan kedekatan kepada-Nya. Karena
itu tasawuf juga disebut ‘irfân, dan
para pengamalnya dinamakan ahl-
al-‘irfân. Berkenaan dengan ini Ibn
Sînâ mengatakan bahwa para pen-
cari Kebenaran atau Allah terbagi ke
dalam tiga jenis: zâhid atau asetik,
‘âbid atau pengamal ibadah, dan
‘ârif yang merupakan tingkat ter-
tinggi.

Salah satu ajaran tasawuf yang
sangat banyak ditentang oleh go-
longan reformis, selain kebiasaan
mengadakan pemujaan kepada para
wali dan makamnya serta ajaran
tentang wasilah, adalah anggapan
bahwa kita yang hidup ini dapat
“mengirim” pahala kepada yang
telah meninggal. Anggapan itu
dipraktikkan dalam kebiasaan me-
ngirimkan pahala bacaan tertentu,
umumnya Al-Fâtihah, kepada

orang-orang yang dianggap dapat
dilimpahkan kembali pahala itu
kepada pengirimnya secara berlipat
ganda, yaitu selain kepada Nabi
sendiri adalah kepada para wali.
Perkataan mengirim doa, (Jawa:
ngirim donga) adalah petunjuk
adanya amalan-amalan tersebut.
Justru untuk memperbesar pahala
yang dikirimkan kepada seseorang
yang telah meninggal, doa itu
didahului dengan bacaan-bacaan
yang pahalanya dikirimkan kepada
arwah para wali, baru kepada arwah
orang yang meninggal yang ber-
sangkutan. Ini merupakan kelanjut-
an logis dari ajaran tentang barâkah
dan syafâ‘ah.

PARAMADINA DAN PLURALISME

Pengalaman Paramadina rupanya
membuktikan adanya kemungkinan
mewujudkan prinsip persaudaraan
dan kemanusiaan yang benar. Pada
intinya, setelah iman sebagai lan-
dasannya ialah paham kemajemuk-
an atau pluralisme. Pertama, di
antara sesama kaum beriman, yang
berdasarkan prinsip kenisbian ke
dalam (relativisme internal). Me-
nurut Ibn Taimiyah, ini adalah
sebuah “prinsip yang agung” (ashl
al-‘azhîm) yang harus dijaga dengan
baik, sebagaimana telah diteladan-
kan oleh Nabi Saw. sendiri dan para
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sahabat beliau. Kedua, di antara
sesama umat manusia secara ke-
seluruhan, paham kemajemukan itu
ditegakkan berdasarkan prinsip
bahwa masing-masing kelompok
manusia berhak untuk bereksistensi
dan menempuh hidup sesuai de-
ngan keyakinan-
nya. Larangan
m e m a k s a k a n
agama, yang di-
sebutkan de-
ngan tegas dan
jelas dalam Kitab
Suci, berkaitan
dengan prinsip
besar ini (Q., 2:
256 dan Q., 10:
99).

Pengalaman
Paramadina juga membuktikan
bahwa salah satu segi yang harus
lebih diperhatikan dalam me-
mahami kembali Islam ialah se-
mangat kemanusiaan (habl min al-
nâs) yang sangat tinggi, yang
merupakan sisi kedua ajaran Islam
setelah semangat Ketuhanan (habl
min Allâh). Hal ini sesungguhnya
telah secara luas diketahui oleh
kalangan Muslim. Maka yang di-
perlukan ialah penegasan-penegas-
an, dengan menunjukkan dasar-
dasarnya dalam sumber-sumber suci
(Kitab dan Sunnah), dan dengan
meneliti kembali berbagai dukung-
an historisnya. (Sebab akan me-
rupakan suatu absurditas, sebutlah

begitu, jika kita kaum Muslim
mengabaikan sejarah kita sendiri,
yang notabene merupakan per-
jalanan dan rangkaian pengalaman
manusia Muslim dalam melaksana-
kan ajaran Islam, baik yang kelak
dinilai berhasil maupun yang

dinilai gagal).
Pembahasan

dalam studi Is-
lam Paramadina
diusahakan se-
jauh mungkin
tidak hanya ber-
sifat normatif,
dalam arti tidak
hanya menekan-
kan apa yang se-
harusnya menu-
rut ajaran, tetapi

dikaitkan dengan segi-segi pera-
daban Islam yang berkaitan, jika
mungkin sebagai pembuktian his-
toris perwujudan norma-norma
dalam ajaran itu. Dengan perkataan
lain, ketentuan-ketentuan normatif
diusahakan dapat dilihat dalam
kemungkinan pelaksanaan historis-
nya. Sebab, betapapun tingginya
suatu ajaran, namun yang sesung-
guhnya secara nyata ada dalam
kehidupan manusia dan mem-
pengaruhi masyarakat ialah ke-
hidupan sosial dan kultural ma-
nusia dalam konteks ruang dan
waktu. Maka pendekatan kepada
ajaran sejauh mungkin tidak dog-
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matis, melainkan analitis, termasuk
pendekatan kepada masalah pema-
haman sumber-sumber suci agama.

Berdasarkan pengalaman Para-
madina lagi, pengetahuan tentang
segi peradaban mempunyai dampak
memperluas cakrawala pandangan
dengan dampak pembebasan diri
dari dogmatisme dan normativisme.
Terasa sekali bahwa kita sangat
memerlukan kesadaran historis,
tanpa menjadi historis (dalam arti
sikap memutlakkan apa yang ada
dalam sejarah), tetapi melihatnya
sebagai contoh kemungkinan per-
wujudan dan pelaksanaan nyata
suatu nilai menurut tuntutan za-
man dan tempat. Dalam sejarah
dan peradaban itulah “tali hubung-
an dengan Allah” diterjemahkan
secara nyata menjadi “tali hu-
bungan dengan sesama manusia”.
Sebab, peradaban Islam adalah
peradaban kaum Muslim, yaitu
peradaban yang mengasumsikan
adanya titik tolak penciptaannya
oleh orang-orang yang mempunyai
komitmen kepada nilai, ridlâ-Nya.
Tetapi, peradaban itu sendiri juga
mengasumsikan daya cipta manusia
dan usahanya dalam lingkup hidup
dengan sesama. Jadi, benar-benar
bersifat kemanusiaan.

PARIT PERTAHANAN

Pada waktu itu, Salman Al-Farisi
telah masuk Islam. Salman adalah

orang Persia dari Isfahan yang
sangat kaya dan terpelajar. Ia diberi
kebebasan oleh ayahnya untuk
belajar ke mana saja. Maka Salman
pun mengembara mencari agama.
Ia pernah menjadi Kristen, misal-
nya. Setelah ke Madinah, ia menja-
di Muslim. Rupanya Salman sedikit
banyak mengerti ilmu perang
metode Persi yang tidak diketahui
orang Arab. Praktik perang dari
Salman di antaranya ialah menggali
khandâq atau parit melingkari
Madinah.

Disebutkan Salman Al-Farisi ka-
rena dia memang dari Persi. Maka,
ketika beberapa dosen ITB mempu-
nyai gagasan untuk mendirikan
masjid, mereka datang menghadap
Bung Karno; di samping merestui,
Bung Karno juga mengusulkan nama
masjid itu. Kata Bung Karno, “Beri
nama masjid itu Salman, sebab Salman
adalah teknisi Nabi.”

Pada waktu itu, orang Arab be-
lum mengetahui cara berperang de-
ngan membuat parit yang tidak bisa
dilompati kuda. Kemudian orang-
orang Madinah yang dipimpin oleh
Nabi berkumpul di tempat ter-
sebut untuk bertahan. Dan itu ber-
langsung lama sampai moral pa-
sukan menurun. Pada waktu itulah
terjadi peristiwa yang tidak di-
kehendaki sama sekali di mana
orang Yahudi bersekongkol dengan
lawan secara diam-diam. Tetapi, ada
intervensi dari “langit” (ini adalah
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interpretasi spiritual), yaitu badai
yang memporak-porandakan orang-
orang Makkah dan sekutunya, se-
hingga mereka pun gagal.

PAROKIALISME DAN FANATISME

Ajaran Islam dengan jelas me-
nunjukkan adanya hubungan or-
ganik antara iman dan ilmu. Hu-
bungan organik itu kemudian
dibuktikan dalam sejarah Islam
klasik ketika kaum Muslim memiliki
jiwa kosmopolitan yang sejati. Dan
atas dasar kosmopolitanisme itu
umat Islam membangun peradaban
dalam arti yang sebenar-benarnya,
yang juga benar-benar berdimensi
universal. Seperti dikatakan oleh
Dominique Sourdel:

“Daerah kekuasaan yang luas
itu, di mana Islam berkuasa, me-
nampilkan dirinya sebagai sangat
berbeda dengan daerah-daerah yang
berada pada perbatasan-perbatas-
annya yang dengan daerah Islam
itu sedikit banyak berhubungan,
dan lebih khusus lagi sangat ber-
beda dengan Bizantium dan ka-
wasan Eropa di mana agama Kristen
unggul, juga berbeda dengan ling-
kungan Asia di India dan Turkestan
yang tetap memelihara tradisi
lamanya; demikian berbedanya
sehingga istilah islâm juga di-
terapkan untuk suatu dunia yang
sejarahnya ditandai oleh perkem-

bangan progresif menuju sebuah
peradaban yang sejati.

Tetapi kenyataannya sekarang ini
kaum Muslim, yakni sebagian besar
mereka dalam masalah peradaban
ini, di mana ilmu pengetahuan dan
teknologi termasuk, malah banyak
yang bersikap parokialistis dan
sempit, jangankan bersemangat
kosmopolitan dan universal. Pa-
rokialisme itu tecermin dengan jelas
sekali dalam sikap-sikap menolak
sesuatu yang tidak berasal dari
kalangan mereka sendiri, atas dasar
anggapan bahwa apa yang dari
kalangan sendiri adalah yang paling
benar, dan lainnya salah. Jadi,
berlawanan diametral dengan se-
mangat kosmopolitanisme dan
universalisme.

Para failasuf Muslim, termasuk
para ilmuwannya, adalah orang-
orang yang tulus dalam beragama
(Islam), meskipun barangkali ada
dari mereka itu yang paham ke-
agamaannya sedikit berbeda dengan
pandangan umum kaum Muslim
sebagaimana diwakili oleh pan-
dangan para ulama. Ibn Sina,
misalnya, adalah seorang penganut
“Kebatinan” (Al-Bâthînîyah) menu-
rut ajaran kaum Syi‘ah Isma‘iliyah.
Namun, ia tetap yakin akan ke-
imanan Islam dan menjalankan
kewajiban-kewajiban keagamaannya
dengan teguh, selain itu dia hafal
Al-Quran. Demikian pula Al-Kindi,
Al-Farabi, Ibn Rusyd, Abu Bakar Al-
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Razi, Al-Rumi, Al-Khawarizmi, Al-
Biruni, dan lain-lain, yang mereka
itu adalah para failasuf dan ilmuwan
yang menjadi sasaran kritik dan
polemik yang keras dari kalangan
para tokoh agama (rijâl al-dîn),
khususnya para ulama fiqih. Na-
mun, sekeras-kerasnya percekcokan
intelektual di ma-
sa klasik, tidaklah
hal itu membawa
kepada sikap-si-
kap parokialistik
sempit dan sikap
anti ilmu seperti
yang sekarang ini
menggejala pada
kelompok-kelom-
pok tertentu ka-
um Muslim. Misalnya, keseganan
sementara orang Islam untuk me-
ngakui pemenang hadiah Nobel,
Dr Abdus-Salam, sebagai seorang
ilmuwan Muslim, hanya karena
sarjana terkemuka ini kebetulan
menganut aliran Ahmadiyah. Sebab
bagi mereka, dengan alasan-alasan
tertentu, kaum Ahmadiyah bukan-
lah Muslim, dan ajarannya tidak
termasuk Islam. Padahal, jika kita
lihat pribadi-pribadi kaum Ahma-
diyah, termasuk Dr. Abdus-Salam
sendiri, maka kita mendapatkan
kesalihan dan kesungguhan ber-
agama yang acapkali justru jauh
lebih baik daripada kaum Muslim
pada umumnya. Dan, lebih penting
lagi, Dr. Abdus-Salam adalah se-

orang sarjana yang dengan jelas dan
tegas mampu menunjukkan hu-
bungan organik antara iman dan
ilmu, dengan kompetensi dan
otoritas keilmuan bertaraf inter-
nasional.

Tidak diragukan lagi bahwa
parokialisme dan fanatisme akan

menghalangi ka-
um Muslim dari
k e m a m p u a n
mengejar keter-
t ingga l annya
dalam ilmu pe-
ngetahuan dan
teknologi. Tetapi
masih ada ha-
rapan bahwa
parok i a l i sme

dan fanatisme itu akan tersisih oleh
proses-proses pragmatis dan ke-
manfaatan (expediency) yang nyata.
Contoh proses-proses ini ialah
keperluan memperkuat militer
dengan memodernisasinya, demi
pertahanan dan ketahanan negara,
sebagaimana dilakukan oleh Turki
Utsmani (yang akhirnya toh tidak
begitu sukses) dan Mesir (oleh
Muhammad Ali). Dan yang paling
baru serta yang terjadi dalam
dimensi besar-besaran ialah impor
teknologi Barat untuk keperluan
industri, khususnya industri per-
minyakan, seperti dilakukan oleh
negara-negara Teluk. Dalam hal ini,
simbolik sekali kenyataan bahwa

Hakikat kehidupan dunia ialah
bahwa ia sangat menarik dan
menggiurkan, tetapi bersifat se-
mentara dan jangka pendek (‘aji-
lah). Maka, bagi mereka yang
memusatkan perhatiannya hanya
kepada kehidupan duniawi akan
mendapatkan kepedihan hidup.
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pendidikan tingkat universiter
dalam arti yang sebenar-benarnya
di Saudi Arabia dirintis dan dimu-
lai oleh Petroleum College di
Dhahran, yang sekarang berkem-
bang menjadi sebuah universitas
modern. Didirikan sebagai tempat
melatih tenaga-tenaga terampil
dalam teknologi perminyakan,
Petroleum College di Dhahran,
tidak ayal lagi, telah tumbuh dan
berkembang menjadi lembaga
pendidikan tinggi yang paling
bergengsi di Saudi Arabia, lebih
bergengsi daripada lembaga-lem-
baga pendidikan tinggi lain ma-
napun di negeri itu. Kenyataan ini
dari satu segi merupakan suatu
ironi, karena di sebuah negeri pusat
Islam seperti Saudi Arabia, perguru-
an tinggi yang paling bergengsi
justru sebuah institut teknologi,
bukan perguruan tinggi keagamaan
Islam seperti Universitas Islam
Madinah atau Universitas Umm Al-
Qura di Makkah. Dari segi lain, hal
itu wajar dan logis belaka, karena
arah perkembangan dunia tidak
terelakkan lagi menuju kepada
dunia yang semakin didominasi
oleh teknologi, dan karena ke-
harusan menjawab tantangan yang
begitu nyata, yaitu industrialisasi
dan pengembangan kemajuan ke-
hidupan materiil.

Namun, sesungguhnya jawaban
terhadap tantangan zaman modern
tidak cukup hanya dengan tindakan

mengimpor ilmu pengetahuan dan
teknologi dari Barat secara ad hoc
dan berdasarkan expediency semata-
mata. Tindakan mengimpor itu
sendiri jelas tidak ada salahnya,
namun jelas pula tidak cukup. Yang
lebih diperlukan ialah penumbuh-
an dan pengembangan etos keilmu-
an yang kuat dan mendalam, yang
menghasilkan kesadaran bahwa
ilmu pengetahuan bukan saja ber-
guna untuk memenuhi expediency
dan menjawab tantangan-tantangan
ad hoc, melainkan merupakan part
and parcel dari sesuatu yang jauh
lebih penting, luas dan mendalam,
yaitu pandangan hidup. Dan pan-
dangan hidup itu, untuk seorang
Muslim dan umat Islam, tentu
tidak dapat lain kecuali mesti
berdasarkan ajaran Islam. Jadi, yang
amat diperlukan adalah sebuah etos
yang mampu melihat hubungan
organik antara ilmu dan iman, atau
iman dan ilmu. Tetapi justru ini
yang tampaknya belum tumbuh
dengan mantap di kalangan kaum
Muslim. Banyak orang Islam, atau
masyarakat Islam, atau negeri
Islam, yang karena hal-hal praktis
dan pragmatis tersebut, tidak segan-
segan meminjam dan mengimpor
teknologi Barat. Tetapi, pada saat
yang sama, banyak dari mereka
yang segan, bahkan langsung me-
nolak, kemungkinan mempelajari
ilmu-ilmu sosial Barat. (Sementara
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Barat sendiri, seperti ditunjukkan
oleh gejala-gejala intelektual paling
mutakhir, tidak segan-segan meng-
akui jasa Islam di bidang itu pada
masa lalu, dan, sebagai misal,
mereka pun mulai mengakui Ibn
Khaldun sebagai bapak sejati ilmu-
ilmu sosial modern).

Tentu saja tidak terlalu sulit
mendapatkan keterangan mengapa
hal itu terjadi. Teknologi, karena
“hanya” berurusan dengan benda-
benda (mati), mengesankan sebagai
netral atau “bebas nilai”, lebih netral
dan lebih bebas nilai daripada ilmu-
ilmu sosial. Kebiasaan untuk mena-
makan cabang ilmu yang berurusan
dengan benda atau fisik sebagai
“ilmu keras” (hard science) sehingga
bersifat “pasti” atau “eksakta”, semen-
tara cabang ilmu yang berurusan
dengan pola hidup kemasyarakatan
manusia sebagai “ilmu lunak” (soft
science) yang kurang pasti atau tidak
eksakta, secara tidak langsung meng-
isyaratkan bahwa berurusan dengan
teknologi adalah lebih mudah dan
lebih “tidak berbahaya” daripada
berurusan dengan ilmu-ilmu sosial,
karena kepastiannya dan mudahnya
untuk dikendalikan dan dikuasai.
Tentu saja, pandangan serupa itu ada
benarnya. Tetapi, sesungguhnya
pandangan itu mengandung kesalah-
an epistemologis yang mendasar.

Kajian tentang alam kebendaan
menghasilkan sesuatu yang mem-
punyai nilai “kepastian” yang ting-
gi, karena variabel yang harus di-
perhatikan dalam kajian itu dan
yang digunakan untuk penyimpul-
an teoretisnya cukup terbatas,
sehingga memang lebih mudah
dikuasai. Sedangkan kajian tentang
hidup kemasyarakatan manusia,
melibatkan keharusan memperhati-
kan variabel yang begitu banyak,
yang agaknya pada saat perkem-
bangan ilmu itu sekarang ini, se-
bagian besar variabel itu belum
mungkin dikenali dan dijadikan
bahan pertimbangan membuat
penyimpulan teoretisnya. Karena
itu, ia mengesankan sebagai “ilmu
lunak” yang kurang pasti. Tetapi
dalam kerangka pandangan Islam,
kedua jenis ilmu itu, yang “keras”
dan yang “lunak”, adalah tidak lain
dari usaha manusia untuk me-
mahami hukum-hukum ketetapan
Allah: yang pertama sebagaimana
berlaku pada alam kebendaan, dan
yang kedua sebagaimana berlaku
dalam alam sosial-kemanusiaan.
Dan usaha memahami hukum-
hukum itu semua adalah perintah
Ilahi, jadi termasuk sikap ke-
agamaan. Kesan bahwa yang per-
tama lebih pasti daripada yang
kedua pun tecermin dalam per-
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bedaan istilah yang digunakan
dalam Kitab Suci Al-Quran: untuk
hukum-hukum yang berlaku pada
alam kebendaan digunakan istilah
taqdîr, dan untuk hukum-hukum
yang berlaku pada alam sosial-
kemanusiaan digunakan istilah
sunnatullâh, yang diperintahkan
Tuhan untuk dipelajari oleh ma-
nusia (Q., 3: 137). Namun hukum
jenis kedua ini tidaklah kurang
kepastiannya daripada yang per-
tama, karena Allah menjamin tidak
akan mengalami perubahan atau
pun peralihan (Q., 48: 23). Mung-
kin karena variabel dalam hukum
jenis kedua ini memang jauh lebih
banyak daripada yang dalam hu-
kum jenis pertama, maka ia dina-
makan sunnah (yang makna dasar-
nya ialah “kebiasaan” atau “jalan”,
“cara”, dst., yang mengesankan ada-
nya semacam kelenturan).

Jadi, nilai keilmuan kajian kedua
jenis hukum Allah itu sama, dan
untuk memperoleh kesejatian dan
autentisitasnya, seorang pengkaji
kedua hukum itu memerlukan etos
keilmuan yang sama pula, yaitu etos
yang tumbuh karena keyakinan dan
kesadaran tentang adanya hubung-
an organik yang tulen antara iman
dan ilmu, ilmu dan iman. Maka,
kesejatian dalam sikap menerima
dan mengembangkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi akan dengan
sendirinya menyangkut pula kese-
jatian dalam menerima dan me-

ngembangkan ilmu-ilmu sosial,
meskipun jelas diperlukan kesadar-
an dan kewaspadaan yang lebih
tinggi pada kajian jenis kedua itu,
karena ia menyangkut observasi dan
pembuatan kesimpulan teoretis
yang bertalian dengan sebuah
sunnah, bukan sebuah taqdîr, de-
ngan berbagai implikasi ilmiahnya
yang tentu saja sangat kompleks.
Inilah segi yang justru lebih prin-
sipil, namun juga lebih sulit, dalam
kita berhadapan dengan moder-
nitas.

PARTAI ISLAM

Kaum Muslimin Indonesia se-
karang ini telah mengalami ke-
jumudan kembali dalam pemikiran
dan pengembangan ajaran-ajaran
Islam, dan kehilangan psychological
striking force dalam perjuangannya.
Sebuah dilema segera dihadapkan
kepada umat Islam: apakah akan
memilih menempuh jalan pem-
baruan dalam dirinya, dengan
merugikan integrasi yang selama ini
didambakan? Ataukah akan mem-
pertahankan dilakukannya usaha-
usaha ke arah integrasi itu, sekalipun
dengan akibat keharusan ditolerir-
nya kebekuan pemikiran dan hi-
langnya kekuatan-kekuatan moral
yang ampuh? Tidak bisa dipersatu-
kannya (inkompatibilitas) antara
keharusan pembaruan dan integrasi
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ialah kenyataan bahwa bila suatu
inisiatif pembaruan telah diambil
oleh sebagian umat, maka sebagian
yang lain akan mengadakan reaksi
kepadanya. Berkali-kali sejarah telah
menunjukkan kebenaran hal itu.

Salah satu kenyataan yang
menggembirakan tentang Islam di
Indonesia dewasa ini ialah per-
kembangannya yang pesat, ter-
utama dari segi jumlah pengikut
(formal). Daerah-daerah yang da-
hulunya tidak mengenal agama ini,
sekarang mengenalnya, malahan
menjadikannya sebagai agama
utama bagi penduduknya, di sam-
ping agama lainnya yang telah ada
sebelumnya. Dan kalangan dari
tingkat sosial yang lebih tinggi,
sekarang ini, semakin menunjukkan
perhatiannya kepada Islam; jika
tidak mengamalkan sendiri, seti-
dak-tidaknya demikianlah dalam
sikap-sikap resmi mereka. Tetapi,
sebuah pertanyaan dari pihak kita
tetap meminta jawaban, yaitu, sam-
pai di manakah perkembangan aki-
bat daya tarik yang jujur dari ide-
ide Islam yang dikemukakan oleh
para pemimpinnya itu, lisan mau-
pun tulisan? Ataukah, perkem-
bangan kuantitatif Islam itu dapat
dinilai sebagai tidak lebih daripada
gejala adaptasi sosial karena per-
kembangan politik di tanah air
akhir-akhir ini, yaitu kalahnya

kaum komunis yang memberikan
kesan kemenangan di pihak Islam?
(Dan adaptasi sosial ini juga telah
terjadi pada zaman Orde Lama,
sebab Presiden Soekarno pada waktu
itu selalu, dengan penuh kegaira-
han, menunjukkan interest-nya
kepada Islam—juga kepada Mar-
xisme, apa pun dugaan orang
tentang motif yang ada di bela-
kangnya).

Jawaban atas pernyataan itu
mungkin sekali dapat ditemukan
dengan meletakkan pertanyaan ber-
ikut: sampai di manakah mereka
tertarik kepada partai-partai/organi-
sasi-organisasi Islam? Kecuali sedikit
saja, sudah terang mereka sama
sekali tidak tertarik kepada partai-
partai/organisasi-organisasi Islam.
Sehingga perumusan sikap mereka
kira-kira berbunyi: Islam, yes, partai
Islam, no! Jadi, jika partai-partai
Islam merupakan wadah ide-ide
yang hendak diperjuangkan ber-
dasarkan Islam, maka jelaslah bahwa
ide itu sekarang dalam keadaan
tidak menarik. Dengan perkataan
lain, ide-ide dan pemikiran-pemi-
kiran Islam itu sekarang sedang
menjadi absolute memfosil, ke-
hilangan dinamika. Ditambah lagi,
partai-partai Islam tidak berhasil
membangun image positif dan sim-
patik, bahkan yang ada ialah image
sebaliknya.
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PARTAI MASYUMI DAN NU

Sebagai partai, Masyumi di-
dirikan pada bulan November
tahun 1945, hasil kongres umat
Islam. Waktu itu, umat Islam—
atau katakanlah mereka yang biasa
disebut santri—mau membuat
partai untuk mendukung prokla-
masi, sesuatu yang sudah diumum-
kan tiga bulan sebelumnya. Jelas
sekali di antara mereka adalah
orang-orang yang mempunyai
pendidikan Belanda yang pernah
aktif dalam JIB (Jong Islamitien
Bond), yang bersatu di dalam PII
pimpinan Soekiman. Sama dengan
semua orang yang berpendidikan
Belanda, mereka pun sangat alergi
terhadap segala hal yang berbau
Jepang, karena ada asosiasi dengan
fasisme.

Maka di kongres umat Islam
itu—yang sebetulnya dihadiri oleh
sebagian ulama-ulama NU dan
Muhamadiyah yang sudah ber-
gabung dalam Masyumi made in
Japan—mereka yang berpendidikan
Barat tidak menghendaki nama
Masyumi yang berbau Jepang.
Yang ngotot dengan nama Masyumi
ialah NU dan Muhamadiyah, dan
mereka menang. Maka lahirlah
suatu partai politik yang namanya
Masyumi, dengan keanggotaan dari
kalangan NU dan Muhamadiyah,
tapi sebagian besar adalah NU atau
sejenis dengan NU, misalnya ula-

ma-ulama Meunasah (Aceh), Al-
Washliyah (Sumatra Utara), Perti
(Sumatra Barat), Mathla‘ul Anwar
(Banten), PUI (Jawa Barat),
Nahdlatul Wathan (Lombok atau
NTB), dan Dar Al-Da’wah wa Al-
Irsyad di Indonesia Timur. Semua-
nya adalah “jenis NU”, tetapi tidak
mau bergabung denga NU karena
ada persoalan Jawa dan non-Jawa.
Nah, mereka itulah pendukung
Masyumi yang terbesar, sementara
NU dan Muhamadiyah adalah
minoritas (kecil sekali), sebab
paham ke Muhamadiyahan mayo-
ritas hanya di Sumatra Barat,
sedang di “negerinya” sendiri
(Yogya) adalah minoritas. Maka
mengatakan Masyumi sebagai partai
modernis sebetulnya suatu hal yang
agak keliru. Modernis kalau dilihat
dari segi Muhamadiyahnya, Persis-
nya dan Al-Irsyadnya. Lainnya
tidak.

Bagaimana mereka memilih
ketua umum? Ketika mereka harus
memilih ketua umum, maka dike-
temukanlah Soekiman, karena
Soekiman ini adalah seorang yang
berpendidikan Belanda. Dia me-
nguasai jargon dan logo negara
modern, tetapi dari segi paham
keagamaan dia bersikap netral,
artinya bukan NU atau Muhamadiyah,
misalnya. Soekiman tidak mem-
persoalkan bagaimana wudlu yang
sah. Jadi, aman. Tapi, kongres
berikutnya—ini introspeksi saja,
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tidak perlu terlalu serius menang-
gapinya, tapi memiliki efek sampai
sekarang—Pak Natsir terpilih men-
jadi ketua umum. Mengapa Pak
Natsir? Karena dia memenuhi
logosentrisme yang lengkap, misal-
nya dia pandai bahasa Arab. Tetapi,
persoalan pada Pak Natsir ialah
bahwa dia ini
orang Persis,
yang merupa-
kan lawan pole-
mik dari orang-
orang NU (da-
lam soal-soal fi-
qih). Kalau saya
jadi Pak Natsir,
saya akan me-
ngatakan: ja-
ngan sayalah,
saya ‘kan orang Persis, anggota
Masyumi itu ‘kan sebagian besar
orang-orang Ahli Sunnah wal Ja-
maah, biar mereka yang memim-
pin, kita di belakang saja. Mestinya
Pak Natsir begitu. Dan benar saja,
tidak lama kemudian, NU keluar.
Masa saya dipimpin oleh orang
yang menghalalkan kodok—mung-
kin begitu psikologi orang NU
ketika itu. Ditambah lagi memang
ada hal yang sangat konkret yaitu
Natsir cs. membawa rombongan
yang latar belakang pendidikannya
adalah Belanda (master, doktor,
insinyur, dan sebagainya), yang
secara antropologis sebagian besar
adalah priayi, bukan santri. Mere-

ka ini bisa dilihat dari namanya, misal-
kan orang Jawa yang memakai nama
Sansekerta: Prawoto Mangkusasmito,
Kasman Singodimedjo, Jusuf Wi-
bisono, Soekiman Wirjosandjoyo,
dsb. Mereka semua adalah priayi.

Ada seorang antropolog Australia
yang membagi orang Jawa kepada

empat golongan.
Yang paling ter-
tinggi kelasnya
adalah mereka
yang nama Sans-
kertanya pan-
jang; contoh
adalah mereka
yang disebut di
atas.

Yang kedua
ialah nama San-

sekerta yang tunggal; mereka ini
paling dinamis (mobilitas sosial-
nya), misalnya Soekarno, Sartono,
Soeharto. Yang ketiga ialah golong-
an yang disebut santri, dengan
nama seperti Abdurrahman Wahid,
Muhammad Amien Rais, dsb. Yang
keempat ialah mereka yang nama-
nya khas Jawa seperti Paijo,
Ponimin, Inem, dan sebagainya.
Antropologi nama ini dulu pada
tahun 50-an sangat signifikan,
tetapi sekarang sudah tidak lagi.

Apa relevansinya ini semua?
Bahwa kita harus bisa membaca
psikologi orang-orang NU yang
sekarang sedang berkuasa. Mereka
itu, dalam bahasa yang jelas, tetapi
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agak sedikit sembrono, menyimpan
semacam “dendam” kepada orang
Masyumi. Ayah saya dulu—dia
orang Masyumi, meskipun nama-
nya Haji Abdul Madjid, yakni
bukan orang priayi—pernah meng-
alami masalah besar sekali karena di
masjid keluarga kami ditempeli
poster kampanye Masyumi yang
mengutip hadis: “Kalau sesuatu
diserahkan kepada orang bukan
ahlinya maka tunggulah saat kehan-
curannya!” Orang NU tersinggung.
Mereka menganggap poster ini
menyinggung NU. Paham mereka
kira-kira: politik jangan diserahkan
kepada ulama. Mereka memahami
itu sebagai arogansi intelektual. Dan
itu berlangsung sudah lama sekali.
Sekarang, inilah kesempatan mereka
untuk membalas. Artinya ada ma-
salah sosiologis dan psikologis di
balik itu semua.

Dalam konteks masalah Gus
Dur, jika dia dijatuhkan dari kursi
kepresidenan tentunya sangat ber-
bahaya. Dengan sedikit manipulasi
retorika, tuduhan penjatuhan Gus
Dur itu bisa langsung ke Amien
Rais, karena Amien Rais “ta-
bungannya” sudah banyak sekali.
Kalau itu terjadi, maka sangat
mungkin nanti akan terjadi adu
kekuatan fisik. Jadi, kalau kita
merasa sedih melihat orang-orang
HKBP (Huria Kristen Batak Pro-
testan—ed.) saling bunuh berebut
gereja, nanti akan ada orang Islam

saling bunuh berebut masjid. Jadi,
kita betul-betul dalam satu dilema
yang luar biasa. Yang kita harapkan
ialah agar Amien Rais tidak ambil
inisiatif untuk menjatuhkan Gus
Dur.

PARTAI OPOSISI

Partai oposisi adalah wujud
modern dari ide demokrasi. Mak-
sudnya, dalam suatu masyarakat,
oposisi adalah suatu kenyataan. Jika
kelompok itu tidak diakui, yang
terjadi adalah mekanisme saling
curiga dan melihat oposisi sebagai
ancaman. Nah, jika ini dibiarkan,
eskalasi akan terjadi. Artinya,
kecurigaan makin tinggi dan an-
caman juga kian tinggi. Akibatnya,
timbul nafsu beroposisi untuk
semata-mata menjatuhkan pemerin-
tah. Inilah yang tidak sehat. Jadi,
sekarang yang kita bicarakan adalah
oposisi loyal. Dahulu, sudah ada
istilah seperti ini. Jadi, orang
beroposisi kepada pemerintah, tapi
loyal kepada negara, loyal kepada
cita-cita bersama. Bahkan kepada
pemerintah pun, dalam hal-hal
yang jelas baik, harus loyal. Dan
menurut saya, oposisi loyal ini me-
mang diciptakan untuk meng-
antisipasi munculnya oposisi yang
sekadar oposisi.

Oposisionalisme adalah negatif.
Oposisi itu berbeda dengan opo-
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sisionalisme. Oposisionalisme ada-
lah menentang sekadar menentang,
sangat subjektif, bahkan mungkin
iktikadnya kurang baik, seperti mi-
salnya kebebasan mendaftar kesa-
lahan orang semata. Yang dimaksud
oposisi di sini adalah oposisi dalam
semangat yang loyal, dalam arti
mengakui keab-
sahan suatu pe-
merintah untuk
bertindak dan
mengklaim seba-
gai pemerintah
yang baik. Nah,
oposisi hanyalah
bertugas untuk
mengecek. Ba-
nyak orang yang
tidak bisa membedakan oposisi
dengan oposisionalisme.

PARTAI POLITIK SEBAGAI
KENDARAAN

Partai politik adalah “kreasi”
abad modern, dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari konsep
politik modern, khususnya demo-
krasi. Tidak ada sesuatu yang sem-
purna di bumi. Maka partai politik
pun, sebagai instrumen mencapai
tujuan bersama, juga tidak bisa di-
fungsikan secara sempurna. Banyak
sekali permasalahan yang terkan-
dung pada sistem kepartaian. Na-
mun harus diakui, seperti dikatakan

oleh Weiner dan Lapalombara,
bahwa partai politik, meskipun
banyak sekali mengandung keku-
rangan dan kelemahan, ia secara
keseluruhan masih merupakan in-
trumen yang sukses untuk me-
mantapkan pemerintahan nasional
yang absah. Pada umumnya, partai

politik adalah
alat yang lebih
luwes untuk
memenangi du-
kungan rakyat
dibandingkan
dengan tentara
atau birokrasi—
suatu alasan po-
kok mengapa
pemerintahan

otoriter sering berusaha membentuk
partai (tunggal). Bagi para pen-
dukung partai, hal ini bisa
dijadikan suatu alasan—jika me-
mang mereka tidak terpukau oleh
tujuan-tujuan pendek partisipasi
politik mereka—untuk dengan
sebaik-baiknya menggunakan partai
sebagai usaha ikut mewujudkan
cita-cita nasional.

Apa yang dikemukakan ini bisa
terdengar sekadar sebagai klise.
Tetapi jika para pendukung suatu
partai politik—partai mana saja,
yang sudah dan mungkin akan la-
hir di Indonesia—berhasil me-
ngembangkan wawasan politik
yang lebih prinsipil dan lebih
tinggi daripada semata-mata ke-

Agama tidaklah cukup hanya
dipahami sebagai formula-formula
abstrak tentang kepercayaan dan
nilai. Ia menyatu dan menyatakan
diri dalam hidup nyata para
pemeluknya. Dan sebuah agama
dapat hidup hanya sebanding
dengan kematangan jiwa para
pemeluknya.
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pentingan pribadi yang sempit,
maka partai itu akan menjadi sangat
bermanfaat bagi seluruh rakyat.
(LaSale dan Bernstein merintis dan
membangun gerakan sosial-de-
mokrat di Eropa, tanpa mempe-
dulikan bahwa partainya baru
berkuasa 100 tahun kemudian,
namun ide-idenya menjadi ragi
demokratisasi Eropa).

PARTISAN

Paham irjâ’, yang berlebihan
diketahui, sekurangnya dikhawa-
tirkan, membuat pertimbangan etis
dan moral menjadi lemah dan
banyak mendorong orang ke arah
Jabariah. Tapi, dari beberapa sudut,
banyak yang dengan tepat melihat
bahwa paham irjâ’ adalah cikal
bakal pertumbuhan paham Sunni,
yang inti paham itu ialah semacam
relativisme internal Islam, karena
itu juga moderasi dan toleransi.
Paham Sunni itu sendiri sesung-
guhnya dimulai dengan paham
Jamaah yang banyak menekankan
pentingnya memelihara kesatuan
dan persatuan kaum beriman (al-
mu’minûn jamâ‘ah wâhidah tahta
dîn Allâh—Orang-orang yang be-
riman adalah jamaah yang tunggal
di bawah agama Allah), yang di-
rintis oleh tokoh-tokoh Madinah
seperti ‘Abd Allah ibn ‘Umar (Ibn
Al-Khaththab). Kesunnian di-

tambahkan sebagai penegasan segi
metodologinya, yaitu bahwa me-
reka, setelah kepada Kitab Suci,
berpedoman kepada Sunnah, yang
tidak terbatas kepada Sunnah Nabi
saja, tetapi juga Sunnah para sa-
habat dan malah para pengikut
Sahabat, Tâbi‘ûn, yaitu angkatan
awal Umat Islam yang sering di-
pacu sebagai golongan salaf yang
saleh (al-salâf al-shâlih).

Sekalipun begitu, menurut Ibn
Taimiyah, dalam memandang pri-
badi-pribadi dari kalangan kaum
Salaf itu kita tidak boleh bersikap
partisan, apalagi sektarian, yang
biasanya mengambil bentuk peng-
ikut kemutlak-mutlakan. Sebab tak
seorang pun di antara manusia,
termasuk kaum Salaf sendiri, yang
bebas dari kesalahan. Nabi pun
bersifat ma‘shûm (bebas dari salah)
hanya dalam hal “menyampaikan
pesan” (tablîgh al-risâlah). Karena
itu tidak ada alternatif daripada
modernisasi dan toleransi.

“… Dari hal-hal yang berkaitan
dengan masalah ini ialah, hendak-
nya diketahui, bahwa seseorang
yang agung di bidang ilmu dan
agama di antara sahabat, para
tâbi‘ûn, dan orang-orang yang
datang sesudah mereka sampai Hari
hiamat, baik dari kalangan Ahl Al-
Bayt (rumah tangga Nabi) atau pun
lainnya, kadang-kadang terjadi
padanya sejenis pemikiran (ijtihâd)
dan dibarengi dengan prasangka (al-
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zhann) atau semacam hawa (nafsu)
yang tersembunyi, sehingga karena-
nya menghasilkan sesuatu yang
tidak sepatutnya diikuti, meskipun
orang itu termasuk kalangan para
wali (kekasih) Allah yang bertakwa.
Dan kalau pengikutan (yang tidak
sepatutnya) itu terjadi, maka akan
timbullah fitnah antara dua ke-
lompok, satu kelompok meng-
agungkannya dan ingin membenar-
kan tindakan itu serta mencon-
tohnya, dan satu kelompok lagi
mencelanya dengan akibat menodai
kewalian dan takwa orang tersebut
… Kedua-duanya pihak yang eks-
trem itu adalah keliru … Dan
barangsiapa menempuh jalan mo-
derasi (i‘tidâl, sikap tengah), maka
dia tentu akan mengagungkan
orang yang berhak untuk diagung-
kan, mencintai dan menyayanginya,
serta memberi seseorang haknya,
menghormati yang benar dan men-
cintai sesama makhluk. Telah di-
ketahui bahwa seseorang selalu ada
padanya berbagai kebaikan dan
keburukan, sehingga dia bisa dipuji
atau dicerca, bisa diberi pahala atau
dihukum, dan dalam suatu segi
boleh dicintai serta dalam segi lain
boleh dibenci. Inilah mazhab Ahl
Al-Sunnah wa Al-Jamâ‘ah”.

Menarik sekali bahwa K.H.
Moh Hasyim Asy’ari, Rais Akbar
Nahdlatul Ulama, juga mempunyai
pendapat yang sama. Beliau berkata,
“Diketahui bahwa benar-benar

telah terjadi perbedaan (Ikhtilâf )
dalam perkara cabang (al-furû) di
antara sahabat Rasulullah Saw.
padahal mereka adalah sebaik-baik
umat. Namun tidak seorang pun
dari mereka memusuhi yang lain,
tidak seorang pun membenci yang
lain, dan tidak pula seorang pun
menisbatkan yang lain kepada
kesalahan atau pun cacat. Demikian
pula telah terjadi perselisihan dalam
perkara cabang antara Iman Abu
Hanifah dan Iman Malik r.a. dalam
berbagai masalah yang jumlahnya
mencapai sekitar empat belas ribu
yang menyangkut bab ‘ibâdah dan
mu‘âmalah, dan antara Imam Sya-
fi’i dan gurunnya, Imam Malik r.a.
dalam berbagai masalah yang jum-
lahnya mencapai kira-kira enam
ribu; demikian pula antara Imam
ahamd Ibn Hanbal dan gurunya,
Imam Syafi’i r.a. dalam berbagai
masalah. Begitu pula tidak seorang
pun dari mereka memusuhi yang
lain, tidak seorang pun mencaci-
maki yang lain, tidak seorang pun
dengki kepada yang lain, dan tidak
pula seorang pun menisbahkan
yang lainnya kepada kesalahan atau
pun cacat. Sebaliknya, mereka tetap
selamanya saling mencintai, se-
muanya menunjukkan sikap yang
bersih kepada sesama saudara me-
reka, dan saling berdoa satu sama
lain untuk kebaikan bersama .…
Jika Anda menyadari hal itu semua,
Anda akan mengerti bahwa sikap



2336      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

saling membenci, memusuhi, dan
saling memutuskan hubungan yang
terjadi antara kita karena perbedaan
dalam satu perkara atau beberapa
perkata yang tidak seberapa itu
adalah berasal dari godaan setan
dan dari keinginan saling unggul
dan menyombongkan diri antara
sesama saudara serta karena dorong-
an mengikuti hawa nafsu. Padahal
Allah telah berfirman: ... dan ja-
nganlah kami mengikuti hawa
nafsu, maka engkau akan disesatkan-
nya dari jalan Allah (Q., 38: 26)”.

Bahwa perselisihan di antara pe-
meluk berkenaan dengan masalah
keagamaan adalah disebabkan oleh
perbedaan dalam interpretasi ke-
pada sumber-sumber pemahaman
ajaran—justru setelah sumber-sum-
ber itu sendiri tersedia—diisyarat-
kan antara lain, dalam firman:

Hendaknya dari kamu semua ini
terbentuk suatu kelompok (umat)
yang mengajak kepada kebaikan, me-
merintahkan yang pantas dan men-
cegah yang tidak pantas. Mereka itu-
lah orang-orang yang bahagia. Dan
janganlah kamu seperti mereka yang
berpecah-belah dan berselisih setelah
datang kepada mereka berbagai
ajaran (al-bayyinât). Mereka itulah
orang-orang yang bakal mendapat
siksa yang hebat (Q., 3: 104-105).

Dan janganlah kamu termasuk
mereka yang musyrik, yang terdiri dari
orang-orang yang memecah-belah
agama mereka, kemudian mereka

menjadi berkelompok-kelompok,
setiap kelompok membanggakan apa
yang ada pada diri mereka (Q., 30:
32).

Sesungguhnya mereka yang meme-
cah-belah agama mereka, kemudian
menjadi berkelompok-kelompok,
engkau (hai Muhammad) sedikit pun
tidak termasuk mereka itu (Q., 6:
159).

Ibnu Taimiyyah memberi con-
toh tentang sikap yang fair tanpa a
priori, kepada sesama kelompok
Muslim, dengan menyatakan:

“….. Di antara kaum Rafidlah
(kelompok Syi‘ah ekstrem yang
menolak keabsahan Khalifah Abu
Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman, lawan
lawan utama polemik Ibn Tai-
miyyah) terdapat orang yang rajin
beribadah, wirâ‘î (menjaga diri dari
perbuatan dosa) dan zâhid (asketik).
Tetapi dalam hal itu pun mereka
tidaklah menyamai orang-orang lain
dari kalangan Ahl Al-Ahwâ’ (ejekan
Ibn Taimiyah kepada kelompok-
kelompok bukan Sunni). Kaum
Mu’tazilah masih lebih berkelas dari
mereka (kaum Rafidlah) itu, juga
lebih terpelajar dan lebih religius.
Kebohongan dan kecurangan pada
mereka (kaum Mu’tazilah) itu lebih
sedikit ketimbang pada kaum Ra-
fidlah. Dan kaum Zaidiyyah ka-
langan Syi‘ah (yang lain)—masih
lebih baik daripada mereka (kaum
Rafîdlah), dan lebih mendekati
kebenaran, keadilan dan ilmu. Dan
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tidak terdapat pada kalangan Ahl
Al-Ahwâ’ orang yang lebih benar
daripada orang-orang Khawârij.
Namun jelas dari itu semua, Ahl Al-
Sunnah menerapkan sikap yang adil
dan moderat al-
insâf, sikap me-
nengahi) kepada
mereka semua,
dan tidak berlaku
zhâlim. Sebab ke-
zhâliman adalah
mutlak haram, se-
bagaimana telah
diterangkan di
muka. Bahkan,
Ahl Al-Sunnah dalam sikap kepada
setiap kelompok dari mereka (kaum
Rafidlah) itu, masih lebih baik
daripada sikap sesama mereka
sendiri …. Tidak diragukan lagi
bahwa seorang Muslim yang men-
dalam pengetahuannya dan alim,
menunjukkan sikap yang lebih adil
terhadap mereka dan kepada sego-
longan mereka (kaum Rafidlah) itu
dibandingkan dengan sikap dari
mereka sendiri. Kaum Khawarij
mengkafirkan Ahl Al-Jamâ‘ah;
demikian pula kebanyakan dari
kalangan kaum Mu’tazilah meng-
kafirkan orang-orang lain yang
berbeda pendapat dengan mereka.
Kebanyakan kaum Rafidlah pun
demikian pula. Dan jika mereka
tidak mengkafirkan, mereka mem-
fasikkan. Demikan pula kebanyak-
an Al-Ahwâ’, mereka menciptakan

suatu pendapat, kemudian meng-
kafirkan orang lain yang tidak
sepakat dengan mereka. Malahan
mereka inilah yang lebih tahu
tentang yang benar, lebih men-

cintai sesama ma-
nusia, sebagaimana
Tuhan menggam-
barkan orang-orang
yang pasrah (mus-
limûn) itu dengan
firman-Nya, kamu
adalah sebaik-baik
umat yang dikete-
ngahkan bagi sesa-
ma manusia (Q., 3:

110).”
Dari yang telah dikatakan di atas

itu dapat disimpulkan bahwa perbe-
daan (ikhtilâf) di antara para peme-
luknya harus diterima sebagai ke-
nyataan yang selama-lamanya tidak
akan bisa dihapus. Maka, perlu i‘tilâf
(serasi, harmoni) berwujud pola hu-
bungan antara sesama pemeluk di
atas kerangka pandangan yang penuh
pengertian dan tenggang-meneng-
gang. Kitab Suci mengisyaratkan
prinsip dasar yang maha penting ini,
sebagaimana disebutkan dalam Al-
Quran (Q., 10: 11).

PARTISIPASI EGALITER

Dalam rangka proses menuju
keberbagian dan persetujuan ber-
sama, maka musyawarah dalam arti

“Harkat manusia terletak pada
pandangan bahwa hidup itu berguna.
Kita bersedia menanggung kepe-
dihan, deprivasi, dan segala derita,
jika semuanya itu menunjang suatu
tujuan, daripada memikul beban
hidup tak bermakna. Lebih baik mati
daripada hidup tanpa arti”.

(C.G. Jung)
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seluas-luasnya diperlukan. Musya-
warah semacam itu, sebagaimana
diteladankan oleh Nabi Saw., me-
ngundang partisipasi yang egaliter
dari semua anggota masyarakat,
sekalipun dalam kenyataan tertentu
terdapat variasi pelaksanaan tek-
nisnya. Bahwa musyawarah me-
nurut ajaran Al-Quran mempunyai
akar yang jauh dalam pandangan
kemanusiaan. Untuk kelengkapan
pembahasan di sini berikut kami
kutip kembali selengkapnya perin-
cian dasar kemanusiaan bagi mus-
yawarah seperti yang dapat di-
pahami dari ajaran Islam, khusus-
nya sebagaimana termuat dalam
kitab suci dan Sunnah Nabi:

(1) Manusia diikat dalam sua-
tu perjanjian primordial
dengan Tuhan, yaitu bah-
wa manusia, sejak dari ke-
hidupannya dalam alam
ruhani, berjanji untuk
mengakui Tuhan Yang
Maha Esa sebagai pusat
orientasi hidupnya (Q., 7:
172).

(2) Hasilnya ialah kelahiran
manusia dalam kesucian
asal (fithrah), dan diasum-
sikan ia akan tumbuh da-
lam kesucian itu jika se-
andainya tidak ada penga-
ruh lingkungan (Q., 30:
30).

(3) Kesucian asal itu berse-
mayam dalam hati nurani
(nûrânî, artinya bersifat
cahaya terang), yang men-
dorongnya untuk senan-
tiasa mencari, berpihak
dan berbuat yang baik dan
benar. Jadi setiap pribadi
mempunyai potensi untuk
benar (Q., 33: 4).

(4) Tetapi karena manusia itu
diciptakan sebagai makh-
luk yang lemah (antara
lain, berpandangan pen-
dek, cenderung tertarik
kepada hal-hal yang ber-
sifat segera), maka setiap
pribadinya mempunyai
potensi untuk salah, ka-
rena “tergoda” oleh hal-hal
menarik dalam jangka
pendek (Q., 4: 28).

(5) Maka, untuk hidupnya,
manusia dibekali dengan
akal pikiran, kemudian
agama, dan terbebani ke-
wajiban terus-menerus
mencari dan memilih ja-
lan hidup yang lurus,
benar dan baik.

(6) Jadi manusia adalah
makhluk etis dan moral,
dalam arti bahwa per-
buatan baik-buruknya ha-
rus dapat dipertanggung-
jawabkan, baik di dunia
ini, sesama manusia, mau-
pun di akhirat, di hadapan
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Tuhan Yang Maha Esa
(lihat, antara lain, Q., 99:
7-8).

(7) Berbeda dengan pertang-
gungjawaban di dunia
yang nisbi sehingga masih
ada kemungkinan manusia
menghindarinya, pertang-
gungjawaban di akhirat
adalah mutlak, dan sama
sekali tidak mungkin di-
hindari (lihat, antara lain,
Q., 40: 16).

(8) Pertanggungjawaban mut-
lak kepada Tuhan di akhi-
rat itu bersifat pribadi
sama sekali, sehingga tidak
ada pembelaan, hubungan
solidaritas, dan perkawan-
an, sekalipun antara se-
sama teman, karib kerabat,
anak dan ibu-bapak (lihat,
antara lain, Q., 2: 48; Q.,
6: 94; Q., 19: 95; Q., 31:
33).

(9) Semuanya itu mengasum-
sikan bahwa setiap pribadi
manusia, dalam hidupnya
di dunia ini, mempunyai
hak dasar untuk memilih
dan menentukan sendiri
perilaku moral dan etisnya
(tanpa hak memilih itu
tidak mungkin dituntut
pertanggungjawaban mo-
ral dan etis, dan manusia
akan sama derajatnya de-
ngan makhluk lain, jadi

tidak akan mengalami ke-
bahagiaan sejati—lihat an-
tara lain Q., 18: 29).

(10) Karena hakikat dasar yang
mulia itu, maka manusia
dinyatakan sebagai puncak
segala makhluk Allah,
yang diciptakan oleh-Nya
dalam sebaik-baik ciptaan,
yang menurut asalnya ber-
harkat dan martabat yang
setinggi-tingginya (Q., 95:
4).

(11) Karena itu Allah pun me-
muliakan anak cucu Adam
ini, dan melindungi serta
menanggungnya di darat-
an maupun di lautan (Q.,
17: 70).

(12) Setiap pribadi manusia
adalah berharga, seharga
kemanusiaan sejagat. Ma-
ka barangsiapa merugikan
seorang pribadi, seperti
membunuhnya, tanpa ala-
san yang sah maka ia ba-
gaikan merugikan seluruh
umat manusia, dan ba-
rangsiapa berbuat baik
kepada seseorang, seperti
menolong hidupnya, maka
ia bagaikan berbuat baik
kepada seluruh umat ma-
nusia (Q., 5: 32).

(13) Oleh karena itu, setiap
pribadi manusia harus
berbuat baik kepada se-
samanya dengan meme-
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nuhi diri pribadi terhadap
pribadi yang lain, dan
dengan menghormati hak-
hak orang lain, dalam
suatu jalinan hubungan
kemasyarakatan yang da-
mai dan terbuka. (Inilah
salah satu makna amal
saleh yang terkandung
dalam makna dan sema-
ngat ucapan salam dengan
menengok ke kanan dan
ke kiri pada akhir shalat).

Musyawarah itu dijalankan
dengan adanya asumsi kebebasan
pada masing-masing perseorangan
manusia. Dalam rangka memberi
kerangka kepada pelaksanaan ke-
bebasan-kebebasan asasi itulah,
pengalaman positif Barat tentang
demokrasi prosedural dapat dijadi-
kan pertimbangan. Tetapi justru
untuk menghindari jalan buntu
metafisis Barat, maka musyawarah
harus dilaksanakan dengan se-
mangat bimbingan Ilahi, suatu
bimbingan yang bersumber kepada
pandangan tentang makna hidup
yang metafisis dan transendental.
Seharusnya, seluruh tingkah laku
perseorangan dalam rangka tang-
gung jawab sosialnya dilakukan
dengan kesadaran transendental dan
atas dasar tumpuan bimbingan
Ilahi.

Sudah tentu ini bukan perkara
mudah, dan merupakan “jalan
sulit” (al-‘aqabah) yang Al-Quran

memuat gugatan kepada manusia
mengapa tidak ditempuhnya (Q.,
90: 11-12). Manusia enggan me-
nempuhnya, karena mereka meng-
inginkan jalan pintas yang mudah,
namun sebenarnya tidak membawa
mereka kepada penyelesaian per-
soalannya. Seperti dikatakan Frithjof
Schuon (Muhammad Isa Nuruddin),
seorang pemikir Islam dari Swiss,
kontradiksi besar manusia ialah
bahwa ia menghendaki hal yang
banyak, tetapi enggan bersusah
payah; ia menghendaki kenisbian
menuju kepada kemutlakan, namun
enggan menanggung penderitaan
akibat tantangan-tantangan berat
perjalanannya; ia menghendaki
kebebasan, tetapi menolak keter-
batasan, seolah-olah kebebasan itu
dapat terwujud tanpa pembatasan
dan seakan-akan ada bidang datar
yang luas yang terukur namun
tanpa batas. Schuon menegaskan,
“Keseluruhan peradaban modern
dibangun atas kesalahan ini yang
baginya menjelma sebagai sebuah
sistem kepercayaan dan sebuah
program.”

PARTISIPASI POLITIK

Dari berbagai sudut tinjauan, di
mata banyak para pengamat, proses
demokratisasi di negeri kita me-
rupakan keharusan yang hampir
tak terelakkan. Alasannya, kemajuan
tertentu yang telah dicapai oleh
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negeri kita, khususnya peningkatan
dan pemerataan kecerdasan rakyat
banyak, telah memperlebar jalan
bagi kemungkinan adanya partisi-
pasi sosial-politik, atau, setidaknya,
mempertinggi tuntutan partisipasi
itu jika struktur sosial-politik resmi
yang ada belum memberikannya.

Sebagai proses, pertumbuhan
demokrasi di negeri kita bisa ter-
hambat, dengan segala konse-
kuensinya, jika kita semua sebagai
warga negara maupun sebagai
penguasa tidak mampu mendeteksi
gejala perubahan kualitatif yang
terjadi pada masyarakat, sehingga
kita kehilangan daya untuk mem-
buat antisipasi dan inisiatif meng-
hadapi masa depan. Kecerdasan
umum yang jelas sekali saat ini,
cukup jauh lebih tinggi daripada
sekitar dua dasawarsa yang lalu,
tentu membawa serta meningkat-
nya berbagai tuntutan di berbagai
bidang kehidupan, termasuk dan
terutama tuntutan untuk partisipasi
sosial-politik. Bangunan atas (upper
structure) yang tidak bersesuaian
dengan perkembangan masyarakat
dan perubahannya itu akan dengan
sendirinya berdampak menghambat
laju proses tersebut sehingga bisa
menjadi sumber kekacauan. Tapi
proses demokratisasi itu tidak akan
berjalan lancar dan terarah dengan
baik jika tidak didukung oleh
kesadaran bagian terbesar warga
negara yang terdiri dari kaum

Muslim akan hak dan kewajiban
sosial-politik mereka.

Partisipasi politik itu sendiri
sesungguhnya cukup problematik.
Jangankan di suatu negeri yang
masih sedang berkembang seperti
negeri kita, di negeri yang telah
maju pun, atau bahkan paling maju
semisal Amerika, partisipasi politik
itu merupakan problem. Tentang
Amerika itu, umpamanya, Robert
Dahl mengatakan bahwa rendahnya
partisipasi politik di New Haven,
Connecticut, bukanlah hal luar
biasa, melainkan merupakan ke-
nyataan umum di Amerika yang
cukup mengherankan. Dahl me-
ngatakan yang menjadi pusat per-
hatian rakyat pemilih di New
Haven, sebagaimana di Amerika
pada umumnya, bukanlah masalah-
masalah politik, baik lokal, negara
bagian, nasional maupun inter-
nasional. Semuanya itu, kata Dahl,
berada di pinggiran luar perhatian,
minat, kepentingan dan kegiatan
warga masyarakat. Yang menjadi
pusat perhatian dalam hidup ke-
banyakan orang ialah kegiatan-
kegiatan primer yang menyangkut
makanan, seks, percintaan, keluarga,
pekerjaan, kesenangan, tempat
berteduh, kenyamanan, persahabat-
an, harga diri sosial, dan sebangsa-
nya. Dua pertiga dari para pemilih
terdaftar menyebutkan perhatian
pokok mereka ialah masalah-ma-
salah pribadi tersebut, dan hanya
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seperlima dari mereka menunjuk-
kan minat kepada politik.

Kutipan yang relevan dari se-
orang ahli itu kita kemukakan se-
bagai peringatan agar kita tidak
mempunyai bayangan dan angan-
angan yang kurang realistis me-
ngenai kemungkinan bentuk dan
tingkat partisipasi politik di negeri
kita pada masa datang.

PARTISIPASI YAHUDI
DAN KRISTEN

Sangat menarik melihat sepintas
bentuk-bentuk partisipasi kaum
Yahudi dan Kristen dalam masya-
rakat Islam klasik yang terbuka dan
bebas. Tentara Islam, ketika keluar
dari Jazirah Arabia, melakukan
ekspedisi militer dan ekspansi
politik bukan untuk tujuan
“penaklukan”, melainkan untuk
“pembebasan” (fath, futûhât).
Karena itu, mereka di mana-mana
disambut rakyat tertindas, dan
inilah yang menjadi salah satu
rahasia kemenangan demi keme-
nangan yang mereka peroleh de-
ngan cepat dan luar biasa. Berkat
toleransi, keterbukaan, dan inklusiv-
isme mereka, kaum Muslim yang
minoritas itu diterima sebagai
penguasa oleh semua pihak.

Termasuk di antara para pe-
nyambut kedatangan tentara Islam
itu ialah kaum Kristen Nestorian di

Syria, yang selama ini mereka
ditolak, tidak diakui, dan ditindas
oleh penguasa Kristen di Kons-
tantinopel. Segera setelah kekuasaan
Islam mapan, kaum Nestoria men-
jadi pendukung dan pelaksana setia
sistem pemerintahan Islam. Ke-
mudian diketahuilah oleh para
penguasa dan pemimpin Arab
(Islam) bahwa kaum Nestoria itu
menyimpan banyak khazanah pe-
ngetahuan Yunani Kuno, yang
dalam bahasa aslinya telah hilang
dan tersimpan dalam terjemahan
dalam bahasa Suryani. Buku-buku
itu diminta oleh orang-orang Mus-
lim, dan diperintahkan untuk
diterjemahkan ke dalam bahasa
Arab. Tugas penerjemahan mula-
mula ada di pundak orang-orang
Kristen Nestoria, dan mereka me-
rasa amat bahagia dengan ke-
hormatan itu. Salah seorang Kristen
penerjemah itu, kelak, di Bagdad,
yang paling terkenal ialah Hunain
ibn Ishfiq (w. ±875 M.), yang
dituturkan telah menerjemahkan
berpuluh-puluh buku Yunani Ku-
no dalam berbagai cabang ilmu
dengan tingkat keahlian yang sangat
tinggi.

Jadi, banyak sekali jasa orang-
orang Kristen (Nestorian) untuk
pengembangan ilmu pengetahuan
dalam peradaban Islam. Tetapi
sebetulnya kaum Nestoria tidaklah
sendirian. Di samping mereka ialah
kaum Yahudi, malah kaum musyrik
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peninggalan Yunani (seperti yang
tinggal di Kota Harrin, Mesopo-
tamia Utara, yang kelak menama-
kan dirinya kaum Shâbi’ûn). Malah
terdapat indikasi bahwa orang-
orang Kristen mula-mula tidak
mempedulikan ilmu pengetahuan
peninggalan kaum musyrik Yunani
itu, sehingga banyak yang hilang
dan bahasa Yunani terlupakan. Max
I Dimont mengatakan bahwa justru
orang-orang Yahudi mempunyai
peranan yang lebih penting, antara
lain, karena mereka banyak me-
nguasai bahasa-bahasa asing, khu-
susnya Yunani, Arab, Syria, dan
Persia.

Lebih jauh, Dimont mengatakan
bahwa orang-orang Muslim klasik
itu membagi manusia dalam ling-
kungan kekuasaannya menjadi dua:
mereka yang tertarik kepada ilmu
pengetahuan dan mereka yang
tidak tertarik. Ke dalam kelompok
pertama termasuk orang-orang
Yahudi, Yunani, dan Persi, se-
dangkan ke dalam kelompok kedua
termasuk orang-orang Cina, Turki,
dan Kristen. Orang-orang Islam
menghormati kelompok pertama
dan memandang kelompok kedua.
Maka dari kalangan Kristen, meski-
pun hampir seluruh daerah ke-
kuasaan Islam saat itu mayoritas
penduduknya beragama Kristen,
tidak muncul tokoh-tokoh penting
dengan sumbangan intelektual yang

penting. Sementara kaum Yahudi,
meskipun jumlah mereka kecil,
tampil dengan kontribusi yang
sangat kaya dan mengesankan, di
berbagai bidang ilmu, kecuali
kesenian, dengan tokoh-tokoh yang
banyak jumlahnya dan terkenal,
dan dalam pengajian Peradaban
Islam itulah bangsa Yahudi meng-
alami Zaman Keemasan.

Mungkin disebabkan oleh sua-
sana permusuhan antara Kekha-
lifahan Islam dengan Kekaisaran
Kristen Bizantium, orang-orang
Yahudi tampak lebih mengakomo-
dasikan diri kepada Peradaban
Islam. Dalam peradaban itu se-
muanya diberi kebebasan sesuai
ketentuan yang ada, namun agak-
nya orang-orang Yahudilah yang
menggunakannya dengan baik:

“… dan orang-orang Muslim pun
segera menunjukkan pengakuan
tertentu kepada orang-orang Yahudi,
yang mereka pandang sebagai bukan
penyembah berhala. Lebih jauh,
sementara orang-orang Yahudi dan
Kristen memperebutkan pengakuan
sebagai “anak-cucu Israil”, tidak ada
pertengkaran serupa itu antara orang-
orang Muslim dan Yahudi, karena
orang-orang Muslim dengan bebas
mengakui utang mereka kepada
agama Yahudi [Islam sebagai kelan-
jutan agama-agama monoteis sebe-
lumnya, termasuk, dan terutama,
Yahudi].
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Salah satu akibat toleransi Islam
itu ialah orang-orang Yahudi bebas
untuk berpindah dan mengambil
manfaat itu semua dengan me-
nempatkan diri mereka di seluruh
pelosok Imperium yang amat besar
itu. Lainnya ialah, mereka dapat
mencari peng-
hidupan dalam
cara apa pun
yang mereka pi-
lih karena tidak
ada profesi yang
dilarang bagi
mereka, juga ti-
dak ada keahlian
khusus yang di-
serahkan kepada
mereka).”

M e s k i p u n
mereka mendapatkan bagian paling
besar, tetapi sebetulnya keterbukaan
dan toleransi Islam tidak hanya
dinikmati oleh kaum Yahudi saja,
melainkan juga oleh kaum non-
Muslim yang lain, termasuk kaum
Kristen, Majusi, dan Sabean [Shâ-
bi’ûn]. Terdapat daerah “netral”
dalam kegiatan Peradaban Islam itu
yang di dalamnya semua golongan
berpartisipasi secara bebas dan
positif:

“(... dalam masyarakat Islam ada
yang boleh dinamakan daerah
netral yang di situ semua orang dari
berbagai kepercayaan dapat bekerja
sama tanpa membahayakan identi-
tas mereka .... Tapi jika orang-orang

Yahudi, Muslim, dan Kristen dapat
bekerja sama dalam bidang-bidang
itu, masing-masing agama berpe-
ngaruh kepada lingkungannya itu
menurut caranya sendiri; masing-
masing menyadari afiliasinya).”

Selain bidang-bidang ilmu non-
agama (umum)
seperti kedokter-
an, misalnya, da-
erah netral itu
terutama ialah
bidang kegiatan
ekonomi. Dalam
bidang inilah Pe-
radaban Islam
benar-benar te-
lah membawa
rahmat yang di-
rasakan oleh se-

muanya. Kemajuan orang-orang
Muslim di bidang perdagangan saat
itu begitu hebatnya, sehingga
Dimont mengatakannya revolusi:

“Imperium Islam itu menjadi
tempat berlindung yang toleran
bagi kaum bisnis, intelektual, dan
seniman dari semua agama ....

Di bidang perdagangan dan in-
dustri terutama, kesempatan tidak
terbatas. Sementara revolusi per-
dagangan pra-kapitalis belum mun-
cul di Eropa sampai setelah Re-
naissance, suatu revolusi perda-
gangan melanda Imperium Islam di
abad kedelapan, sebab iman baru
Islam bukanlah semata-mata ke-
yakinan keagamaan, tetapi juga
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suatu revolusi borjuis. Pada abad
kesembilan, ketika Eropa masih
tenggelam dalam ekonomi agraria
yang mandek, Islam tampil me-
nempati kedudukan sebagai im-
perium merkantilis yang pertama di
dunia, yang dalam banyak hal men-
ciptakan kerangka kerja untuk ke-
datangan zaman kapitalis Eropa).”

Tapi, sekali lagi, orang-orang
Yahudi memang yang paling ba-
nyak dari kalangan non-Muslim
yang menikmati toleransi dan
keterbukaan Islam. Dalam zaman
Islam itulah bangsa Yahudi me-
ngalami zaman keemasan, yang
belum pernah mereka alami se-
belumnya:

“(Ketika orang-orang Yahudi
menghadapi masyarakat terbuka
dunia Islam, mereka adalah bangsa
yang telah berumur 2.500 tahun.

Tidak ada hal yang terasa lebih
asing bagi orang-orang Yahudi dari-
pada peradaban Islam yang fantas-
tik itu, yang keluar dari debu padang
pasir pada abad ketujuh. Tetapi juga
tidak ada yang bisa lebih mirip ...
Sekarang, masyarakat Islam mem-
buka pintu masjid, sekolah, dan
kamar tidur mereka, untuk pindah
agama, pendidikan, dan asimilasi.
Tantangan bagi orang-orang Yahu-
di ialah bagaimana berenang dalam
peradaban yang semerbak itu tanpa
tenggelam.

Orang-orang Yahudi melakukan
hal yang sangat wajar. Mereka

memecat ahli-ahli kitab suci yang
lama dan mengangkat sejumlah ahli
yang baru. Mereka bukannya me-
nolak peradaban Islam, tapi mene-
rimanya. Mereka bukannya men-
jauhkan diri, tapi justru meng-
integrasikan diri. Menolak menjadi
fosil-fosil yang terparokialkan,
mereka bergabung dengan masya-
rakat baru yang sedang berkembang
itu sebagai anggota-anggota pen-
dukung. Orang-orang Yahudi tidak
pernah mengalami hal yang begitu
bagus sebelumnya)”.

Sedemikian indahnya kenangan
orang-orang Yahudi tentang zaman
keemasannya dalam Islam itu,
sehingga mereka juga ikut meratapi
keruntuhan peradaban Islam yang
juga membawa keruntuhan mereka
sendiri: (rentang zaman keemasan
Yahudi dalam Peradaban Islam
bersesuaian dengan rentang hidup
Emperium Islam itu sendiri. Ketika
emperium itu runtuh, zaman ke-
emasan Yahudi pun runtuh).

Runtuhnya kejayaan Islam itu
segera disusul oleh bangkitnya
Barat yang Kristen, yang menghela
umat manusia ke zaman modern
yang menakjubkan sekarang ini,
dengan segala kelebihan dan ke-
kurangannya. Kebangkitan Barat
itu, bermula dari perkenalan me-
reka dengan peradaban Islam. Maka
kejadian ini dapat dipandang se-
bagai suatu ironi bagi orang-orang
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Kristen di Timur yang tidak merasa
tertarik kepada ilmu pengetahuan,
termasuk ilmu pengetahuan Yunani.
Lebih-lebih lagi orang-orang Kris-
ten di Barat, mereka sama sekali
tidak mengenal ilmu pengetahuan
itu sampai mereka berkenalan
dengan kaum Muslim. Seperti kata
Russel, pewaris sebenarnya ilmu
pengetahuan Yunani dan lain-lain
adalah orang-orang Muslim, bukan
orang-orang Kristen (arti penting
mereka orang-orang Muslim itu,
bagi kita, ialah bahwa merekalah,
bukannya orang-orang Kristen,
yang menjadi pewaris langsung
bagian-bagian tertentu tradisi
Yunani yang hanya Emperium
Timur yang memeliharanya tetap
hidup).

Karena sejarah panjang per-
saingan, malah permusuhan, antara
dunia Islam dan dunia Kristen,
maka kebangkitan Barat itu me-
nimbulkan rasa amat tidak enak
pada orang-orang Muslim. Tapi,
yang lebih menderita ialah orang-
orang Yahudi, karena kebangkitan
Barat itu permulaan dari peng-
alaman mereka yang paling tragis
sepanjang sejarah, yaitu genocide
oleh orang-orang Jerman Nazi.
Dengarlah rintihan ratapan
Dimont, yang dikaitkan dengan
pembicaraannya tentang Nabi
Muhammad dan Islam:

“(Muhammad, Allah, dan
Jehovah. Suatu kisah yang sungguh

luar biasa, namun benar tentang
seorang penggembala unta yang
membangun emperium dunia atas
nama Allah, yang di situ orang-
orang Yahudi bangkit mengalami
zaman keemasan kreativitas mereka,
dan baru terlempar ke Zaman ke-
gelapan hanya dengan tenggelam-
nya Bulan Sabit dan menaiknya
Salib).”

Sedemikian penuhnya partisipasi
orang-orang Yahudi dalam Per-
adaban Islam di masa lalu, dan
sedemikian jauhnya mereka mem-
baur dan menyertai pola-pola
budaya itu, sehingga dikatakan oleh
Halkin:

“(Begitulah mereka orang-orang
Yahudi itu menjadi warga suatu
dunia yang hebat. Naturalisasi
dalam budaya lingkungan mereka
itu sangat penting. Kosakata ke-
imanan Islam masuk ke dalam
buku-buku Yahudi; Al-Quran
menjadi dalil mereka. Kebiasaan
orang-orang Arab mengutip syair
dalam karya-karya mereka ditiru
oleh orang-orang Yahudi. Tulisan-
tulisan orang-orang Yahudi penuh
dengan kalimat-kalimat dari para
ilmuwan, failasuf, dan ahli kalam.
Sungguh, sastra Arab, yang asli
maupun yang impor, menjadi latar
belakang umum apa saja yang
ditulis orang-orang Yahudi. Dan
semuanya ini berlangsung begitu
lama tanpa rasa permusuhan kepada
ilmu asing, tanpa curiga kepada
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dampaknya yang negatif atau ber-
bahaya, tanpa kesadaran bahwa
semuanya itu adalah “hikmah
Yunani” yang sama, yang sumber-
sumber (kitab suci) Talmud mem-
peringatkan orang-orang Yahudi
agar mempelajarinya hanya jika
tidak ada lagi siang ataupun ma-
lam).”

Karena itu, ada sebutan “Yahudi
Islam”, yaitu orang-orang Yahudi
yang sudah sedemikian rupa ter-
pengaruh oleh ajaran-ajaran Islam,
sehingga mereka sebenarnya adalah
orang-orang Yahudi “jenis baru”:

“(Asimilasi orang Yahudi dalam
masyarakat Islam itu sedemikian
tegarnya sehingga Abraham S.
Halkin, seorang otoritas terkenal
Yahudi periode itu, berbicara
tentang “Fusi Besar”. Menurut
Profesor Halkin, sementara otonomi
memungkinkan pelestarian cara
hidup dan pengembangan kesarja-
naan tradisional, dampak intelek-
tual dan kultural berabad-abad
dominasi Islam sedemikian rupa
sehingga menghasilkan ‘terbentuk-
nya suatu jenis baru orang Ya-
hudi’).”

Karena pengalaman yang begitu
indah kaum Yahudi dalam pangku-
an Islam itu, maka banyak dari
mereka yang sadar betapa muncul-
nya negara Israel adalah suatu
malapetaka. Marshall G. Hodgson
menamakannya sebagai sesuatu
yang tidak relevan, baik secara

historis berkenaan dengan peng-
alaman indah orang-orang Yahudi
itu dalam Islam klasik, maupun
secara geografis karena Palestina
telah berabad-abad di tangan orang-
orang Arab (orang-orang Palestina,
sebagian mereka Yahudi yang ter-
Arabkan). Didirikannya negara
Israel menjadi kezaliman di atas
kezaliman, yaitu kezaliman ter-
hadap sejarah mereka sendiri dalam
kaitannya dengan peradaban Islam,
dan kezaliman terhadap bangsa
Arab yang menjadi pelindung
mereka berabad-abad di masa lalu.

PASCAMODERN

Sudah sejak Giovanni Pico della
Mirandola, seorang failasuf zaman
Renaissance, mulai merasakan per-
lawanan yang sengit dari gereja
terhadap pandangan kemanusia-
annya yang ia katakan dipelajari
dari seorang Muslim bernama
Abdala (‘Abd Allâh), masalah hu-
manisme di Barat tidak pernah
sepenuhnya bebas dari polemik dan
kontroversi. Maka zaman modern
yang merupakan hasil masa Re-
naissance kemudian masa Pen-
cerahan (Englightenment, Aufklärung)
ini, humanisme Barat lepas dari
agama dan merupakan bagian
integral dari sekularisme. Lalu
terakhir ini muncul gagasan-gagas-
an pascamodern, suatu kritik ke-
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pada modernitas. Pascamodernisme
tumbuh lebih-lebih di kalangan
bangsa-bangsa Barat sendiri, sehing-
ga pada hakikatnya ia merupakan
suatu bentuk otokritik di bidang
pemikiran kemanusiaan atau Hu-
maniora. Harus diakui bahwa
budaya Barat, sebagaimana orang
Barat sering mengakuinya, adalah
sebuah budaya yang selalu terbuka
untuk otokritik dan eksperimentasi.
Argumen ini sering dikemukakan
pada tataran sistem politik, yaitu
demokrasi, sebuah sistem politik
yang mampu mengoreksi diri sen-
diri, disebabkan sifatnya sebagai
ideologi yang berujung terbuka
(“open-ended”). Karena itu, agaknya
orang akan mampu mengkritik
budaya modern Barat, jadi ter-
masuk akan mampu berpikir dalam
kerangka pascamodernisme, kalau ia
sudah menjadi modern sendiri, atau
sudah ikut serta sepenuhnya dalam
budaya modern. Ini tentu berarti
bahwa yang mampu melakukannya
ialah mereka yang berasal dari
masyarakat modern sendiri, yaitu
kalangan orang-orang Barat. Maka,
dari sudut pandang itu pembica-
raan tentang pascamodernisme oleh
seseorang dari kalangan kita, bangsa
Indonesia—suatu bangsa yang
masih terhitung terkebelakang,
biarpun menurut ukuran lingkung-
annya sendiri di Asia Timur—akan
mengundang pertanyaan segi
autentisitasnya. Tapi itu tidak perlu

mengecilkan hati kita, karena di
Indonesia yang secara keseluruhan
masih terkebelakang ini, sudah ada
sektor-sektor kehidupan modern
dengan partisipan yang substansial.
Para partisipan itu hidup dalam
suasana budaya yang lebih kosmo-
polit, sehingga mereka menjumpai
titik temu yang lebih besar dengan
pola budaya dunia yang dominan,
yaitu Barat. Mereka adalah orang-
orang Indonesia modern, jika tidak
dalam mentalitasnya maka dalam
fakta kehidupan materialnya.

Dari sinilah kita melihat segi di-
lematis Indonesia untuk masa de-
pan. Sebab Indonesia adalah sebuah
masyarakat dengan mozaik yang
belum semuanya tertata rapi dan
serasi, setara dan sepadan. Keber-
hasilan dalam membangun rasa
kebangsaan, yang antara lain di-
tunjang oleh keberhasilan me-
ngembangkan bahasa nasional, telah
mewujud nyata dalam negara ke-
satuan yang cukup kukuh, yang
terbentang dari Sabang sampai
Merauke seperti dari London sam-
pai Teheran, dan mencakup pulau-
pulau yang jumlahnya belasan ribu.
Suatu prestasi yang luar biasa.
Apalagi keanekaragaman itu di-
apresiasi secara positif, dan dibing-
kai dalam moto Bhinneka Tunggal
Ika, suatu dasar yang kuat bagi
paham kemajemukan masyarakat
(kebetulan moto itu, lepas dari bagai-
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mana dahulu ditemukan atau
diciptakan, mirip sekali dengan
moto Amerika Serikat, E Pluribus
Unum dan memiliki makna yang
identik).

Tetapi keanekaragaman juga
dapat menjadi sumber kerawanan.
Dilihat dari segi tingkat perkem-
bangan komponen-komponen
bangsa, negeri kita mencakup
komponen-komponen yang—me-
minjam istilah Alfin Toffler—sudah
masuk gelombang ketiga (abad
informatika, dengan indikasi la-
hiriah penggunaan peralatan elek-
tronik untuk komunikasi dan mem-
peroleh serta mengumpulkan in-
formasi), sebagaimana juga sebelum
itu sudah ada yang masuk dalam
gelombang kedua (masyarakat
industriil). Namun, jumlah mereka
sedikit sekali. Secara keseluruhan,
masyarakat Indonesia masih berpola
budaya agraris yang refleksinya
dalam budaya politik nasional
sangat kuat dirasakan semua orang.
Jadi masih berada dalam gelombang
pertama, dan masih pada tingkat
sedikit saja di atas garis tingkat
perkembangan masyarakat Sumeria
5.000 tahun yang lalu (bangsa
Sumeria adalah “penemu” per-
adaban, perintis abad pertanian).
Lebih dari itu, untuk kita insafi
bersama, dari kalangan bangsa kita
masih cukup banyak komponen
kemasyarakatan yang bahkan belum
memasuki gelombang pertama, alias

belum mengenal sistem pertanian
teratur menurut budaya agraris.
Jadi masih dalam tahap perkem-
bangan “pragelombang”, jika istilah
itu dapat dibenarkan.

Karena itu, bagi Indonesia me-
mang ada dilema berkenaan dengan
adanya arus kesadaran baru inter-
nasional, yaitu pascamodernisme.
Suatu bangsa yang belum sepenuh-
nya mengalami proses modernisasi
dihadapkan kepada kemungkinan
melihat atau malah menerapkan
tahap sesudahnya, tahap pasca-
modern. Tapi ini mungkin tidak
dapat dihindari. Bukan karena
bangsa Indonesia harus meloncat
dari tahap agraris (kondisi Indonesia
sekarang ini secara keseluruhan) ke
tahap pascamodern, tapi karena
Indonesia tidak lain adalah bagian
tak terpisahkan dari sistem per-
gaulan global. Seperti kata orang,
dunia sedang menuju kepada pola
hubungan antarmanusia menurut
gaya paguyuban sebuah “desa
buwana” (global village). Kita
ketahui bahwa ini adalah akibat ciri
kemajuan teknologi, yang meng-
hasilkan kemudahan luar biasa dalam
komunikasi dan transportasi. Karena
globalisasi itu, kita tidak perlu berkhayal
akan mampu mengisolasi diri. Mau
tidak mau kita terjerat dalam jaringan
komunikasi dan informasi yang me-
nguasai jagat, dan kita harus berbuat
sebisa-bisanya: pertama, untuk
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bertahan; kedua, untuk menyesuaikan
diri, justru agar dapat bertahan itu.

PASCAMODERNISME
SEBAGAI KELANJUTAN WAJAR

Ide-ide kenegaraan kita sebagian
besar didasarkan kepada beberapa
segi terbaik hasil Zaman Pen-
cerahan, meskipun dengan keinsaf-
an tertentu bahwa tidak semua segi
itu dapat diterapkan di negeri kita
tanpa sikap cadangan. Dinamika
pemikiran para pendiri republik
adalah dinamika pemikiran Pen-
cerahan, dengan polemik dan kon-
troversi yang ke-
ras di sekitar
ide-ide tentang
demokrasi, ke-
adilan sosial
dan keperluan
menegakkan ne-
gara hukum.
Referensi di-
buat kepada hampir semua karya
Barat modern, dengan tingkat pe-
nguasaan yang acap kali cukup
mencengangkan.

Adalah suatu kebaikan tersendiri
bahwa para pendiri republik me-
nyadari adanya segi-segi kekurang-
an dalam pemikiran kenegaraan
Barat. Kesadaran itu memberi pe-
luang bagi adanya kesadaran ber-
ikutnya, yaitu kesadaran tentang

kenisbian budaya. Tapi karena
sering membuka kesempatan untuk
terjadinya manipulasi berupa stra-
tegi untuk menawar ketegaran nilai-
nilai yang dianggap umum berlaku
di dunia—semisal hak-hak asasi
manusia menurut formulasi-for-
mulasi resmi internasional seperti
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi
Manusia—maka penggunaan ar-
gumen kenisbian budaya sering
ditanggapi dengan curiga. Meng-
hadapi suasana curiga itu—yang
biasanya datang dari kalangan
bangsa-bangsa maju berhadapan
dengan bangsa-bangsa berkem-
bang—kita biasanya tidak berdaya.
Persyaratan-persyaratan pergaulan

internasional se-
bagian besar di-
tetapkan secara
arbitrer oleh bang-
sa-bangsa maju
atas dasar klaim
mereka yang kini
mulai menjadi
“kolot” tentang

universalitas rasio yang berpangkal
pada Pencerahan.

Pascamodernisme membuka
peluang bagi dilancarkannya kritik-
kritik mendasar terhadap klaim-
klaim universalitas nilai-nilai mo-
dernitas yang kini dijunjung tinggi
oleh Barat dan, karenanya, oleh
dunia. Namun, seperti para pemi-
kir pascamodernisme sendiri telah
mengakui dan memang mustahil

Wahai sekalian orang-orang yang
beriman! Janganlah kamu mem-
batalkan sedekah-sedekahmu
dengan umpatan (menyebut-nyebut
kebaikan itu) dan sikap me-
nyakitkan hati ....

(Q., 2: 264)
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mengingkari, ada kesinambungan
organik antara modernitas dan
pascamodernitas. Garis kelanjutan
itu telah terlebih dahulu melahirkan
situasi dilematis di kalangan me-
reka sendiri, karena mereka, semen-
tara berkehendak untuk melakukan
“dekonstruksi” kemapanan-kema-
panan, namun kemampuan me-
lakukan dekonstruksi itu sendiri
masih merupakan fungsi dari mo-
dernitas. Dengan kata lain, agaknya
hanya orang, komunitas atau bang-
sa modern yang mampu mengem-
bangkan pascamodernisme sebagai
suatu kelanjutan wajarnya, mereka
yang telah menyertai pandangan
Humaniora Pencerahan.

PASCAMODERNISME
SEBAGAI KRITIK

Pascamodernisme adalah kritik
orang modern terhadap modernitas,
atau, dalam ungkapan yang lebih
kuat, kritik orang Barat terhadap
kebudayaan Barat. Karena kebu-
dayaan Barat itu telah sedemikian
dominannya di bumi sehingga tidak
satu pun segmen masyarakat manu-
sia yang tidak terkena dampaknya,
maka kritik terhadapnya adalah
sebenarnya relevan untuk semua
umat manusia, tidak terbatas hanya
untuk orang-orang Barat sendiri.
Lebih-lebih jika di balik kritik itu
terselip harapan bahwa suatu per-

baikan akan terjadi, sehingga segi-
segi negatif dari kebudayaan Ba-
rat—yang segi negatif itu telah
banyak menjadi bahan retorika
kaum agamawan, budayawan, dan
politisi—dapat dikurangi, jika tidak
dihilangkan.

Sayangnya, pascamodernisme
sebagai kritik tidak hanya memberi
harapan, tapi juga sering terasa
tampil dengan gaya apokaliptik dan
katalismik yang mengancam. Bu-
daya manusia akan hancur! Dunia
akan segera kiamat! begitu kira-kira
jika bombasme diizinkan ikut
mewarnai diskursus tentang pasca-
modernisme. Tapi justru karena segi
negatifnya itu—segi yang dapat
membuat orang putus harapan—
maka diskursus tentang pasca-
modernisme, sejauh ia benar akan
menyangkut manusia sejagat dan
menentukan nasib mereka, tidak
boleh dibatasi hanya pada kalangan
kaum Barat saja. Pascamodernisme
sendiri mengandung bibit ke arah
kemungkinan dibukanya dialog
yang benar-benar mondial, dan ini
adalah segi positifnya yang mem-
beri harapan. Karena ada kekhawa-
tiran terhadap adanya kungkungan
struktural bagi diskursus-diskursus,
sehingga diskursus oleh kalangan
Barat pun akan tidak mungkin, atau
sulit sekali, lepas dari konteks
budaya mapan mereka sendiri, maka
dialog tentang pascamodernisme
tidak dapat diizinkan berkembang
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menjadi dialog tertutup. Bagai-
mana caranya seseorang dari suatu
pola budaya tertentu dapat menjadi
“orang lain”? Tentu sulit sekali.
Keperluan mengikutkan semua
unsur penduduk bumi itu lebih-
lebih dirasakan jika memang dalam
pascamodernisme terselip bibit
penghargaan kepada pandangan-
pandangan hidup perenial yang
kini mulai banyak mewarnai ber-
bagai renungan serius kaum inte-
lektual dunia.

Perenialisme adalah juga pri-
mordialisme (dalam arti positif ),
karena ia berarti keyakinan bahwa
sesungguhnya manusia, di mana
saja dan kapan saja, membawa
dalam dirinya sejak dilahirkan,
bahkan mungkin sejak sebelum itu,
potensi kebaikan yang sama dan
kemungkinan pencerahan yang
sama. Potensi ini selalu ada secara
abadi, maka disebut perenial. Dan
atas dasar keyakinan tentang potensi
perenial itu kita dapat sepenuhnya
dibenarkan untuk berbicara me-
ngenai adanya Kemanusiaan Se-
mesta. Dari sudut ini, harapan
kepada pascamodernisme dikukuh-
kan oleh adanya fasilitas komunikasi
dan transportasi, sehingga ada
alasan untuk memandang bahwa
pascamodernisme adalah kelanjutan
wajar kemajuan teknologi itu sen-
diri.

Sasaran utama kirik pascamo-
dernisme ialah rasio yang merupa-

kan buah terpenting tanaman
Zaman Pencerahan (Englightenment,
Aufklärung) di Eropa Barat. Rasio
adalah “mesin” modernitas. Namun
sekarang, pada tahap perkembangan
manusia modern mutakhir, rasio
telah terbukti secara fundamental
tidak memadai. Lebih-lebih karena
rasio itu tampak berpusat pada
dirinya sendiri (self-centered) dan tak
punya dasar kuat karena keabsah-
annya terbukti hanya bersandar
kepada klaim tentang dirinya se-
bagai sangat kukuh. Sekarang
timbul kesadaran bahwa rasio tidak
pernah merupakan penafsir uni-
versal dan objektif tentang ke-
nyataan seperti dikemukakan oleh
para tokoh Pencerahan. Pada waktu
orang sangat bergairah dengan rasio
di zaman Pencerahan itu, mereka
lupa bahwa rasio selalu memerlukan
dukungan sistem kekuasaan dan
pelembagaan yang diciptakannya
sendiri. Maka cita-cita yang di-
kembangkan oleh Pencerahan itu
dari semula sudah rawan terhadap
kooptasi oleh kepentingan-ke-
pentingan sosial-ekonomi, dan rasio
dapat berkembang menjadi hak
prerogatif kelas, ras, jenis, atau
bangsa—yaitu suatu lingkungan
kepentingan politik dan ekonomi
yang terbatas, yang berusaha me-
wujudkan tujuannya sendiri seolah-
olah tujuan itu suatu nilai ke-
manusiaan yang abadi dan sejati.
Padahal hakikatnya ialah tidak lebih
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daripada kepentingan-kepentingan
lingkungan terbatas itu sendiri.

PASRAH KEPADA ALLAH

Orang yang pasrah kepada Allah
tidak pernah mengklaim bahwa dia
yang berbuat baik. Kalaupun ter-
nyata ada kebaikan, alhamdulillâh;
Allahlah yang pantas diberi kredit.
Ucapan alhamdulillâh adalah untuk
memupus egoisme dan kesombong-
an kita. Perlu diingat bahwa dosa
makhluk yang pertama adalah
kesombongan, yaitu ketika iblis
menolak untuk sujud kepada
Adam. Dia ingkar dan sombong,
dengan begitu dia termasuk orang
yang kafir. Kesombongan adalah
dosa kesetanan. Rasulullah pernah
bersabda, “tidak akan masuk surga
orang yang dalam hatinya terdapat
seberat atom dari perasaan som-
bong.”

Perlu diberi catatan di sini
mengenai sifat sombong (al-mu-
takabbir) Allah dalam asmâ’ al-
husnâ, yang kita malah diperintah-
kan untuk menirunya. Memang
kita harus juga mempunyai sifat
sombong, tapi porsinya tidak besar,
hanya sampai pada tingkat bahwa
kita punya harga diri. Ini yang
disebut ta’affuf (perwira), yaitu
orang yang tidak mudah merendah-
kan diri pada orang lain, apalagi
sampai meminta belas kasihan.

Perwira artinya punya harga diri,
tetapi tidak boleh sombong.

Oleh karena itu, zikir dalam
agama sebenarnya merupakan suatu
bentuk penyadaran bahwa kita
hanyalah makhluk yang tidak
mempunyai harga apa-apa, kecuali
dengan pengakuan Allah sendiri.
Barangsiapa mencari kemuliaan dan
kekuatan, kepunyaan Allah segala
kemuliaan dan kekuatan. Kepada-
Nya naik kata yang baik; dan Dia-
lah yang mengangkat amal yang
baik. Tetapi mereka yang merencana-
kan kejahatan, akan mendapat azab
yang mengerikan. Dan rencana
mereka akan sia-sia (Q., 35: 10).

Inilah yang menjadi pokok
dalam agama, yaitu kesediaan untuk
menyesuaikan keberadaan diri di
bawah cahaya kesadaran akan ke-
hadiran Tuhan dalam hidup, yang
berarti kesediaan untuk menjalani
hidup itu dengan standar akhlak
yang setinggi-tingginya. Ini tercapai
dengan melakukan hal-hal yang
sekiranya akan mendapatkan per-
kenan atau ridlâ Tuhan, yaitu amal
saleh, tindakan-tindakan bermoral
dan berperikemanusiaan. Dalam
semangat kesadaran akan adanya
Tuhan Yang MahaHadir dan Maha
tahu, hidup berakhlak bukan lagi
masalah kesediaan, tetapi keharusan.
Sementara itu, dalam analisis se-
lanjutnya, hidup berakhlak sese-
orang pada hakikatnya bukanlah
untuk “kepentingan” Tuhan, me-
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lainkan justru untuk kepentingan
orang itu sendiri, sesuai dengan
tabiat alamiah atau fitrah ke-
jadiannya sebagai manusia. Karena
itu, jika kita menolak pesan Tuhan
itu, maka hendaknya kita ketahui
bahwa Dia, sebagai pemilik dan
penguasa langit dan bumi, adalah
Mahakaya [tidak
perlu kepada
siapapun], dan
Maha Terpuji
[perbuatan baik
ataupun buruk
kita tidak me-
nambah ataupun
mengurangi atri-
but yang Maha-
kuasa itu] (Q., 4: 131).

Relevan sekali dengan pandang-
an ini adalah kutipan dari A. Yusuf
Ali dalam memberi penjelasan
tentang makna yang amat funda-
mental tentang firman Ilahi itu.
Katanya: “Eksistensi Tuhan adalah
eksistensi yang mutlak. Ia tidak
tergantung kepada siapa pun atau
apa pun yang lain. Ia berhak atas
segala pujian, karena Ia adalah
segala kebaikan dan terdiri dari
setiap keutamaan yang mana pun.
Penting menekankan hal ini untuk
menunjukkan bahwa hukum akhlak
manusia bukan hanya perkara
perintah transendental, tetapi
benar-benar berpijak kepada ke-

butuhan-kebutuhan esensial umat
manusia sendiri. Karena itu, jika
teori-teori aliran pikiran tertentu
seperti Behaviorisme terbukti se-
penuhnya, hal itu tidak berpenga-
ruh sedikit pun kepada Islam.
Standar etis tertinggi yang diajar-
kan Islam tidaklah sebagai perintah-

perintah dogma-
tis, tapi karena
bisa dibuktikan
merupakan ke-
lanjutan dari ke-
butuhan tabiat
alami manusia
dan hasil penga-
laman manusia.”

Karena pesan
Tuhan itu tidak lain adalah ke-
lanjutan wajar tabiat alami manusia,
maka pesan itu pada prinsipnya
sama untuk sekalian umat manusia
dari segala zaman dan tempat.
Pesan itu bersifat universal, baik
secara temporal (untuk segala za-
man) maupun secara spasial (untuk
segala tempat). Oleh karena itu
terdapat kesatuan esensial semua
pesan Tuhan, khususnya pesan yang
disampaikan kepada umat manusia
lewat agama-agama “samawi” (“ber-
asal dari langit”, yaitu agama-agama
yang mempunyai kitab suci yang
diwahyukan Tuhan kepada seorang
nabi atau Rasul).

Mereka yang ingkar (kafir) itu,
amal perbuatan mereka bagaikan
fatamorgana di lembah padang
pasir. Orang yang kehausan me-
ngiranya air, namun ketika di-
datanginya ia tidak mendapatkan-
nya sebagai sesuatu apa pun

(Q., 24: 39)
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PELAJARAN BUDI PEKERTI

Pada saat sekarang, ada semacam
keprihatinan pada masalah budi
pekerti. Bahkan mulai terdengar
permintaan agar pelajaran budi
pekerti dihidupkan kembali di
sekolah. Dulu pelajaran budi
pekerti dihapus karena adanya
asumsi bahwa budi pekerti tidak
bisa diajarkan secara verbal sebagai
suatu objek kognitif, yakni objek
pengetahuan; ia harus diajarkan
melalui praktik dan contoh. Tetapi
orang lupa bahwa masa interaksi
guru (yang harus memberikan
contoh) dengan murid (yang akan
diberi contoh) berlangsung pendek
sekali, dari pukul 7.00 sampai
13.00.

Dalil seperti itu tampaknya
lebih cocok untuk kalangan pe-
santren. Di pesantren memang
tidak ada pelajaran akhlak, tetapi
murid (santri) hidup di pesantren
selama 24 jam. Seorang murid bisa
melihat kiai, ustad, seniornya, dan
sebagainya, dan hal tersebut ke-
mudian membentuk pola tingkah
laku tertentu. Maka, tidak ber-
lebihan jika orang mengatakan
bahwa salah satu cara mendidik
anak supaya berakhlak baik ialah
memasukkannya ke pesantren. Ini
tidak berarti bahwa di pesantren
terdapat pelajaran budi pekerti.
Pada level tertentu, memang ada
pelajaran teori, yang diambil dari

kitab seperti A‘iddat Al-Nâshihîn
(Nasihat-Nasihat bagi Generasi
Muda).

Di sisi lain, sekolah mungkin
bisa memberikan pelajaran budi
pekerti. Dulu memang ada harapan
agar pelajaran budi pekerja di-
masukkan dalam pelajaran agama,
sehingga pelajaran agama diharap-
kan bisa menangani masalah budi
pekerti. Tetapi pelajaran agama
akhirnya berkembang dengan titik
berat pada segi kognitif. Mata
pelajaran agama diperlakukan sama
oleh anak didik dengan mata pel-
ajaran yang lain. Tujuannya pun
tidak lebih dari sekadar mengejar
nilai, bukan penghayatan agama an
sich. Sekarang, pelajaran budi
pekerti bisa didapat dengan adanya
kegiatan-kegiatan keagamaan di
sekolah, seperti kegiatan di musala,
sehingga pelajaran agama betul-
betul merupakan pelajaran tentang
agama. Mereka yang lulus dengan
nilai paling tinggi di ujian bidang
agama bukan berarti mempunyai
akhlak paling tinggi, melainkan
merekalah yang paling tahu menge-
nai pelajaran agama.

Sampai sekarang, kontroversi
sekitar masalah itu masih berjalan.
Apalagi para guru agama sendiri
juga tidak terlalu menyadari bahwa
agama terkait dengan akhlak. Ka-
rena itu, yang diajarkan dalam
pelajaran agama adalah bagaimana
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berwudlu, bersuci, dan hal-hal lain
yang bersifat teknis. Tentu, semua
itu penting supaya kita bisa men-
jalankan agama sehari-hari. Tetapi
ketika perhatian hanya terpusat ke
persoalan teknis, maka masalah
akhlak menjadi terbengkalai. Di-
tambah lagi, misalnya, kasus bahwa
guru agama sendiri berakhlak tidak
terpuji. Maka, rusaklah semuanya.

Pada saat sekarang, ada gejala di
kalangan anak muda seperti yang
disebut madat, yakni meminum
minuman keras. Salah satu pe-
nyebabnya adalah kehidupan yang
semakin terfragmentasi. Memang,
persoalannya sangat kompleks,
tetapi jelas ada ruang untuk meng-
hidupkan kembali pelajaran budi
pekerti dengan cara yang lebih
baik.

PELAKSANAAN HIJRAH

Sebelum Nabi sendiri melak-
sanakan hijrah, beliau mendorong
semua kaum Muslim Makkah un-
tuk berhijrah, sehingga yang tinggal
di Makkah hanyalah beliau sendiri
beserta ‘Ali ibn Abî Thalib dan Abu
Bakar. Dari berbagai riwayat, di-
ketahui bahwa “Hari H” Hijrah
Nabi datang dari Allah, dan Nabi
menunggu petunjuk Ilahi itu. Ini
antara lain terbukti dari jawaban
Nabi kepada Abu Bakar, yang dari
waktu ke waktu memohon kepada

Nabi untuk diizinkan berhijrah ke
Yatsrib: “Janganlah tergesa-gesa;
mungkin Allah akan memberimu
seorang kawan.” Abu Bakar pun
bersabar, dan berharap bahwa
kawannya dalam berhijrah itu tidak
lain ialah Nabi sendiri.

Karena berita tentang rencana
berhijrahnya kaum Muslim, khu-
susnya Nabi sendiri, telah me-
nyebar di kalangan kaum kafir
Makkah (suatu hal yang tak mung-
kin dihindari), maka wajar sekali
jika mereka mengatur siasat bagai-
mana hal itu tidak sampai terjadi.
Sebab, jika Nabi sendiri lolos dari
Makkah dan bergabung dengan
para pendukungnya yang tumbuh
semakin banyak, mereka tahu
bahwa akibatnya akan fatal bagi
kepentingan kaum Quraisy. Karena
itu, mereka mengatur makar-makar,
namun singkat cerita, semuanya
menemui kegagalan.

Keberhasilan Nabi dalam me-
laksanakan hijrah, selain karena
perlindungan Allah secara mukjizat,
adalah berkat kecermatan Nabi
mengatur siasat. Tentu, pertama-
tama Nabi telah menunjukkan jiwa
kepemimpinan yang luar biasa,
dengan terlebih dahulu menye-
lamatkan para pengikut beliau
berhijrah. Kemudian beliau bertiga,
Nabi sendiri, bersama ‘Ali dan Abu
Bakar, adalah yang terakhir melaku-
kan hijrah, dengan perhitungan
yang sangat cermat.
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Karena mengetahui bahwa diri
beliau adalah sasaran utama makar
kaum Quraisy, Nabi meminta ‘Ali
mengenakan jubah beliau dan tidur
di atas dipan beliau. Suatu tugas
yang amat berbahaya, namun ‘Ali
menerimanya dengan tulus dan
gagah berani. Ini ternyata me-
rupakan siasat yang sangat tepat,
karena mampu mengelabui para
pelaku makar seolah-olah Nabi
memang masih ada di rumah,
sementara dalam kesempatan yang
tepat beliau telah keluar. Para
pelaku makar sangat terlambat
mengetahui hal ini.

Dalam perjalanan menuju
Yatsrib, Nabi dan Abu Bakar me-
nempuh rute yang tidak lazim,
yaitu menuju selatan, padahal
Yatsrib ada di sebelah utara. Ini
pun siasat Nabi yang tepat. Beliau
memperhitungkan bahwa para
pelaku makar tentu akan mencoba
mengejar beliau ke arah utara, yaitu
arah yang wajar ke Yatsrib. Maka
dengan menempuh jalan ke selatan,
Nabi berhasil menunda kemung-
kinan untuk dapat ditemukan, dan
kesempatan itu digunakan Nabi
untuk mengumpulkan perbekalan
melalui orang kepercayaan beliau.

Perjalanan selanjutnya menuju
Yatsrib diteruskan oleh Nabi ber-
sama Abu Bakar dengan menempuh
jalan yang juga tidak lazim, yaitu di
sebelah barat, sepanjang pantai
Laut Merah. Ini pun mempunyai

arti kesiasatan yang penting. Tetapi
ini juga berarti bahwa perjalanan
menjadi lebih panjang dan lama,
sehingga Nabi terlambat sampai di
Yatsrib dari dugaan semula orang
banyak, yang menimbulkan ke-
khawatiran. Ada banyak orang telah
menunggu-nunggu kedatangan
Nabi beberapa hari. Di hari ter-
akhir, ketika mereka telah pulang ke
rumah masing-masing, seorang
Yahudi warga Yatsrib melihat dari
jauh kedatangan Nabi dan Abu
Bakar itu. Ia berteriak: “Wahai
anak-cucu Qailah (maksudnya,
orang Arab Yatsrib), ini pemimpin-
mu telah datang!” Maka orang pun
berdatangan menyambut Nabi dan
Abu Bakar, namun kebanyakan
mereka tidak mengenali beliau
sampai saatnya Abu Bakar me-
rentangkan sorbannya untuk me-
mayungi Nabi, sehingga mereka
pun tahu siapa yang Nabi dan siapa
yang Abû Bakr. (Sementara itu, ‘Ali
sendiri tinggal di Makkah selama
tiga hari sesudah kepergian Nabi,
untuk melaksanakan pesan Nabi
agar mengembalikan semua ke-
kayaan orang Makkah yang di-
titipkan kepada beliau, karena
beliau tetap dikenal sebagai orang
tepercaya, dengan gelar Al-Amîn.
Setelah selesai dengan tugasnya itu,
barulah ‘Ali menyusul ke Yatsrib).

Sesampainya di Yatsrib, segeralah
Nabi Saw. bertindak meletakkan
dasar-dasar masyarakat yang hen-
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dak dibangun mengikuti ajaran
Islam. Semangat dan corak masya-
rakat itu tecermin dalam keputusan
Nabi untuk mengganti nama Yats-
rib menjadi Madinah, yaitu “kota
par excellence”, tempat madanîyah
atau tamaddun, peradaban. Jadi,
Nabi di tempat
barunya itu hen-
dak membangun
sebuah masya-
rakat ber-
peradaban (civic
society), sebuah
polis yang kelak
menjadi contoh
atau model bagi
masyarakat-ma-
syarakat politik
yang dibangun umat Islam. Dalam
bahasa Arab, di Madinah itu Nabi
menegakkan tsaqâfah dan hadlârah,
yang berarti pola kehidupan me-
netap yang berbudaya dan ber-
peradaban (sebagai lawan badâwah,
pola kehidupan nomad yang kasar).
Inilah rahmat yang dibawa beliau
untuk seluruh umat manusia,
melalui pelaksanaan tugas me-
nyampaikan risalah suci dari Allah
Swt.

Terakhir, sebagai penegasan, kita
bisa menyimpulkan bahwa sekali-
pun hijrah itu sendiri merupakan
peristiwa yang mengandung unsur
metafisis (karena “intervensi” Tu-
han), namun secara sosiologis masih
dapat diterangkan sebagai peristiwa

yang berlangsung dalam kerangka
sunnatullah. Mungkin tidak persis
sama, namun barangkali sebanding,
dengan perjalanan Dzu Al-Qarnain
dalam Al-Quran yang terus-mene-
rus mengalami kesuksesan karena
Allah menyediakan baginya sabab,

dan Dzu Al-
Qarnain meng-
ikuti dengan ba-
ik sabab itu. De-
mikian pula Na-
bi Saw. telah di-
anugerahi sabab
yang beliau iku-
ti dengan setia
dan cermat, pe-
nuh perhitung-
an. Dalam pe-

ngertian ini, hijrah berlangsung
tetap dalam jalur sunnatullah yang
tidak berubah-ubah, sehingga dapat
dikaji secara ilmiah, dan menarik
pelajaran darinya. Tetapi karena
peristiwa itu menyangkut seorang
Utusan Tuhan dan berkaitan de-
ngan sebuah tugas suci, maka
sangat wajar bahwa ia mengandung
unsur-unsur Ilahi sebagai mukjizat
yang tidak dapat ditiru.

Peristiwa hijrah Nabi itu me-
nyangkut kegiatan fisik, yaitu
kepindahan dari Makkah ke Yatsrib
(Madinah). Tetapi di balik fe-
nomena fisik itu, seperti tampak
dari penuturan singkat di atas,
terkandung fenomena yang bukan
fisik, melainkan spiritual dan
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kejiwaan, yaitu tekad yang tidak
mengenal kalah dalam perjuangan
menegakkan kebenaran. Maka,
dalam semangat yang spiritual ini,
berhijrah ialah bertekad mening-
galkan kepalsuan, pindah sepenuh-
nya kepada kebenaran, dengan
kesediaan untuk berkorban dan
menderita, karena keyakinan bahwa
kemenangan terakhir akan di-
anugerahkan Allah kepada pejuang
kebenaran. Tetapi, sebagai mana
diteladankan oleh Nabi sendiri,
semua itu harus dilakukan dengan
perhitungan, dengan membuat
siasat, taktik dan strategi. Dengan
begitu jaminan keberhasilan men-
jadi lebih besar, karena adanya
gabungan serasi antara dorongan
iman yang bersemangat dan bim-
bingan ilmu pengetahuan yang
tepat, sesuai dengan firman Allah:
... Allah akan mengangkat mereka
yang beriman di antara kamu dan
yang dianugerahi ilmu pengetahuan
ke berbagai tingkat yang lebih tinggi
(Q., 58: 11).

PELAKSANAAN ISLAM
DI INDONESIA

Negeri kita sedang mengalami
perubahan, perkembangan, dan
pertumbuhan secara dinamis dan
relatif sangat cepat. Untuk me-
mahaminya dengan lebih baik,
barangkali penggunaan teori Alvin
Toffler tentang gelombang-ge-

lombang perkembangan peradaban
manusia akan membantu. Dalam
salah satu kunjungannya ke Indone-
sia, Toffler suami-istri berkenan me-
nemui kami di rumah. Dalam
percakapan dan tukar pikiran yang
cukup panjang antara kami, ma-
salah gelombang perkembangan
peradaban juga dibicarakan. Toffler
mengatakan bahwa perang saudara
di Amerika sesungguhnya adalah
benturan antara dua gelombang:
gelombang pertama (masyarakat
pertanian) yang diwakili Selatan,
dan gelombang kedua (masyarakat
industri) yang diwakili Utara. Pa-
salnya ialah setiap benturan antara
gelombang-gelombang akan me-
nimbulkan krisis yang tidak kecil.
Krisis itu dapat terwujud menjadi
perang (saudara), tapi juga dapat
terbatas hanya kepada krisis-krisis
sosial, budaya, politik, bahkan
psikologis. Bagaimanapun, krisis itu
tidak boleh diremehkan menyang-
kut persoalan dan akibat-akibatnya,
dan harus selalu diperhitungkan di
dalam membuat setiap usaha ter-
hadap masyarakat yang bersang-
kutan.

Diskusi dengan Toffler itu kami
kemukakan sebagai kerangka me-
lihat betapa besarnya krisis yang
sekarang sedang dialami bangsa
Indonesia. Sebab, sebagai bangsa
yang sedang mengalami proses
industrialisasi, Indonesia dengan
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sendirinya sedang mengalami per-
benturan antara gelombang pertama
dan gelombang kedua seperti di
Amerika di abad yang lalu. Krisis
yang diakibatkannya jelas tampak
sehari-hari, dalam bentuk gejala-
gejala sosial-budaya yang negatif
seperti dislokasi, deprivasi, pen-
cabutan akar budaya (cultural
uprooting), dan lain-lain. Meskipun
itu mungkin tidak akan menim-
bulkan perang saudara, namun
sebenarnya krisis di Indonesia dapat
lebih gawat daripada di Amerika,
karena dunia sekarang sedang
memasuki gelombang ketiga (abad
informatika), dan pengaruhnya ke
Indonesia pun tidak terelakkan.
Maka yang sedang terjadi Indonesia
sesungguhnya tidak hanya per-
benturan dua gelombang, me-
lainkan tiga gelombang sekaligus.
Dan jika memperhitungkan adanya
masyarakat kita yang bahkan belum
mengenal budaya pertanian maju
seperti saudara-saudara kita yang
hidup terasing di tengah pulau-
pulau besar, maka yang sebenarnya
terjadi di Indonesia sebagai ke-
seluruhan ialah perbenturan antara
empat gelombang, sejak dari “pra-
gelombang” sampai ke gelombang
ketiga!

Karena itu, dimensi krisis yang
ditimbulkan tidak boleh diremeh-
kan. Pelaksanaan Islam di sini
haruslah pelaksanaan tanggung

jawab dan pembayaran saham wajib
umat Islam dalam dinamika per-
tumbuhan dan perkembangan
negeri sesuai dengan yang dituntut
oleh ajaran agamanya, dengan
memperhitungkan keadaan-keadaan
tersebut. Setiap sikap mengabaikan
realita sosial-budaya serta per-
kembangan sosiologis-politis bangsa
akan membawa kepada sikap hen-
dak meloncat kepada konklusi
(penutupan), yang berbentuk dam-
baan tidak realistis kepada pen-
capaian hasil akhir sekarang juga.

Maka kesadaran tentang adanya
penahapan juga menyangkut ke-
sadaran akan adanya dimensi waktu
dalam setiap usaha besar atau “per-
juangan”. Dan kesadaran akan di-
mensi waktu itu menjadi landasan
bagi adanya kualitas spiritual berupa
sabar dan tabah, yaitu sikap berani
menanggung penderitaan (sementa-
ra) dengan mengingkari diri dari
kesenangan sementara (termasuk
kesenangan memperoleh “keme-
nangan” yang nilainya taktis saja),
karena yakin bahwa dalam jangka
panjang akan didapatkan hasil yang
memberi kebahagiaan besar (katakan:
“kemenangan strategis”). Karena itu
dalam Kitab Suci, ada ajaran agar kita
saling berpesan untuk tabah dan
sabar dikaitkan dengan peringatan
tentang pentingnya kesadaran ten-
tang makna dimensi waktu (Q., 103:
1-3).
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Sebagai kaum Muslim Indone-
sia, setelah meyakini dimensi-
dimensi universal ajaran Islam, kita
juga harus meyakini adanya hak-
hak khusus kita sebagai bangsa
untuk menyelesaikan masalah kita
kini dan di sini sesuai dengan per-
kembangan sosial-budaya masya-
rakat dan tuntutan-tuntutannya.
Penyelesaian yang diberikan atas
persoalan kita di sini, dalam kait-
annya dengan kewajiban melaksa-
nakan ajaran Tuhan, sangat mung-
kin tidak sama dengan penyelesaian
yang diberikan oleh bangsa Muslim
lain atas masalah-masalah mereka,
sehingga mereka tidak dapat ditiru,
meskipun bertitik tolak dari nilai
universal yang sama, yaitu Islam.
Hal sebaliknya juga dapat terjadi:
kita tidak dapat begitu saja meniru
apa yang dilakukan bangsa Muslim
lain dalam masalah pelaksanaan
Islam itu.

PELAKSANAAN KEBEBASAN

Kebebasan asasi untuk me-
nyatakan pendapat dengan sendiri-
nya berakibat pada adanya dua
kebebasan asasi yang lain, yaitu
kebebasan berkumpul dan ke-
bebasan berserikat. Keinginan
untuk berkumpul dengan sesama
(le desire d’être ensemble) adalah
naluri manusia sebagai makhluk
sosial. Keinginan berkumpul juga

merupakan keinginan untuk me-
nyatakan pendapat secara bersama
dan mewujudkan maksud pendapat
itu dalam kegiatan bersama. Justru
keinginan berkumpul dalam suatu
tatanan sosial yang mengakui dan
mendukung kebebasan berpen-
dapat adalah prasarana penyatuan
pendapat pribadi-pribadi melalui
proses memberi dan mengambil
secara positif. Maka keinginan
berkumpul dapat dipandang se-
bagai bentuk pertama lembaga
permusyawaratan.

Keinginan mewujudkan pan-
dangan bersama itu dalam kerangka
kegiatan tersusun atau terorganisasi
menuntut adanya kebebasan asasi
untuk berserikat. Masyarakat ma-
nusia terdiri dari pribadi-pribadi
dengan minat dan perhatian yang
beraneka ragam. Keanekaragaman
akan menjadi pangkal adanya in-
teraksi sosial yang subur dan pro-
duktif, selama mendapat penyalur-
an yang wajar dan dibimbing oleh
komitmen para pribadi anggota
masyarakat pada nilai-nilai luhur
kemanusiaan. Sebaliknya, kesera-
gaman artifisial melalui peng-
giringan dan mobilisasi masyarakat
dalam sistem monolitik tidak saja
memangkas potensi-potensi kreatif
dalam masyarakat, tapi juga meng-
hasilkan perasaan tersumbat yang
sewaktu-waktu dapat meledak
menjadi kekuatan destruktif.
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Sekalipun pembentukan suatu
serikat dapat dibuat untuk me-
nampung aspirasi dan kegiatan di
luar masalah politik seperti masalah
keagamaan, budaya, seni, ekonomi,
dan seterusnya, serikat politik
selamanya merupakan bentuk pen-
ting kebebasan asasi ketiga itu.
Dengan serikat politik yang bebas,
dan yang dibentuk karena panggil-
an tanggung jawab yang tulus dan
murni terhadap masyarakat dan
negara, maka suatu unsur penting
lain dalam kehidupan bermasyara-
kat dan bernegara yang sehat akan
terwujud, yaitu unsur pengawasan
dan pengimbangan. Komitmen
individual masing-masing orang
pada nilai-nilai luhur yang me-
rupakan prakondisi pertama ma-
syarakat yang sehat, menuntut
realisasi konkretnya berupa komit-
men dan perilaku sosial dalam
hidup bersama. Pada urutannya,
demi mencegah terjadinya pe-
nyimpangan, baik sadar atau tidak
sadar, komitmen dan perilaku sosial
itu harus terbuka kepada peng-
awasan oleh sesama anggota ma-
syarakat. Disebabkan oleh kelemah-
an pribadi manusia yang mem-
buatnya secara potensial menjadi
tawanan dikte situasi, posisi, dan
lingkungannya, pengawasan sosial
yang bebas adalah satu-satunya
yang tersisa untuk menjaga agar

masyarakat luas tidak menjadi
korban. Semua pihak harus me-
nerima dengan rela ketentuan-
ketentuan yang diperlukan untuk
membuat suatu pengawasan sosial
menjadi benar-benar efektif. Bentuk
ketentuan-ketentuan itu ialah
aturan-aturan dan hukum yang
harus dihormati dan ditaati oleh
semua anggota masyarakat.

PELEMBAGAAN ZAKAT

Dalam ajaran Islam, perintah
zakat dapat dipahami sebagai se-
buah kegiatan penyucian harta
benda atau kekayaan dalam peng-
ertian yang positif. Tentunya,
bukan penyucian seperti yang
terjadi sekarang ini, yaitu orang-
orang kaya melakukan money
laundering—upaya pemutihan
uang-uang haram, baik hasil ko-
rupsi, kolusi, mafia, dan bahkan
perampokan—dengan menyimpan-
nya di bank-bank luar negeri.

Masalah zakat yang membutuh-
kan upaya pelembagaan atau seba-
gai dimensi konsekuensial zakat,
dalam sejarah Islam pernah di-
gambarkan oleh Khalifah Abu Bakar
r.a. Pada saat Khalifah Abu Bakar r.a.
pertama-tama menjabat khalifah,
muncul berbagai pemberontakan,
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di antaranya adalah pemberontakan
yang dipimpin oleh Musailamah Al-
Kadzdzab, di wilayah Nejjed.
Mereka memberontak kepada pe-
merintahan Abu Bakar yang di-
wujudkan dalam bentuk penolakan
membayar zakat. Untuk menye-
lesaikan masalah tersebut, akhirnya
Khalifah Abu Bakar harus mengurus
dan mengerahkan sebuah kampanye
militer.

PELUANG WASILAH
DAN SYAFÂ’AT

Bagaimana dengan ide tentang
wasilah dan syafâ‘at yang nota bene
bersifat universal di kalangan umat
Islam (hanya sedikit yang menolak
adanya wasilah)? Di kalangan
Syi‘ah, ide ini lebih mengemuka.
Menurut mereka, bukan hanya
Nabi, siapa pun yang menonjol bisa
dijadikan wasilah. Makam Imam
Khomeini di Iran setiap hari mene-
rima banyak sekali uang dan surat

permintaan. Begitu juga makam
Imam syafi‘i di Mesir. Inilah ide
tentang syafaat atau wasilah, dan
ternyata bukan hanya milik orang
Islam. Orang Yahudi, misalnya,
juga melakukan hal yang sama.
Mereka mengirim surat kepada
Tuhan lewat celah-celah “Tembok
Ratapan”. Bukan hanya surat, tetapi
juga uang. Setelah selesai, ada orang
yang membersihkan dan mengum-
pulkan uangnya. Ini suatu bukti
bahwa ide wasilah sebetulnya
sangat umum atau ada di mana-
mana. Maka, gejala wasilah dalam
Islam sebetulnya tidak unik.

Banyak yang meyakini bahwa
dalam “ayat kursi” ada peluang bagi
wasilah dan syafâ‘at yaitu kata-kata,
Siapakah yang dapat memberi pe-
rantara di hadapan-Nya tanpa izin-
Nya? (Q., 2: 255). Yang dimaksud
peluang di sini ialah pernyataan
“kecuali yang diizinkan”. Inilah
yang kemudian menjadi alasan
untuk semua teori tentang Syafaat.
Artinya, kalau ada orang yang
diizinkan, pastilah Nabi, kemudian
bisa ditambah dengan semua orang
yang biasa disebut sebagai kekasih
Allah. Tetapi bagi orang-orang
Wahhabi dan Hanbali, ini adalah
suatu pernyataan retorik yang tidak
bisa dipahami secara harfiah. Per-
nyataan “siapakah yang bisa jadi
perantara kepada Tuhan kecuali yang
diizinkan”, memiliki arti tidak ada
orang yang diizinkan.
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Akhirnya, wasilah dan syafaat
memang merupakan masalah yang
kontroversial, atau khilafiah (khi-
lâfîyah) menurut istilah agama,
sehingga tidak bisa lagi diselesaikan.
Silakan pilih: percaya kepada wasilah
diperbolehkan, tidak percaya juga
tidak berakibat apa-apa, bahkan
dasarnya lebih kuat. Secara pribadi,
saya cenderung tidak berwasilah
karena mengharapkan wasilah bisa
menghindarkan tanggung jawab,
padahal ilustrasi-ilustrasi tentang
hari kiamat atau pengadilan Ilahi di
hari akhir sangat
banyak mene-
kankan pertang-
gung j awaban
pribadi. Namun
demikian, kita
tetap harus mem-
baca shalawat.

PEMAKNAAN SIMBOL

Kemampuan untuk menangkap
makna di balik simbol adalah se-
suatu yang agak istimewa (bahkan
bisa disebut elite). Orang awam
sangat susah untuk menafsirkan
simbol-simbol, akibatnya pemikiran
mereka selalu simbolik. Oleh karena
itu, yang diseru untuk menyebe-
rangi di balik simbol adalah orang-
orang khusus (khawwâsh). Salah
satu cara untuk menyatakan makna

di balik simbol adalah dengan me-
ngatakannya secara jelas. Misalnya
untuk mengungkapkan makna sim-
bol-simbol yang digunakan dalam
pergelaran wayang, itu haruslah di-
lakukan oleh orang-orang yang me-
ngetahui (kompeten) mengenai hal
tersebut, seperti dalang dan se-
bagainya. Dengan demikian, simbol
kemudian mempunyai fungsi
sebagai underpinning (sesuatu yang
menopang). Itu sebabnya me-
nafsirkan simbol itu merupakan
masalah yang serius, sehingga saat

ini dikembang-
kanlah suatu il-
mu pengetahuan
baru yang dise-
but semiotika.
Namun untuk
menafsirkan sim-
bol-simbol terse-
but, kita harus

mengetahui latar belakangnya.
Pada dasarnya manusia memang

tidak bisa hidup tanpa simbol,
meskipun terdapat masalah dengan
penyeberangan di balik simbol
tersebut. Sebab sesuatu yang bersifat
simbol nilainya bersifat instru-
mental, bukan intrinsik. Oleh
karena itu, kalau kita terjebak pada
hal-hal yang bersifat simbol, akibat-
nya bisa mengecoh kita. Padahal,
bangsa Indonesia saat ini sudah
berhenti kepada simbol dan sedang
bergeser kepada esensi. Kita sedang
mengalami transformasi, sebagai

“Sesungguhnya puasa itu milik-Ku
(Allah), maka Akulah yang akan
memberikan balasannya.”

(Hadis Qudsi)
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akibat yang tidak sengaja (un-
intended concequence) dari pen-
didikan. Jadi untuk dapat menye-
berangi (menafsirkan) simbol-
simbol, maka harus dilakukan
upaya-upaya tertentu sehingga
simbol tersebut bisa dipahami. Dan
upaya untuk menafsirkan simbol
adalah masalah seni yang tergan-
tung pada situasi kultural masya-
rakat yang bersangkutan.

Banyaknya simbol-simbol ke-
agamaan (terutama Islam) di Indo-
nesia akhir-akhir ini, sehingga
menimbulkan kekhawatiran semen-
tara pihak akan terjadinya kematian
budaya, sebenarnya tidak perlu
dirisaukan. Sebab agama sendiri
sebenarnya dapat beradaptasi dengan
budaya setempat, sedangkan budaya
tidak akan mati selama memiliki
autentisitas dan keabsahan.

Dalam studi kesarjanaan modern
mengenai Islam, dikenal dua mode
(corak) Islam, yaitu Islam Arab dan
Islam Persia. Islam Arab adalah Is-
lam yang terdapat di negara-negara
yang berbahasa Arab dari Bahrain
di timur sampai dengan Maroko.
Sedangkan Islam Persia adalah
Islam yang terdapat di Asia daratan
sampai ke Balkan, mulai dari Bang-
ladesh, India, Pakistan, Afgha-
nistan, Asia Tengah, Iran, Turki,
Bosnia, Masedonia, dan sebagainya.
Keduanya memiliki pola yang
berbeda. Misalnya Islam Persia
lebih banyak yang bersifat abstrak.

Yang belum atau baru dikem-
bangkan dalam studi kesarjanaan
Islam, adalah varian ketiga Islam,
yaitu Islam Asia Tenggara. Selama
ini Islam Asia Tenggara belum
berkembang karena dari segi kul-
tural dan intelektual masih lebih
berfungsi sebagai konsumen dari-
pada produsen. Kondisi ini tidak
lepas dari sejarah perkembangan
Islam masa lalu.

Dari berbagai literatur dikemu-
kakan bahwa Al-Ghazali tampil
pada saat Islam mulai mengalami
kemunduran, dan wafat pada 1111
M. Padahal, baru 200 tahun kemu-
dian—setelah Al-Ghazali wafat—
Kerajaan Majapahit baru berdiri
yakni pada 1297 M, 200 tahun
setelah Majapahit runtuh, yaitu
saat kejatuhan Malaka oleh Portugis
pada 1511, barulah Islam di Jawa
melakukan konsolidasi. Dengan
kata lain, konsolidasi Islam di Jawa
baru dilakukan 400 tahun setelah
Al-Ghazali wafat. Bersamaan de-
ngan itu, datanglah orang Barat
menjajah Indonesia, sehingga orang
Islam sibuk melawan mereka. Aki-
batnya yang tumbuh berkembang
pada saat itu adalah suasana kultural
fight against yang menjadikan orang
Islam di Indonesia sebagai ahli
pidato. Karena salah satu cara
untuk mengumpulkan orang-orang
adalah dengan pidato. Dan pidato
yang paling efektif adalah pidato
negatif. Itulah yang mengakibatkan
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umat Islam di Indonesia sekarang
masih ditandai oleh retorika panas
dan belum sempat membina per-
adaban. Bandingkan dengan Islam
di India yang sudah ada sejak 711
M, delapan abad sebelum Islam di
Jawa, sehingga mereka sangat pro-
duktif dengan menulis ribuan lite-
ratur dan karya-karya intelektual
lainnya. Tetapi pada saatnya nanti,
akan muncul Islam khas Indonesia
yang baku, dan memberikan pe-
luang bagi kita untuk memberikan
sumbangan dan kontribusi bagi
perkembangan dunia Islam. Meng-
apa? Sebab Islam mempunyai titik
kesamaan yang luar biasa, tetapi eks-
presi kulturalnya bisa bermacam-
macam. Oleh karena itu selama me-
miliki adaptasi yang kreatif, maka
kita tidak perlu khawatir dengan
perkembangan kebudayaan kita.

Bagaimanakah Indonesia ke
depan akan berkembang? Dalam sa-
lah satu pidatonya ketika melantik
Resimen Mahajaya yang dibentuk
dalam rangka Trikora pada 1961 di
Stadion Ikada, Bung Karno menya-
takan ketidaksetujuannya memin-
dahkan ibu kota dari Jakarta ke
kota-kota lain. Sebab menurut
Bung Karno, tidak ada kota di
Indonesia selain Jakarta dan Medan.
Sama seperti Jakarta, Medan tum-
buh menjadi kota yang kosmo-
politan sekali dengan penduduknya
yang mayoritas orang Jawa. Se-

dangkan kota-kota di luar Jakarta
dan Medan hanyalah kota daerah
saja. Bertolak dari hal tersebut,
Indonesia masa depan adalah suatu
percampuran kreatif dari semuanya
melalui suatu melting pot seperti Ja-
karta, kemudian dari Jakarta di-
pancarkan ke segala arah.

Dalam proses perkembangan
menuju Indonesia masa depan itu,
terjadi juga gejala proses kematian.
Misalnya bahasa Jawa, sebagai
akibat keberhasilan bahasa Indo-
nesia. Dilihat dari sejarah pem-
bentukannya, bahasa Indonesia
mula-mula berasal dari Sumatera
(Kerajaan Sriwijaya), kemudian
menjadi lingua franca dan di-
konsolidasikan oleh orang Aceh
dengan menggunakan huruf Arab.
Dari Aceh, bahasa Melayu ini
kemudian berkembang di dua sisi
Selat Malaka dan mencapai pun-
caknya di Riau sebelum kemer-
dekaan. Oleh orang Minangkabau
yang saat itu merupakan orang
Sumatra terpelajar, bahasa Melayu
ini dikembangkan menjadi bahasa
Indonesia, dan dipungut pada 1928
sebagai bahasa nasional. Bahasa
Jawa tidak dijadikan Bahasa Nasio-
nal karena sangat hierarkis dengan
stratifikasi yang ketat akibat obsesi
orang Jawa pada kekuasaan. Corak
bahasa Jawa yang seperti itu tidak
cocok dengan cita-cita negara mo-
dern, sebab ciri masyarakat modern
adalah egaliter. Dengan demikian,
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dari segi software-nya, Indonesia
adalah Sumatra. Sedangkan dari
segi hardware-nya, Indonesia di-
kuasai oleh Jawa (misalnya bi-
rokrasi, tentara, dan sebagainya).

Uraian di atas menggambarkan
terjadinya interaksi dinamik yang
memberikan kesempatan kepada ki-
ta untuk menyumbangkan kontri-
busi bagi perkembangan Indonesia
masa mendatang. Dengan de-
mikian, kita berharap, masa depan
Indonesia diwarnai oleh masyarakat
yang kreatif dan autentik, yang
mampu merespons perkembangan
zaman, tetapi tidak tercabut dari
akar budayanya sendiri.

PEMAKSAAN ZAKAT I

Berkenaan dengan pelaksanaan
pengambilan atau pengumpulan
zakat secara paksa, dalam sejarah
Islam hal ini pernah dilakukan oleh
Khalifah Abu Bakar r.a., khususnya
kepada penduduk Yaman. Khalifah
Abu Bakar r.a. memerangi mereka
yang tidak mau membayar zakat,
karena dapat diasumsikan mereka
menolak perjanjian sosial, al-‘aqd,
yang menyangkut segi-segi politis.
Hal ini seperti yang diperkenalkan
oleh Al-Mawardi, berabad-abad
jauh sebelum lahirnya teori politik
modern Social Contract Jean Jacques
Rousseau.

Bagi Khalifah Abu Bakar r.a.,
yang menjadi masalah bukanlah
jumlah zakat, melainkan nilai ke-
manusiaan yang terkandung dalam
perintah zakat tadi. Itulah se-
babnya, Abu Bakar r.a. kemudian
bersumpah bahwa meski harganya
hanya seutas tali unta, beliau tetap
akan terus menjalankannya meski
harus dengan paksaan atau ke-
kerasan kepada siapa saja yang
menolak membayar zakat.

Sikap keras yang ditampakkan
oleh Abu Bakar r.a. tersebut, pada
sisi lain, juga mengindikasikan
bahwa ajaran Islam sangat mem-
perhatikan fungsi zakat sebagai
perwujudan dimensi kemanusiaan
yang memiliki nilai sangat penting
bagi tegaknya sebuah tatanan sosial.

Tidaklah mustahil, pada mulanya
hanya sikap enggan membayar
zakat, namun tanpa disadari akan
muncul kerawanan sosial, atau dalam
istilah lain merebaklah kemungkaran
akibat terjadinya kesenjangan sosial.
Jauh sebelumnya, Islam telah me-
ngingatkan bahwa kemungkaran
sering sekali berpangkal pada ma-
salah kemiskinan yang tidak ter-
kendali. Dalam hadis Rasulullah
Saw. dikatakan, “Hampir saja kemis-
kinan itu mengajak kepada ke-
kafiran.”

Dan perlu disadari, berkenaan
dengan kemungkaran sebagai efek
kesenjangan sosial, orang beriman
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pun dituntut ikut serta menye-
lesaikannya. Kewajiban tersebut
dianalogikan sebagai kerja atau
amal sosial. Sebagaimana dalam
hadis Rasulullah Saw. yang sering
kita dengar, “Barang siapa di antara
kamu melihat kemungkaran, hen-
daknya mengubahnya dengan ta-
nganmu, dan apabila tidak mampu,
hendaknya menggunakan lisanmu,
dan apabila tidak mampu, hendak-
nya dengan hatimu.”

Sejalan dengan pemahaman dan
maksud hadis tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa sikap tidak
mampu mengubah kemungkaran—
mencegah dengan tangan dan li-
sannya—yakni hanya dengan men-
camkan dalam hati, diparalelkan
dengan wujud derajat atau kualitas
keimanan yang terendah. Inilah,
barangkali, di balik ide yang men-
dorong diperbolehkannya peng-
ambilan zakat secara paksa, seperti
dilakukan Khalifah Abu Bakar r.a.

Yang pernah dilakukan oleh
Khalifah Abu Bakar r.a. juga dapat
menyadarkan kita akan adanya
kemungkinan dilakukannya law
enforcement berkenaan dengan
pengelolaan zakat, baik zakat fitrah
maupun mâl. Tentunya ini kepada
orang-orang kaya yang Muslim.

Sepanjang bulan puasa, banyak
masjid yang berperan sebagai pe-
nampung dan pengelola zakat,
infak, serta sedekah. Karena itu, de-
ngan sendirinya, sepanjang bulan

puasa masjid-masjid menjadi ramai.
Masjid yang pada mulanya me-
rupakan institusi keagamaan—
sebagai tempat menjalankan ibadah
shalat, pengajian, dan sebagainya—
kemudian berperan sebagai institusi
sosial.

Dengan mengambil peran sosi-
alnya—dan ini merupakan kesatuan
ajaran Islam yang memadukan hal
yang ritual dan sosial—masjid
dapat dikembangkan dan diman-
faatkan sebagai institusi yang ber-
tanggung jawab dalam memper-
hatikan dan menyelesaikan masalah
kemiskinan di sekitarnya. Yang
demikian itu juga tetap sejalan
dengan ajaran Islam yang sangat
memperhatikan dimensi sosial atau
masalah-masalah kemanusiaan.

PEMAKSAAN ZAKAT II

Jika diperlukan, zakat harus di-
paksakan seperti yang pernah di-
lakukan oleh Abu Bakar terhadap
orang-orang dari Yamamah yang di-
pimpin oleh Musailamah. Sebetul-
nya, Abu Bakar tidak memerangi
Musailamah dan kelompoknya lan-
taran mereka dituduh “murtad” tapi
karena mereka tidak membayar zakat.

Ketika ‘Umar ibn Khaththab
mengingatkan Abu Bakar, “Wahai Abu
Bakar apakah kamu akan memerangi
orang yang sudah membaca syaha-
dat?” Abu Bakar menjawab, “Oh ....
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ya betul, mereka membaca syahadat,
tapi mereka menolak membayar
zakat.” Kemudian, Abu Bakar terkenal
dengan sumpahnya: “Biarpun mereka
tidak membayar kepada saya sesuatu
seharga seutas tali onta, akan saya
perangi.” Maka terjadilah peperangan
sengit yang salah satu hik-mahnya
kemudian adalah: ide untuk mem-
bukukan Al-Quran karena waktu itu
banyak sekali orang-orang yang hafal
Al-Quran meninggal dalam pertem-
puran di Yamamah itu.

Jadi, tampaknya alternatif dari
membayar zakat adalah perang, ka-
rena pada waktu itu zakat hampir
merupakan satu-satunya pemasuk-
an bagi negara, sejenis dengan
pajak. Atau, ka-
lau tidak, harus
diambil dengan
paksa (khudz
min amwâlihim
shadaqatan tu-
thahhiruhum wa
tuzakkîhim bihâ.
Ambillah seba-
gian dari harta
mereka sebagai
sedekah, yang dengan itu mereka kau
bersihkan dan kau sucikan [Q., 9:
103]).

Masalahnya ialah zakat hanya
wajib pada harta yang halal; harta
yang haram tidak wajib dizakati,
tetapi wajib dirampas. Jadi, se-

mestinya hal itu tidak perlu di-
tunggu-tunggu. Kalau ada seorang
pejabat yang kaya hartanya, harus
langsung dirampas. Bagaimana
mungkin seorang pejabat setinggi
apa pun yang gajinya hanya sekian
juta, atau belasan juta, bisa mem-
punyai uang sekian miliar. Itu tidak
masuk akal.

PEMBAGIAN

SEKOLAH KOLONIAL

Pembagian kelas kolonial mem-
peroleh wujud konkretnya dalam
sistem pendidikan formal yang
diselenggarakan pemerintah pen-

jajahan. Untuk
kelas kulit pu-
tih, kelas ter-
tinggi di dalam
sistem itu ialah
disediakannya
“sekolah Eropa”,
yaitu Europeesche
Lagere School
(ELS). Untuk
kelas timur asing

disediakan jenis-jenis sekolah khu-
sus sesuai dengan latar belakang
etnis asal mereka: bagi keturunan
Cina disediakan Hollandsch-Chi-
neesche School (HCS), dan bagi ke-
turunan Arab disediakan Hol-
landsch-Arabische School (HAS).
Untuk kaum elite tradisional pri-
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bumi diselenggarakan Hollandsch-
Indlandsche School (HIS) yang
merupakan kelanjutan “Sekolah
(Pribumi) Kelas Satu” (Eerste Klasse
School; Jawa: Sekolah Ongko Siji).
Untuk rakyat umum, cukup de-
ngan “Sekolah Desa” atau “Sekolah
Rakyat” (Volksschool) yang me-
rupakan kelanjutan “Sekolah (Pri-
bumi) Kelas Dua” (Tweede Klasse
School; Jawa: Sekolah Ongko Loro).
Semuanya baru berakhir setelah
kedatangan Jepang.

Kita sekarang dapat memba-
yangkan betapa tajamnya perbeda-
an kelas dalam masyarakat kolonial
itu dengan melihat kenyataan bah-
wa pada tahun 1940, menjelang
datang Jepang, dan 5 tahun se-
belum kemerdekaan, jumlah HIS di
Hindia Belanda hanya 285 buah
dengan murid 72.514 orang, dan
jumlah Sekolah Rakyat sebanyak
17.719 buah dengan murid hampir
dua juta orang (tepatnya, 1.896.371
orang). Penduduk Hindia Belanda
selebihnya, yang berjumlah jutaan
jiwa, adalah kelas rakyat buta huruf
belaka.

Karena berbagai faktor, khu-
susnya faktor diskriminasi kolonial
yang zalim itu, maka banyak dari
kalangan penduduk yang semata-
mata diingkari haknya untuk men-
jadi peserta dalam pendidikan
modern, meskipun mereka sebe-
narnya mau dan mampu. Karena
deprivasi pendidikan modern ini,

maka mereka secara formal juga
termasuk “kelas bawah” di dalam
sistem kemasyarakatan kolonial
Hindia Belanda, sekalipun dari segi
lain, seperti kedudukan ekonomi
dalam masyarakat dan fungsinya
sebagai pemimpin rakyat (infor-
mal), mereka termasuk kelompok
yang terpandang.

 PEMBAGIAN TIGA DUNIA

Sebagaimana kita ketahui, dunia
ini dibagi menjadi dua, dâr al-Islâm,
yaitu semua negeri yang peme-
rintahannya Islam, dan dâr al-kufr,
yaitu negeri di mana Islam belum
berkuasa. Dalam Al-Quran mau-
pun dalam hadis, istilah itu me-
mang tidak ada. Istilah ini adalah
pengembangan dalam hukum Islam
oleh para ulama. Artinya, hanya ada
di dalam kitab-kitab fiqih. Di situ
banyak isyarat yang mengatakan
bahwa orang-orang yang ada di
dalam dâr al-Islâm mempunyai
kewajiban untuk berjihad di dalam
dâr al-kufr atau daerah perbatasan.
Ini sebetulnya adalah evolusi dari
teori hukum Islam, karena di
daerah-daerah perbatasan selalu
terjadi perang. Apalagi orang-orang
Eropa yang merasa sudah kehi-
langan banyak sekali daerah-da-
erahnya, kemudian bersikap sangat
ofensif terhadap dunia Islam serta
penuh dengan permusuhan. Maka
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dari itu, pelan-pelan tumbuh suatu
doktrin bahwa orang Islam wajib
berjihad memerangi dâr al-kufr.
Tetapi dalam keseluruhan sejarah,
hal itu sebetulnya masih kelanjutan
dari sikap membela diri.

Sebetulnya, psikologi membagi
dunia menjadi “dirinya” dan “di
luar dirinya” sangat umum terjadi
pada bangsa-bangsa yang meng-
alami superioritas, baik superioritas
itu riil maupun fiktif. (Contoh su-
perioritas fiktif
ialah yang terjadi
pada bangsa Ya-
hudi). Ketika
umat Islam me-
rasa superior di
dunia, mereka
pun dengan serta
merta membagi dunia menjadi dâr
al-Islâm dan dâr al-harb. Perlu di-
catat bahwa pikiran-pikiran tentang
dâr al-Islâm dan dâr al-harb itu
bersifat situasional, yaitu sangat
terikat oleh ruang dan waktu. Oleh
karena itu akan mengalami ke-
sulitan ketika harus “ditransfer”
kepada ruang dan waktu yang ber-
beda. Adalah menarik untuk meli-
hat bahwa dâr al-Islâm dikontraskan
dengan dâr al-harb (kawasan pe-
rang). Yang dimaksud dengan dâr
al-Islâm di situ adalah lawan dari
kawasan perang, yaitu kawasan
damai. Maka dalam perkataan dâr
al-Islâm itu terselip pengertian
damai. Kemudian ada pengertian

dâr al-shulh, yaitu kawasan damai
yang merupakan kawasan perjan-
jian; artinya daerah-daerah yang
mempunyai perjanjian dengan
umat Islam.

PEMBAJAKAN ISLAM

Karen Armstrong, seorang pe-
nulis dan mantan biarawati, dalam

karyanya Mu-
hammad, me-
ngatakan bah-
wa Islam telah
dibajak oleh
para pengikut-
nya sendiri.
Mak sudnya ,

perkembangan Islam di zaman
Nabi yang diteruskan oleh para
sahabat yang terkenal dengan Al-
Khulafâ’ Al-Râsyidûn, pada mulanya
berjalan kurang lebih sesuai dengan
norma-norma Islam. Tetapi ketika
tampil Bani Umayah di Damaskus,
mulailah terjadi pembajakan, yaitu
ketika sistem pemilihan pemimpin
yang awalnya terbuka dan demo-
kratis digantikan dengan sistem
keturunan.

Muawiyah ketika itu mungkin
berpikir, untuk menghindari risiko
perpecahan umat Islam maka dia
mengangkat anaknya sendiri. Untuk
itu, dia mengirim utusan ke Mak-
kah, Madinah, dan sebagainya,

Kejujuran adalah dimensi moral
dan akhlak yang sangat penting.
Sebab kejujuran merupakan modal
utama dalam menjalani segala
aktivitas kehidupan.
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menemui tokoh-tokoh, salah sa-
tunya ialah Aisyah, figur yang sa-
ngat berpengaruh ketika itu. Aisyah,
melalui adiknya Abdurrahman, me-
ngatakan bahwa ide mengangkat
anak sendiri sebagai khalifah itu
bukan Sunnah Nabi, bukan sunnah
para khalifah yang lebih dulu,
namun Sunnahnya Heraklius dan
Khusro. Artinya, itu tradisi Persi
dan Yunani. Tetapi tetap dipaksakan
juga oleh Muawiyah. Sejak itulah
Islam tidak mengenal lagi pemi-
lihan pemimpinnya sampai seka-
rang, semuanya merupakan ketu-
runan, termasuk Saudi Arabia.

Kalau kembali ke zaman Nabi,
apa yang ditawarkan oleh Islam bagi
kehidupan politik dan kekuasaan
adalah konsep-konsep etisnya. Ke-
kuasaan itu tidak lain ialah sarana
untuk menegakkan keadilan. Adapun
sistemnya sendiri bisa berbentuk apa
saja, misalnya demokrasi. Kalau kita
mendengar demokrasi, maka yang
terbayang ialah republik. Padahal,
justru demokrasi yang paling mapan
itu ialah kerajaan. Eropa Barat yang
paling demokratis itu semuanya
kerajaan. Negara-negara Skandinavia
seperti Norwegia, Denmark, Swedia,
ialah kerajaan. Belanda, Inggris,
Belgia, Luksemburg, semuanya
adalah kerajaan. Yang berbentuk
republik hanyalah Swiss, Prancis,
Jerman, Italia, dan Amerika. Jadi, ada
stereotipe yang salah pada banyak

orang, dikira yang demokrasi itu pasti
republik, padahal kenyataannya
tidak.

Di zaman keemasan Islam dulu
tidak ada negara bangsa (nation
state). Itu sebetulnya produk dari
Barat, yakni akibat dari kapitalisme.
Waktu itu tidak ada paspor, tidak
ada visa, sehingga para pedagang
atau ilmuwan Islam bebas sekali ke
mana-mana. Dengan begitu orang-
orang Islam sangat kosmopolit.
Konsep Islam yang ada waktu itu
ialah ummah (community). Karena
itu ada yang berharap bahwa nanti
di zaman globalisasi total, orang
Islam justru akan lebih menemukan
dirinya kembali, karena mereka
memiliki tradisi sebagai komunitas
kosmopolit.

Dalam bahasa Arab pemerintah
secara umum disebut ûlû al-amr
atau walî al-amr, artinya mereka
yang berwenang. Mereka yang
berwenang ini harus ditaati selama
memerintahkan yang benar, karena
perintah taat kepada pemerintah itu
sederet dengan perintah taat kepada
Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ada
hadis yang mengatakan bahwa
“Tidak ada ketaatan atas dasar
kemaksiatan”. Dalam Islam, sikap
tidak taat terhadap pemerintah
yang zalim itu bukan saja hak,
tetapi juga wajib hukumnya, yaitu
wajib tidak taat. Atau kalau dibalik,
ketaatan pun menjadi haram. Dari
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situ, jelas sekali kita membedakan
pemerintah dengan negara. Negara
bersifat netral. Artinya, itu lebih
merupakan faktor perkembangan
sejarah. Dan dilihat dari sudut pan-
dang itu, memang tidak ada salah-
nya orang Islam sekarang mendiri-
kan negara-bangsa.

PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Kajian-kajian tentang demokrasi
menunjukkan bahwa pada masa-
masa tertentu, khususnya sebelum
Perang Dunia I, kata-kata itu
digunakan dalam makna yang tidak
begitu positif, malah mengandung
pengertian yang bersifat mengejek
atau menyindir (pejorative). Hitler
bahkan tercatat pernah berusaha
menggunakan kata “demokrasi” ini
dengan nada menghina. Tetapi,
cukup ironis baginya bahwa perang
yang diletuskannya dimenangkan
oleh musuh-musuhnya justru yang
mengaku sebagai pendukung “de-
mokrasi”.

Tinjauan itu menunjukkan bah-
wa masalah “demokrasi”, secara
konsepsional, tidaklah sederhana.
Kini demokrasi secara erat dikaitkan
oleh Barat. Namun, Barat sendiri
menganut berbagai versi demokrasi,
sesuai dengan kultur politik negara
atau bangsa yang bersangkutan.
Dalam sejarah Amerika Serikat,
perkataan “demokrasi” pada awal-

nya tidaklah begitu banyak diguna-
kan. Mereka menggunakan perkata-
an “republik” dengan pengertian
seperti pengertian perkataan “demo-
krasi” sekarang ini. Bahkan Ma-
dison pun—Madison dianggap se-
bagai “pencipta” demokrasi per-
imbangan politik yang dinamakan
“Madisonian democracy”—juga
selalu menggunakan perkataan
“republik” untuk menyatakan pan-
dangan politiknya itu. Namun,
cukup menarik bahwa dari lima
belas negara di dunia—semuanya
dari Barat—yang dianggap “man-
tap” demokrasinya, yaitu Inggris,
Prancis, Jerman Barat, Belanda,
Belgia, Italia, Amerika Serikat,
Kanada, Australia, dan Selandia
Baru, sebagian besar berbentuk
kerajaan atau monarki, meskipun
konstitusional.

Berdasarkan itu, maka dapat
dibenarkan bahwa bangsa Indonesia
berpandangan tentang adanya
bentuk demokrasi tertentu yang
cocok untuk Indonesia, yaitu “De-
mokrasi Pancasila”. Ini dapat dilihat
sebagai penegasan bahwa Demo-
krasi Pancasila adalah pandangan
politik bangsa Indonesia yang
meskipun modern atau sejalan
dengan perkembangan zaman, na-
mun berakar dalam “budaya po-
litik” Indonesia. Di sini, harus ada
kejelasan “profesional” tentang apa
itu “budaya politik” Indonesia. Dan
berdasarkan kejelasan itu harus
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diikuti dengan kreativitas (yang
dinamis) dalam menumbuhkan
konsep-konsep “Demokrasi Pan-
casila” yang relevan dengan tahap
perkembangan akhir bangsa dan
negara kita.

Maka dari itu, yang pertama-
tama diperlukan dalam usaha pro-
fesionalisasi politik kita adalah
pemerataan pengertian yang men-
dalam tentang budaya politik kita
yang kompleks itu oleh para pelaku
politik yang mempunyai pan-
dangan jauh ke depan. Para pelaku
politik itu tidak bisa tidak harus
terdiri dari orang-orang yang ke-
pentingan politiknya tidak terbatas
hanya kepada pemenuhan berbagai
keinginan yang bersifat pribadi,
tetapi ia sanggup melambungkan
pandangan dan wawasannya dalam
mengatasi hal-hal yang sifatnya
sementara.

PEMBANGUNAN EKONOMI
ORDE BARU

Konsentrasi modal, tenaga kerja,
dan informasi di tempat-tempat
tertentu di Indonesia juga me-
rupakan fungsi daripada kelang-
kaan. Pembangunan nasional kita di
masa Orde Baru memberi tekanan
kuat pada bidang ekonomi. Titik
berat di bidang ekonomi ini—bila
dilihat dari sudut latar belakang
keadaannya di masa Orde Lama—
merupakan kesadaran logis yang

sifatnya mendesak (urgent) dan
bahkan darurat (emergent). Ke-
mudian, pembangunan yang de-
mikian itu tampak jelas tidak bisa
menghindarkan diri dari keharusan
mengintrodusir industri-industri
dengan teknologi modern dan
berskala besar serta dengan sistem
padat modal. Ini dengan sendirinya
membawa dampak employment
yang tidak terlalu besar, sehingga
sering menjadi sasaran kritik dari
sudut wawasan pemerataan dan
cita-cita keadilan. Dari sini muncul
masalah lain, yaitu minimnya
tenaga kerja terlatih yang mampu
beradaptasi dengan teknologi mo-
dern yang digunakan dalam pem-
bangunan ini. Terbatasnya tenaga-
tenaga ini dapat kita maklumi
karena masyarakat kita—yang pada
dasarnya masih berpola ekonomi
agraris dan yang dari segi pen-
didikan masih terbelakang—belum
mampu menyediakan (secara me-
madai) tenaga-tenaga yang sangat
terlatih (highly skilled).

Persoalan-persoalan yang mun-
cul itu menghasilkan situasi di
mana kita dihadapkan pada per-
soalan alokasi yang tidak memadai
dan tidak rasional dari sumber-
sumber daya yang langka. Dan ini,
pada urutannya, ikut mendorong
terjadinya berbagai bentuk pola
konsentrasi tersebut. Apalagi,
kebanyakan industri-industri baru
yang ditopang oleh modal pinjaman
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luar negeri mengharuskan adanya
perbaikan manajemen dan efisiensi,
agar mampu membayar kembali
modal pinjaman itu. Maka dam-
paknya ialah semakin menciutnya
kemungkinan menyerap tenaga kerja
dalam skala besar, yang diikuti dengan
semakin terkonsentrasinya berbagai
kemampuan dan sumber daya.

Kenyataan-kenyataan—yang
mengindikasi-
kan adanya ke-
timpangan—di
atas mendering-
kan tanda ba-
haya di telinga
mereka yang
memberi per-
hatian besar pa-
da masalah ke-
adilan sosial.
Tanpa menafi-
kan hikmah pikiran sekitar konsep
delapan jalur pemerataan dan pelak-
sanaannya, kecenderungan immo-
bilitas sumber-sumber daya dan
terkonsentrasinya sumber-sumber
itu, jika tidak berhasil ditangani
dengan tepat, bisa menjauhkan kita
dari ide dan cita-cita kenegaraan.

PEMBANGUNAN SDM
MENUJU PERUBAHAN

Berkenaan dengan peluang
pembinaan sosial budaya, khu-

susnya di bidang agama, kita
dapati fenomena positif bahwa
kehidupan beragama di tengah-
tengah masyarakat kita yang ma-
jemuk semakin membaik. Kalau
kita kaji lebih lanjut, fenomena ini
merupakan perwujudan dari Bhin-
neka Tunggal Ika yang semakin
mantap, sekaligus menunjukkan
bahwa toleransi kehidupan ber-

agama kita juga
semakin me-
ningkat. Kecen-
derungan me-
ningkatnya to-
leransi ini harus
mendapa tkan
pembinaan lebih
lanjut sehingga
benar-benar da-
pat kita jadikan
modal dalam

membina kerja sama dalam mem-
bangun bangsa, mengisi kemer-
dekaan ini. Sehingga tercipta suasa-
na persahabatan dan persamaan
yang akan memperlancar laju Pem-
bangunan Jangka Panjang yang se-
dang kita laksanakan.

Wujud paling nyata semakin
baiknya kehidupan beragama itu
sekarang terlihat dari kecenderung-
an semakin tingginya minat dan
gairah pada agama di kalangan
generasi muda, lebih-lebih generasi
muda terpelajar. Hal ini bisa kita
amati pada kehidupan keagamaan
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di kampus-kampus pendidikan
tinggi dan pada aktivitas berbagai
perkumpulan remaja masjid. Orde
Baru telah berhasil menciptakan ik-
lim keagamaan yang menguntung-
kan dengan berbagai hasil konkret-
nya saat ini. Maka, sudah seyogia-
nya hasil itu dijadikan landasan
pembangunan sumber daya ma-
nusia dengan didasari semangat
keagamaan. Yaitu pembangunan
manusia Indonesia yang “taat men-
jalankan agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa”
dan memiliki “toleransi dalam
kehidupan beragama”. Pemba-
ngunan ini bisa terealisasi melalui
kegiatan “intensifikasi” pengajaran
agama di sekolah-sekolah sampai
pada praktik pelaksanaan ibadah
dan penyuluhan terhadap juru
dakwah (pengkhotbah) tentang
pentingnya kerukunan hidup umat
beragama tanpa mempertentangkan
satu dengan yang lainnya.

Meskipun begitu, tampaknya
semua peluang yang menggembira-
kan tersebut masih perlu ditelaah
tentang kemungkinan adanya ha-
kikat lain yang melatarbelakangi-
nya. Jika kita bandingkan dengan
gejala serupa di negeri-negeri
berpenduduk mayoritas Islam
lainnya, tampak bahwa kegairahan
hidup beragama di kalangan kaum
muda kita mempunyai kaitan de-
ngan dorongan untuk mempunyai

pegangan hidup yang kukuh. Do-
rongan itu sendiri antara lain
diakibatkan oleh adanya perasaan
ruhani yang goyah karena kehi-
langan makna hidup dalam suatu
masyarakat yang berubah cepat.
Perasaan ini timbul sebagai konse-
kuensi dari proses pembangunan
dan modernisasi yang tidak bisa
dihindarkan.

Gejala itu ada kaitannya dengan
masalah perubahan, baik dalam
bentuk perubahan sosial, politik,
ekonomi, maupun teknologi. Gejala
perubahan ini memang menjadi ciri
utama masyarakat maju atau yang
sedang menjadi maju. Perubahan
dalam masyarakat industrial yang
maju—”gelombang kedua”-nya
Toffler—adalah suatu “kerutinan”.
Sedangkan perubahan dalam mas-
yarakat agraris—”gelombang per-
tama”-nya Toffler—adalah “ke-
istimewaan”. Selain sebagai hal
“yang rutin”, perubahan dalam
masyarakat industrial maju ber-
langsung dengan sangat cepat,
mengikuti deret ukur (geometrik),
sedangkan dalam masyarakat agraris
perubahan itu merupakan hal yang
luar biasa, hanya sesekali dan
tempo perubahannya sangat lambat
mengikuti deret hitung (aritma-
tika).

Karena kecepatan tempo per-
ubahan itu dan magnitude pengaruh
langsungnya dalam kehidupan



2377Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

seseorang—misalnya perubahan
akibat introduksi transportasi dan
komunikasi modern—maka salah
satu problem masyarakat maju
adalah adanya krisis yang menimpa
mereka yang tidak dapat mengikuti
perubahan itu, atau menemui
kesulitan dalam menyesuaikan diri.
Ini menimbulkan berbagai gejala
sosial psikologis yang negatif,
seperti dislokasi, deprivasi, dis-
orientasi, dan perasaan “lepas akar”
(uprooted) dalam budaya. Ini semua
dapat menjadi faktor penghalang
bagi terwujudnya kehidupan ke-
agamaan yang positif dan kons-
truktif.

PEMBEBASAN
BUKAN PENAKLUKAN

Sebelum Rasulullah wafat, be-
liau berpesan agar kaum Muslim
membebaskan daerah-daerah Syria,
Mesir, Persia, dan sebagainya, yakni
daerah berperadaban yang ter-
bentang antara Sungai Nil di Mesir
sampai Sungai Oxus di Transoksiana,
Asia Tengah (daerah Oikumene
menurut orang Yunani). Pada masa
Abu Bakar dan ‘Umar, dilakukan
ekspansi militer dan politik yang
dalam bahasa Arab selalu disebut
sebagai fath atau futûhât atau
pembebasan. Hal ini perlu di-
perhatikan sebab apa yang di-
lakukan oleh umat Islam pada saat

itu bukan menjajah, mengkolonisasi
atau mengimperialisasi, melainkan
membebaskan.

Membebaskan? Ya, karena ten-
tara Islam datang untuk mem-
bebaskan rakyat dari belenggu
fanatisme agama, dan mereka mem-
peroleh kemenangan dengan mu-
dah karena mereka selalu disambut
oleh rakyat, kadang-kadang atas
nama agama. Orang-orang Kristen
Kupti di Mesir, misalnya, me-
nyambut tentara ‘Amr ibn Ash,
karena saat itu mereka ingin di-
bebaskan dari kungkungan ke-
agamaan penguasa Bizantium di
Konstantinopel yang tidak men-
tolerir paham Kristen lain, kecuali
ortodoks Yunani.

Di Syria juga terdapat banyak
mazhab, seperti Suryaniah dan
Nestoriah, yang ditindas oleh
kekuasaan Bizantium. Setelah di-
bebaskan, mereka pun memperoleh
kebebasan beragama. Yang paling
mencolok adalah Yerusalem. Ketika
kota itu dibebaskan, Patriak Ye-
rusalem sadar betul betapa pen-
tingnya Yerusalem bagi umat Islam
sebagai kota suci ketiga, sehingga ia
tidak mau menyerahkannya tanpa
diterima sendiri oleh Umar (kha-
lifah saat itu). Namun, sebelumnya
dilakukan sebuah perjanjian yang
disebut Perjanjian Aelia, karena
waktu itu Yerusalem lebih dikenal
dengan kota Aelia.
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Ceritanya, ketika Yerusalem
dihancurkan oleh Titus dari Roma
yang sangat membenci orang Ya-
hudi, semua bekas keyahudian
dihapus, termasuk Al-Masjid Al-
Aqsha, bahkan na-
ma Yerusalem ti-
dak boleh diguna-
kan. Di atas bekas
Al-Masjid Al-Aqsha
didirikan patung
besar Dewi Aelia,
yakni dewi orang Roma, dan dija-
dikan ibu kota penyembahan Aelia.
Nama Yerusalem pun diubah men-
jadi Aelia Kapitolina.

Dalam perjanjian tersebut kita
bisa melihat betapa liberalnya
‘Umar; dinyatakan bahwa orang
Kristen tidak boleh diganggu, ter-
masuk salib-salibnya, harta keka-
yaan gereja, para jemaat, dan se-
bagainya. Yang mengesankan ialah
ketika orang Kristen mengucapkan
terima kasih dan memohon agar
orang Yahudi tetap tidak diizinkan
tinggal di Yerusalem sebagaimana
telah berlaku sejak zaman kaisar
Titus, yang mengakibatkan orang
Yahudi mengembara ke seluruh
dunia tanpa tanah air (diaspora).

Menanggapi permintaan ini
‘Umar berkata bahwa orang Yahudi
juga punya kepentingan terhadap
Yerusalem, sehingga mereka harus
diizinkan kembali ke Yerusalem.
Kemudian Patriak Kristen me-
mohon agar orang Yahudi tidak

boleh bercampur dengan orang
Kristen. Maka, ‘Umar membagi
Yerusalem ke dalam kaveling-
kaveling. Karena Umar yang ber-
kuasa, maka kavling orang Islam

berwilayah pa-
ling luas, yang
sekarang dise-
but al-Harâm
al-Musyâriq”
yang di dalam-
nya terdapat

Al-Masjid Al-Aqsha atau Qubbat Al-
Shakhrah (suatu bangunan indah
oktagonal [segi delapan] yang
didirikan oleh Abdul Malik ibn
Marwan). Demikian juga ada ka-
veling Kristen Armenia dan ka-
veling Kristen Yunani (karena dua
kelompok Kristen itu tidak bisa
dipersatukan), di samping kaveling
Yahudi.

Umat Islam datang bukan hanya
membebaskan, tetapi juga mem-
proteksi. Contoh itu masih bisa
dilihat sampai sekarang di sebuah
daerah dekat Damaskus. Di sana
terdapat sisa-sisa orang-orang ber-
agama Kristen dan berbahasa Sur-
yani yang dilindungi oleh para kha-
lifah meski sebelumnya ditindas
oleh orang-orang Bizantium.

PEMBEBASAN DIRI

Dalam Kitab Suci Al-Quran
dilukiskan bahwa secara ruhani

“Tidak akan menjadi baik umat ini
kecuali dengan sesuatu yang telah
membuat baiknya umat terda-
hulu.”
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pembebasan diri harus dilakukan
seorang individu dari lingkungan
dirinya yang paling dekat seperti
orangtua, anak, saudara, kerabat,
pekerjaan, tempat tinggal, dan
seterusnya. Firman Ilahi yang
berkaitan dengan pembebasan itu
terbaca (terjemahnya) demikian:

Katakan olehmu (Muhammad):
“Jika bapak-bapakmu, anak-anak-
mu, saudara-saudaramu, jodoh-
jodohmu, kerabatmu, harta yang
kamu kumpulkan, perdagangan yang
kerugiannya kamu khawatirkan, dan
tempat-tempat tinggal yang bagimu
menyenangkan, lebih kamu cintai
daripada Allah dan Rasul-Nya serta
kesungguhan di jalan-Nya, maka
tunggulah sampai tiba saatnya Allah
memberlakukan keputusan-Nya.
Allah tidak memberi petunjuk kepada
kaum yang fasik”(Q., 9: 24).

Kitab Injil atau Perjanjian Baru
juga mengajarkan pandangan yang
serupa, seperti yang disebutkan
sebagai penegasan oleh Nabi Isa
Al-Masih, demikian:

Janganlah kamu sangkakan aku
datang membawa keamanan di atas
bumi ini. Bukannya aku datang
membawa keamanan, melainkan
pedang.

Karena aku datang menceraikan
orang dari bapanya, dan anak yang
perempuan dengan ibunya, dan
menantu perempuan dengan mak

mertuanya; dan orang yang se-
rumahnya masing-masing akan
menjadi seterunya.

Siapa yang mengasihi bapanya
atau ibunya lebih daripadaku, tiada
ia berlayak kepadaku; dan siapa yang
mengasihi anaknya laki-laki atau
anaknya yang perempuan lebih
daripadaku, tiada ia berlayak ke-
padaku. (Injil Matius, 10:34-37)

Firman Allah dalam Al-Quran
tersebut di atas sudah pasti bukan-
lah dimaksudkan sebagai ajaran agar
kita membenci orangtua kita,
saudara-saudara kita, dan keluarga
kita. Juga sudah pasti bukanlah
maksudnya memerintahkan agar
kita meninggalkan harta kekayaan
kita, pekerjaan kita, dan rumah
kita. Seandainya demikian, maka
itu akan bertentangan dengan
berbagai perintah dalam Al-Quran
sendiri agar kita berbuat baik
kepada orangtua, kasih kepada
anak, memperhatikan saudara, dan
menjalin cinta kasih (shîlat al-rahm,
“silaturahmi”). Juga akan ber-
lawanan dengan kemurahan Allah
bagi para hamba-Nya dalam hal
harta benda yang halal dan di-
penuhi kewajiban sosialnya (zakat,
dan lain-lain), perintah untuk
bekerja mencari rezeki, dan ajaran
harus dihormatinya rumah tempat
tinggal sebagai lingkungan yang
privé. Firman itu menegaskan bahwa
agar seseorang dapat dengan
sungguh-sungguh mencapai kebe-
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naran dan cinta yang sejati, maka ia
harus mengalami pembebasan
ruhani dari lingkungannya, ter-
masuk lingkungannya yang paling
dekat. Ia harus mendahulukan ke-
benaran di atas segala-galanya.
Firman itu sama nada dan se-
mangatnya dengan firman-firman
lain yang mengecam keras sikap-
sikap menerima dan mengikuti
begitu saja warisan leluhur, tanpa
sikap kritis dan memeriksa benar-
salahnya pola budaya mereka (Q.,
2:170 dan 5:104).

Eric Fromm, berkenaan dengan
apa yang tersebut dalam Injil
Matius tersebut di atas, juga me-
ngatakan bahwa maksudnya bu-
kanlah untuk mengajarkan keben-
cian kepada orangtua—hal mana
mustahil dilakukan oleh seorang
Utusan Tuhan—melainkan Isa Al-
Masih hanya menyatakan dalam
bentuk yang paling tegas dan drastis
prinsip bahwa orang harus me-
lepaskan ikatan kekeluargaannya
dan menjadi bebas agar benar-
benar menjadi manusia. Jadi hal ini
sama maksudnya dengan yang ada
dalam Al-Quran.

PEMBEBASAN PEREMPUAN

Seluruh ide tentang perempuan
dalam Al-Quran dimaksudkan
untuk menjunjung tinggi martabat
perempuan dan mempersamakan

hak dan kewajibannya dengan laki-
laki melalui proses (sekali lagi,
proses) pembebasannya dari kung-
kungan adat dan kebudayaan serta
kelembagaan sosial Arab Jahiliah.
Proses pembebasan itu dapat di-
kenali dengan jelas dari beberapa isu
dalam Kitab Suci yang menyangkut
pengecaman dan pengutukan atas
praktik-praktik Arab Jahiliah ber-
kenaan dengan perempuan:

(1) Masalah wa‘d al-banât
(pembunuhan bayi pe-
rempuan). Praktik yang
amat keji ini timbul pada
orang-orang Jahiliah ka-
rena pandangan mereka
yang amat rendah kepada
kaum perempuan, sehing-
ga lahirnya seorang bayi
perempuan dianggap akan
membawa beban aib ke-
pada keluarga. Kitab Suci
mengutuknya melalui fir-
man dalam Q., 81: 8-9
berupa gambaran tentang
pertanggungan jawab yang
amat besar pada hari ki-
amat, dan dalam Q., 16:
58-59, berupa gambaran
dalam nada kutukan ten-
tang sikap orang Arab
Jahiliah yang merasa ter-
cela karena lahirnya jabang
bayi perempuan.

(2) Masalah al-‘ajal ( yaitu
adat menghalangi atau
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melarang perempuan dari
nikah setelah talak, sengaja
untuk mempersulit hi-
dupnya. Larangan ini ada
dalam Q., 2: 232, yang
terjemahnya demikian:
Dan jika kamu menalak
perempuan, kemudian telah
tiba saat (idah) mereka,
maka janganlah kamu
menghalangi mereka untuk
nikah dengan (calon-calon)
suami mereka jika terdapat
saling suka antara mereka
dengan cara yang baik.
Demikianlah dinasihatkan
kepada orang dari kalang-
an kamu yang beriman
kepada Allah dan Hari
Kemudian, dan itulah yang
lebih suci bagi kamu serta
lebih bersih. Allah me-
ngetahui, dan kamu tidak
mengetahui.

(3) Masalah al-qisâmah (suatu
kebiasaan buruk yang cu-
kup aneh di kalangan
orang Arab Jahiliah, be-
rupa larangan kepada ka-
um wanita dalam keadaan
tertentu untuk meminum
susu binatang seperti kam-
bing, unta, dan lain-lain,
sementara kaum pria di-
perbolehkan. Penyebutan
disertai pengutukan ten-
tang kebiasaan ini ada
dalam Q., 6: 139, yang

terjemahnya adalah demi-
kian: Mereka (orang Arab
Jahiliah) berkata, “Apa yang
ada dalam perut ternak ini
melulu hanya untuk kaum
pria kita, dan terlarang
untuk istri-istri kita.” Tetapi
kalau (bayi binatang itu)
mati, maka mereka (laki-
perempuan) sama-sama
mendapat bagian. Dia
(Allah) akan mengganjar
(dengan azab) pandangan
mereka itu, dan sesungguh-
nya Dia Mahabijak dan
Mahatahu”.

(4) Masalah al-zhihâr, suatu
kebiasaan buruk yang juga
cukup aneh pada orang
Arab Jahiliah, berupa per-
nyataan seorang lelaki
kepada istrinya bahwa
istrinya itu baginya seperti
punggung (zhahr) ibunya,
sehingga terlarang bagi
mereka untuk melakukan
hubungan suami istri,
sebagaimana terlarangnya
seseorang untuk berbuat
hal itu kepada ibunya
sendiri. Kutukan terhadap
praktik aneh yang me-
nyiksa perempuan ini ter-
dapat dalam Q., 58: 1-3.

(5) Masalah al-îlâ’, yaitu ke-
biasaan sumpah seorang
suami untuk tidak bergaul
dengan istrinya, sebagai
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hukuman kepadanya. Pada
orang Arab Jahiliah sum-
pah itu tanpa batas waktu
tertentu, dan dapat ber-
langsung sampai setahun
atau dua tahun. Kitab Suci
membolehkan sumpah
serupa itu jika memang
diperlukan, tapi hanya
sampai batas waktu empat
bulan atau talak. Sumpah
tidak bergaul dengan istri
lebih dari empat bulan
tanpa menceraikannya ada-
lah tindakan penyiksaan
dan perendahan derajat
kaum perempuan. Larang-
an atas praktik ini terdapat
dalam Q., 2: 226-227.

Masalah-masalah tersebut me-
rupakan sebagian dari contoh yang
paling nyata dari proses pem-
bebasan perempuan dari kung-
kungan adat yang merampas dan
atau membatasi kebebasannya. Dari
proses pembebasan itu, menurut
seorang feminis Muslim Zainab Al-
Ma‘adi, perempuan kemudian
diangkat derajatnya menjadi sama
dengan laki-laki, baik dalam harkat
dan martabat maupun dalam hak
dan kewajiban. Sudah tentu—
seperti yang ada pada setiap bu-
daya, temasuk budaya modern—
pembebasan dan penyamaan de-
rajat itu tidak mungkin melupakan
dan mengingkari kenyataan per-

bedaan fisiologis antara laki-laki dan
perempuan. Penegasan tentang
kesamaan derajat asas perempuan
dan laki-laki itu dapat dibaca dalam
berbagai surat dan ayat, antara lain
Q., 49: 13; Q., 53: 45-46; Q., 4:
1, dan Q., 7: 190. Dan Nabi Saw.
pernah membuat penyataan kutuk-
an kepada praktik mengingkari
persamaan lelaki dan perempuan
itu sebagai praktik Jahiliah. Di-
riwayatkan bahwa beliau berkeliling
kota Makkah setelah pembebasan-
nya, lalu berpidato dengan meng-
ucapkan puji syukur kepada Allah,
dan bersabda, “Alhamdulillâh, segala
puji bagi Allah yang telah mem-
bebaskan kamu sekalian dari sikap
tercela Jahiliah. Wahai sekalian
manusia, manusia itu hanya dua
macam: yang beriman dan bertakwa
serta mulia pada Allah, dan yang
jahat dan sengsara serta hina pada
Allah”. Kemudian beliau membaca
Q., 49: 13, Wahai sekalian umat
manusia, sesungguhnya Kami cipta-
kan kamu sekalian dari lelaki dan
perempuan, lalu Kami jadikan kamu
sekalian berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku ialah agar kamu saling
kenal (dengan sikap saling meng-
hargai). Sesungguhnya yang paling
mulia pada Allah di antara kamu
ialah yang paling bertakwa. Se-
sungguhnya Allah MahaTahu dan
Maha eliti”. Dan sudah tentu bagi
para wanita Muslimah, juga bagi
siapa saja, penting sekali peristiwa
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turunnya sebuah ayat yang me-
negaskan persamaan derajat pria dan
wanita. Seorang istri Nabi saw.,
yaitu Ummu Salamah, pernah me-
nyampaikan kepada beliau se-
macam keluhan bahwa Kitab Suci
hanya menyebutkan kaum lelaki
dan tidak menyebutkan kaum
perempuan, maka berkenaan de-
ngan peristiwa itu turunlah firman
Allah:

Sesungguhnya mereka yang ber-
serah diri (“berislam”) lelaki dan
perempuan, yang beriman lelaki dan
perempuan, mereka yang taat lelaki
dan perempuan, mereka yang jujur
lelaki dan perempuan, mereka yang
tabah lelaki dan perempuan, mereka
yang khusyuk lelaki dan perempuan,
mereka yang berderma lelaki dan
perempuan, mereka yang berpuasa
lelaki dan perempuan, mereka yang
menjaga kehormatannya lelaki dan
perempuan, mereka yang banyak
ingat kepada Allah lelaki dan pe-
rempuan, Allah menyediakan bagi
mereka semua ampunan dan pahala
yang agung (Q., 33: 35).

Penyebutan hampir hanya jenis
kelamin kebahasaan lelaki dalam
Kitab Suci sesungguhnya adalah
semata-mata karena bahasa Arab
memang mengenal jenis lelaki-
perempuan, sekalipun tentang
benda-benda mati, sama dengan
bahasa Prancis, misalnya, bukan
dengan maksud diskriminasi. Na-
mun, penegasan dalam firman itu

sungguh sangat bermakna bagi
tekanan kepada hakikat kesamaan
derajat pria dan wanita yang di-
ajarkan Islam.

Sebenarnya kaum perempuan
Islam tidak perlu merasa khawatir
dengan harkat dan martabat mereka
dalam agamanya. Jika penyimpang-
an terjadi, maka selalu dapat di-
luruskan kembali dengan merujuk
kepada sumber-sumber suci. De-
ngan merujuk kepada semangat
dasar dan kearifan asasi atau hikmah
ajaran Kitab Suci dan Sunnah
Nabi, kita dapat mengetahui bahwa
banyak praktik dalam sebagian
dunia Islam yang merendahkan
kaum perempuan itu tidak berasal
dari agama, tapi dari adat dan
kultur setempat. Kadang-kadang,
malah merupakan kelanjutan dari
kebutuhan mempertahankan pola
tatanan sosial-politik tertentu yang
menguntungkan pihak penguasa
status quo.

Fatimah Mernisi dengan ke-
ahlian yang sangat tinggi banyak
melacak kepalsuan hadis-hadis yang
cenderung merendahkan perem-
puan, termasuk yang diriwayatkan
oleh Bukhari. Sebagai seorang
penganut mazhab Maliki, Fatimah
menerapkan metode kritik hadis
yang diajarkan dan diterapkan oleh
Imam Malik, dan menghasilkan
kajian kritis yang tangguh. Di atas
semuanya itu, Al-Quran masih akan
tetap ada di tangan umat Islam,
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dan Kitab Suci itulah yang akan
menjadi sumber ajaran kebenaran
untuk selama-lamanya, serta yang
akan menjadi hakim dari berbagai
pertikaian pandangan tentang
agama, termasuk tentang perem-
puan. Kalau Al-Quran tidak me-
nuntut kepercayaan yang tidak
masuk akal, maka lebih-lebih lagi ia
tidak akan menutut pandangan dan
sikap kepada sesama manusia hanya
karena perbedaan fisiologis yang
tidak masuk akal, malah meren-
dahkan. Itulah yang menjadi salah
satu dasar pesan Islam sebagai
agama fithrah, agama alami dan
kewajaran yang suci dan bersih.

PEMBEBASAN SOSIAL

Kualitas-kualitas pribadi selalu
melandasi kualitas-kualitas masya-
rakat, karena masyarakat terdiri dari
pribadi-pribadi. Oleh karena itu,
dapat diharapkan bahwa kualitas-
kualitas pribadi yang tertanam
melalui tawhîd akan terwujud pula
dalam kualitas-kualitas masyarakat
yang keanggotaannya terdiri dari
pribadi-pribadi semacam itu. Maka
efek pembebasan semangat tawhîd
pada tingkat kemasyarakatan dapat
dilihat sebagai kelanjutan efek
pembebasan pada tingkat pribadi.

Dalam Kitab Suci, prinsip
tawhîd atau pandangan hidup ber-

Ketuhanan yang Maha Esa lang-
sung dikaitkan dengan sikap me-
nolak thâghût. Perkataan thâghût
sendiri diartikan dalam berbagai
makna. Namun, semua arti itu
selalu mengacu kepada kekuatan
sewenang-wenang, otoriter dan
tiranik atau, seperti dikatakan A.
Hassan, “apa-apa yang melewati
batas”. Misalnya, penegasan Kitab
Suci bahwa tidak boleh ada paksaan
dalam agama dan bahwa manusia
dapat memilih sendiri mana yang
benar dan mana yang salah karena
perbedaan antara keduanya itu
sudah jelas, juga sekaligus di-
tegaskan bahwa …barangsiapa
menolak thâghût dan beriman ke-
pada Allah, maka sungguh ia telah
berpegang dengan tali yang kukuh,
yang tidak akan putus … (Q., 2:
256). Firman ini dapat ditafsirkan
dengan mudah bahwa barangsiapa
mampu dan berhasil melepaskan
diri dari belenggu kekuatan-ke-
kuatan tiranik, yang datang dari
dalam dirinya sendiri ataupun dari
luar, kemudian ia berhasil pula
berpegang kepada kebenaran yang
sejati, maka sungguh ia telah
menempuh hidup aman sentosa,
tidak akan gagal dan tidak akan
kecewa.

Kesanggupan seorang pribadi
untuk melepaskan diri dari be-
lenggu kekuatan tiranik dari luar
adalah salah satu pangkal efek
pembebasan sosial semangat tawhîd.
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Bahkan diisyaratkan bahwa menen-
tang, melawan, dan akhirnya meng-
hapuskan tirani adalah konsekuensi
logis paham Ketuhanan Yang Maha
Esa. Maka digambarkan bahwa
tugas setiap utusan kepada setiap
bangsa ialah menanamkan keima-
nan yang benar kepada Allah, Tuhan
Yang Maha Esa, dan menentang
tirani: Dan sungguh Kami (Tuhan)
telah utus untuk setiap umat seorang
rasul, (guna menyeru): “Sembahlah
olehmu semua akan Allah (saja), dan
jauhilah para tiran …” (Q., 16: 36).

Di antara tokoh-tokoh zaman
purba yang paling sering ditampil-
kan sebagai contoh tiran ialah
Fir‘aun, khususnya yang berkuasa
pada zaman Nabi Musa. Fir‘aun
yang memerintah sebagai penguasa
absolut itu bahkan dilukiskan
sebagai mengaku Tuhan sendiri,
dan disebut telah berlaku tiranik
(thâghût) (Q., 20: 24). Tirani
ditolak dalam sistem tawhîd karena
ia bertentangan dengan prinsip
bahwa yang secara hakiki berada di
atas manusia hanyalah Allah. Ma-
nusia adalah ciptaan tertinggi
Tuhan (Q., 95: 4), yang bahkan
Tuhan sendiri memuliakannya (Q.,
17: 70). Oleh karena itu, akan
melawan harkat dan martabat
manusia sendiri jika manusia meng-
angkat sesuatu selain Tuhan ke atas
dirinya sendiri dan kemudian ke
atas manusia yang lain (melalui

sikap tiranik atas sesama manusia).
Inilah salah satu hakikat syirik.
Seperti halnya dengan setiap sistem
mitologis dan tiranik, efek syirik
ialah pembelengguan dan peram-
pasan kebebasan.

Pada mitologi terhadap alam,
pembelengguan itu berwujud ter-
tutupnya kemampuan manusia
untuk melihat hukum-hukum alam
yang telah ditetapkan Tuhan itu
menurut apa adanya. Dengan kata
lain, syirik menutup pintu ilmu
pengetahuan, karena pendekatan
kepada persoalan yang menyangkut
alam itu diselesaikan melalui cara-
cara magis-mitologis yang lebih
banyak bersandar kepada khayal
daripada kenyataan.

Mitologi kepada sesama manusia
menghasilkan tirani atau kultus,
dengan efek pembelengguan yang
lebih kuat lagi. Perampas kebebasan
manusia tidak ada kecuali sesama
manusia sendiri, melalui sistem-
sistem tiranik dan cultic, baik dalam
pemerintahan maupun dalam bi-
dang-bidang kehidupan yang lain,
termasuk dalam kehidupan ke-
agamaan. Disebabkan efek pem-
belengguannya yang menghancurkan
martabat dan hakikat kemanusiaan,
maka syirik disebutkan sebagai dosa
terbesar seseorang, yang tidak bakal
diampuni oleh Allah, sampai syirik
itu ditinggalkannya sama sekali (Q.,
4: 48, 116).
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Dari berbagai konsekuensi logis
paham Ketuhanan Yang Maha Esa,
salah satunya yang amat kuat mem-
punyai dampak pembebasan sosial
yang besar ialah egalitarianisme.
Adalah berdasarkan prinsip itu ma-
ka tawhîd menghendaki sistem ke-
masyarakatan
yang demokratis
b e r d a s a r k a n
m u s y a w a r a h
(Q., 3: 159 dan
Q., 42: 38),
yang terbuka,
yang memung-
kinkan masing-
masing anggota
saling mem-
peringatkan ten-
tang apa yang benar dan baik, dan
tentang ketabahan menghadapi
perjalanan hidup serta tentang
saling cinta kasih sesama manusia
(Q., 103: 3 dan Q., 90: 17), su-
atu dasar bagi prinsip kebebasan
menyatakan pendapat. Kebebasan
juga menghendaki kemampuan
menghargai orang lain, karena
mungkin pendapat mereka lebih
baik daripada pendapat yang ber-
sangkutan sendiri. Jadi, tidak di-
benarkan adanya absolutisme antara
sesama manusia.

Setiap kepercayaan mempunyai
efek pembelengguan yang sangat
hakiki, kecuali jika kepercayaan itu

tertuju kepada Yang Mahabenar
(Al-Haqq). Efek pembelengguan
oleh institusi keagamaan yang
dijalankan secara tidak benar pun
demikian pula, amat hakiki dan
mencekam. Oleh karena itu salah
satu “program” paham tawhîd ialah

membebaskan
manusia dari
k u n g k u n g a n
dan belenggu
pranata keaga-
maan, yang ten-
tu saja terwujud
melalui manu-
sia. Maka dite-
gaskan bahwa
dalam sistem
tawhîd tidak bo-

leh ada wewenang mutlak ke-
agamaan seperti diwakili oleh para
ahbâr (para pemimpin hirarki ke-
agamaan), ruhbân (para râhib atau
orang-orang suci), atau malah andâd
(orang-orang yang dalam wewenang
keagamaannya menjadi “saingan”
Tuhan) (Q., 9: 31 dan Q., 2: 165).
Juga ditegaskan bahwa dalam Islam
tidak dikenal adanya sistem kera-
hiban atau hirarki keaga-maan yang
memberi wewenang suci kepada
seseorang atas lainnya antara sesama
manusia. (Sebuah hadis yang amat
terkenal mengatakan: “Tidak boleh
ada kerahiban (rahbânîyah) dalam
Islam”. Dalam Kitab Suci disebut-
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kan bahwa s is tem kerahiban
serta hierarki suci (ecclesiastical
hierarchy) adalah bentuk suatu pe-
nyimpangan dari agama yang benar
[Q., 57: 27]).

Dengan kata lain, dengan se-
mangat tawhîd-nya Islam sama
sekali tidak membenarkan adanya
klaim seseorang sebagai telah mene-
rima pendelegasian wewenang
Tuhan. Sebaliknya, tawhîd meng-
haruskan seseorang untuk berani
dan bersiap-siap memikul tanggung
jawabnya sendiri secara pribadi
kepada Allah, tanpa perantara, dan
tanpa bantuan orang lain (Q., 2:
48). Maka kebebasan pribadi me-
nuntut keberanian memikul tang-
gung jawab pribadi. Kebebasan dan
tanggung jawab adalah dua sisi dari
sekeping mata uang: tidak ada
kebebasan tanpa tanggung jawab,
dan tidak ada tanggung jawab jika
seseorang tidak bebas. Inilah salah
satu ajaran pokok semua agama
yang benar dan tidak menyimpang
dari garis asalnya yang lurus (Q.,
53: 36-38).

Itulah makna pokok kalimat
syahadat: pembebasan dari be-
lenggu kepercayaan, disusul ke-
percayaan kepada Allah, Tuhan yang
sebenarnya, demi keteguhan dan
kelestarian kebebasan itu sendiri.

PEMBELA ISLAM BARAT

Salah satu yang mendorong ada-
nya pembicaraan yang ramai ten-
tang perempuan dalam Islam akhir-
akhir ini ialah adanya gambaran
dengan nada menuduh atau me-
rendahkan oleh orang Barat tentang
Islam yang tidak menghargai pe-
rempuan. Meskipun kita tahu
beberapa sebabnya—yang juga
membuat kita tidak heran dengan
adanya pandangan negatif Barat
kepada Islam itu—namun juga
tidak dapat disembunyikan bahwa
pandangan Barat tersebut banyak
sekali disebabkan oleh salah paham,
atau malah oleh rasa permusuhan.
Apalagi dengan adanya tulisan
Samuel Huntington yang me-
ngemukakan tentang kemungkinan
terjadinya perbenturan budaya
(clash of civilizations) dengan Islam
sebagai pola budaya yang paling
potensial “membentur” budaya
modern Barat, maka rasa per-
musuhan yang laten kepada Islam
itu semakin memperoleh bahan
pembenaran.

Untunglah bahwa di kalangan
orang Barat sendiri selalu tampil
orang-orang yang jujur dan sadar.
Dalam kejujuran dan kesadaran itu
mereka sering tampil—sungguh
menarik—sebagai pembela-pem-
bela Islam yang tangguh. Kerap kali
mereka juga sangat gemas dengan
pandangan penuh nafsu, namun
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salah dan zalim dari kalangan orang
Barat tentang Islam dan kaum
Muslim. Contohnya ialah Robert
Hughes, seorang yang lama bekerja
sebagai kritikus seni majalah Time.
Karena pandangan dan komentar-
nya dengan baik sekali mewakili
sikap kritis seorang Barat terhadap
lingkungannya sendiri dan mencoba
bersikap adil dan benar, maka ada
baiknya dari penulis terkenal ini
kita kutip sebuah pernyataannya
secara agak panjang lebar. Dalam
sebuah bukunya yang berjudul
Culture of Complaint—sebuah
bestseller koran New York Times—
Hughes mengatakan tentang pan-
dangan hidup aneka-budaya (mul-
tikultur) demikian:

“Maka jika pandangan aneka-
budaya ialah belajar melihat tem-
bus batas-batas, saya sangat setuju.
Orang Amerika sungguh punya
masalah dalam memahami dunia
lain. Mereka tidaklah satu-satu-
nya—kebanyakan sesuatu memang
terasa asing bagi kebanyakan
orang—tetapi melihat aneka ragam
asal kebangsaan yang diwakili
dalam masyarakat mereka (Amerika)
yang luas, sikap tidak pedulinya
dan mudahnya menerima stereotip
masih dapat membuat orang asing
heran, bahkan (berkenaan dengan
diri saya) sesudah tinggal di AS dua
puluh tahun. Misalnya, jika orang
Amerika putih masih punya ke-
sulitan memandang orang hitam,

bagaimana dengan orang Arab? Sa-
ma dengan setiap orang, saya me-
nonton Perang Teluk di televisi,
membaca beritanya di koran, dan
melihat bagaimana perang itu
membuat klimaks buruk pada ke-
biasaan yang sudah lama tertanam
pada orang Amerika, berupa keti-
dakpedulian yang penuh permu-
suhan kepada dunia Arab, dahulu
dan sekarang. Jarang didapat petun-
juk dari media, apalagi dari kaum
politisi, bahwa kenyataan tentang
budaya Islam (baik dahulu maupun
kini) bukanlah tidak lain dari
sejarah kefanatikan. Sebaliknya,
orang pintar bergantian maju untuk
meyakinkan umum bahwa orang
Arab pada dasarnya adalah sekum-
pulan kaum maniak agama yang be-
rubah-ubah, pengambil sandra,
penghuni semak beduri dan padang
pasir yang sepanjang zaman meng-
halangi mereka untuk kenal dengan
negeri-negeri yang lebih beradab.
Fundamentalisme Islam di zaman
modern memenuhi layar televisi
dengan mulut-mulut yang berteriak
dan tangan-tangan melambaikan
senjata; tentang Islam masa lalu—
apalagi sikap ingkar orang Arab
sekarang terhadap xenofobia dan
militerisme fundamentalis—sangat
sedikit terdengar. Seolah-olah
orang Amerika sedang dicekoki
dengan versi pandangan Islam
yang dianut Ferdinand dan Isabella
pada abad ke-15, yang dibesar-
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besarkan dan disesuaikan dengan
zaman. Inti pesannya ialah bahwa
orang Arab adalah tidak hanya tidak
berbudaya, tetapi tidak dapat
dibuat berbudaya. Dalam caranya
yang jahat, pandangan itu me-
lambangkan suatu kemenangan
bagi para mulla dan Saddam Hus-
sein—di mata orang Amerika, apa
saja di dunia Arab yang tidak cocok
dengan kejahatan dan maniak
eskatologis ditutup rapat, sehingga
mereka (orang Amerika) tetap
menjadi pemilik penuh bidang
(segala kebaikan) itu.

Tetapi memperlakukan budaya
dan sejarah Islam sebagai tidak lebih
daripada mukadimah kefanatikan
sekarang ini tidak membawa faedah
apa-apa. Itu sama dengan me-
mandang katedral Gotik dalam
kerangka orang Kristen zaman
modern seperti Jimmy Swaggart atau
Pat Robertson (dua penginjil televisi
yang amat terkenal namun ke-
mudian jatuh tidak terhormat karena
skandal-skandal—NM). Menurut
sejarah, Islam sang Perusak adalah
dongeng. Tanpa para sarjana Arab,
matematika kita tidak akan ada dan
hanya sebagian kecil warisan ilmiah
Yunani akan sampai ke kita. Roma
abad tengah adalah kampung tum-
pukan sampah dibanding dengan
Bagdad abad tengah. Tanpa invasi
Arab kepada Spanyol selatan atau
Al-Andalus pada abad ke-8, yang
merupakan ekspansi terjauh ke barat

dari emperium Islam yang di-
perintah Dinasti ‘Abbasiyah dari
Bagdad (sic., yang benar ialah
Spanyol Islam berdiri di bawah
Dinasti Umawiyah, tanpa pernah
menjadi bagian wilayah Dinasti
‘Abbasiah di Bagdad—NM), ke-
budayaan Eropa selatan akan sangat
jauh lebih miskin. Andalusia Spa-
nyol-Arab, antara abad ke-12 dan
ke-15, adalah peradaban “mul-
tikultural” yang brilian, dibangun
atas puing-puing (dan mencakup
motif-motif yang hampir punah)
dari koloni Romawi Kuno, me-
nyatukan bentuk-bentuk Barat
dengan Timur Tengah, megah dalam
ciptaan iramanya dan toleransinya
yang pandai menyesuaikan diri.
Arsitektur mana yang dapat me-
ngungguli Alhambra di Granada,
atau Masjid Agung Kordoba? Mes-
tizaje es grandeza: perbauran adalah
keagungan.”

Itulah mawas diri dan kritik
seorang intelektual Amerika ten-
tang masyarakatnya sendiri, suatu
masyarakat yang mengidap perasaan
benci kepada Islam (khususnya
Arab) yang tak pernah terpuaskan.
Pandangan umum yang tidak se-
nang dengan Islam itu, seperti
dikatakan dalam kutipan di atas,
sudah diidap orang Barat sejak
berabad-abad yang lalu, kemudian
seolah-olah diperkuat oleh kejadian-
kejadian mutakhir yang menyang-
kut Islam dan umat Islam. Ke-
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simpulan impulsif yang mereka
buat tentang segi-segi negatif
masyarakat Islam karena melihat
kejadian-kejadian itu barangkali
memang dapat dipahami. Tetapi
orang Barat, termasuk kebanyakan
kaum cendekiawan mereka, apalagi
politisi mereka, melupakan dua
sejarah dari dua masyarakat masa
lalu yang sangat kontras: mereka
lupa akan sejarah mereka sendiri
yang kejam, bengis dan tidak
beradab, sampai dengan saatnya
mereka berkenalan dengan per-
adaan Islam; kemudian mereka
lupa, atau semata-mata tidak tahu,
sejarah Islam yang membawa rah-
mat bagi semua bangsa, membuka
ilmu pengetahuan untuk semua
masyarakat, dan membangun per-
adaban yang benar-benar kosmo-
polit. Sampai-sampai para sarjana
Yahudi (yang di masa lalu ter-kenal
sengit kepada Islam dan Kristen
itu), seperti Schweitzer, Halkin, dan
Dimont, memuji masyarakat Islam
klasik sebagai yang paling baik
memperlakukan para penganut
agama lain, temasuk kaum Yahudi,
yang sampai sekarang pun kebaikan
itu belum tertandingi.

PEMBENTUKAN INDONESIA

Indonesia dibentuk atau didesain
dengan pola atau model budaya

pesisir. Tetapi, seperti pasir di
pantai, orang-orang pesisir itu agak
fragmented (terpecah). Hal tersebut
memang konsekuensi dari suatu
mobilitas yang sangat tinggi. Maka,
mereka tidak memiliki tradisi
dalam menjalankan kekuasaan yang
kuat. Di sinilah masuk peranan
orang Jawa. Jawa adalah suku yang
paling kuat tradisinya untuk men-
jalankan pemerintahan dalam skala
besar. Majapahit adalah warisannya
yang paling akhir. Oleh karena itu,
kita harus sadari bahwa orang Jawa
mempunyai sifat imperialistik.
Buktinya ada istilah “Jawa-Luar
Jawa”. Sama dengan sekarang ini,
ketika dunia dikuasai orang
Amerika atau orang Barat, karena
Soviet sudah runtuh, sehingga
melalui tesis-tesis seperti dari
Huntington (Clash of Civilization
[Benturan Peradaban]—ed.), orang
Barat seperti mengidap satu sikap
jiwa The West Against the Rest, Barat
lawan semua. Tapi tidak boleh
dilupakan bahwa orang Islam pun
dulu begitu, sehingga ada Dâr Al-
Islâm (kawasan damai di bawah
kekuasaan Islam) dan Dâr Al-Harb
(kawasan perang di bawah ke-
kuasaan non-Muslim). Jadi sama
saja, ketika orang Islam kuat,
mereka pun menjadi imperialistik
juga.

Orang Jawa mengambil peranan
yang besar sekali. Kalau kita boleh
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meminjam jargon dari komputer,
ada aspek perangkat keras (hard-
ware) dan perangkat lunak (soft-
ware) bagi Indonesia. Perangkat
lunak Indonesia adalah Sumatra
dengan dukungan bahasa Melayu.
Ide-ide egalitarianisme, demokrasi,
dan sebagainya adalah melalui
bahasa Melayu yang menjadi bahasa
Indonesia sekarang ini. Sedangkan
perangkat kerasnya adalah aspek
kejawaan, yaitu birokrasi dan mi-
liter. Tidak ada yang lebih ber-
pengalaman dari orang Jawa untuk
menjalankan birokrasi dan militer;
ini aspek hardware-nya.

Sampai sekarang masih berlang-
sung tariktambang dengan skor
yang tidak sederhana. Sama dengan
pendulum jam: kadang-kadang
membanting ke kanan, kadang-
kadang membanting ke kiri. Pada
waktu dulu, Pak Harto memban-
ting ke Jawa. Indikasi kebahasa-
annya ialah banyaknya masuk
istilah-istilah Sanskerta, seperti
Sasono Langen Budoyo, Purna
Karya Nugraha, dan sebagainya. Ini
pendulum Jawa. Pernah pendulum-
nya berat ke Sumatra, sehingga
semuanya serba Sumatra. Sewaktu
masih ada SR (Sekolah Rakyat) saya
pernah dikasih buku bacaan “Mata-
hari Terbit” yang di situ gambar-
gambar rumahnya memakai tangga
semua. Itu rumah Sumatra, bukan
rumah Jawa. Maka, ada istilah
rumah tangga. Di Jawa tidak ada

rumah tangga. Lalu saya bertanya
pada guru, kenapa celananya di
bawah dengkul? Ya itu celana
Sumatra, katanya. Jadi, pendulum
masih terus bergerak karena tarik-
menarik itu. Suatu saat nanti pasti
akan terjadi “pertemuan”. Maka,
saya sering guyon bahwa pendulum
itu nanti ketemunya di Peka-
longan—satu daerah dengan pola
budaya pantai (pesisir), tetapi Jawa
atau Jawa, di pantai.

Lantas bagaimana sosok Indo-
nesia yang “sebenarnya”? Dengan
sedikit meloncat, tapi dengan risiko
simplifikasi (penyederhanaan) bisa
dikatakan bahwa Indonesia itu
nanti seperti Pekalongan. Maka saya
pernah bilang bahwa masa depan
Indonesia adalah sosok santri yang
canggih, yang etosnya ialah ega-
litarianisme, kosmopolitanisme,
keterbukaan, mobilitas tinggi, dan
sebagainya. Tetapi di samping itu
juga ada substansifikasi, tidak
simplistik. Kontribusi ini banyak
sekali dari orang Jawa, karena
bahasa Jawa jauh lebih kaya dari
pada bahasa Melayu. Tetapi sayang
sekali bahasa Jawa itu hierarkis,
seperti juga bahasa Sunda, Madura,
dan Bali, sehingga tidak cocok
untuk mendukung negara modern.

Bayangkan kalau waktu itu
diputuskan bahasa Jawa sebagai
bahasa Nasional, bagaimana Anda
akan berbicara pada saya; itu pasti
susah sekali. Nah, dengan bahasa
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Melayu, keadaan menjadi egaliter.
Memang skornya satu-satu sekarang
ini. Dari segi bahasa, bahasa Me-
layu (Indonesia) memang luar biasa
suksesnya. Di antara semua bangsa
baru yang paling sukses mengem-
bangkan bahasa Nasional adalah
bangsa Indonesia. Belum ada tan-
dingannya. India gagal ketika mau
memaksakan bahasa Hindi, yaitu
bahasa India Utara, sebagai bahasa
nasional ketika ditolak oleh orang
Tamil, Calcuta, dan sebagainya.
Sampai sekarang ongkosnya masih
dibayar dengan darah, karena
bentrokan-bentrokan atas nama
bahasa masih terjadi di sana. Meng-
apa juga banyak terjadi konflik
antarorang Pakistan, yang antara
lain karena bahasa, selain sek-
tarianisme. Di situ ada perbedaan
tajam sekali dari segi latar belakang
sejarah dan budaya serta ekonomi,
antara Syi‘ah dan Sunni misalnya,
dan juga antara mereka yang ber-
bahasa Urdu dan berbahasa Sindi.
Karachi yang berbahasa Sindi itu
menolak bahasa Urdu, sehingga di
daerah ini konflik masih berjalan
terus.

Di Filipina masalah bahasa juga
belum selesai. Bahasa Tagalog
adalah bahasa Manila. Ketika hen-
dak dipaksakan menjadi bahasa
seluruh Filipina, hal itu sampai
sekarang belum berhasil. Maka

orang Filipina lebih suka berbahasa
Inggris. Nah, Malaysia sebetulnya
negeri Melayu, tetapi karena men-
dapat pengaruh begitu besar dari
penjajahan Inggris, mereka juga
lebih suka berbahasa Inggris dari-
pada bahasa Melayu. Bahasa Me-
layu hanya dipakai untuk membeli
cabe, misalnya, tetapi kalau ber-
bicara serius, maka mereka meng-
gunakan bahasa Inggris.

Bahasa Indonesia, atau kita
bangsa Indonesia ini, adalah yang
paling sukses. Tapi dari segi budaya,
agak jauh. Budaya Jawa menang
terutama di zaman Pak Harto. Maka
para pegawai memiliki mentalitas
priayi, termasuk mengharapkan
adanya upeti. (Upeti adalah tradisi
priayi). Karena itu, pada titik ini
budaya yang lain masih terus
menegaskan eksistensinya.

 PEMBINAAN SDM

Keyakinan diri dan kemampuan
kita dalam menghadapi masa depan
sangat tergantung pada bagaimana
cara berpikir. Jika agama Islam
mengajarkan bahwa Tuhan tidak
akan mengubah nasib suatu kaum
sehingga mereka mengubah “apa
yang ada dalam diri mereka” (mâ bi
anfusihim), maka tafsir yang paling
sesuai ialah bahwa perubahan nasib
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sangat tergantung kepada perubah-
an cara berpikir tersebut. Sebab
cara berpikir merupakan salah satu
yang paling substantif dalam diri
kita (ingat, misalnya, ungkapan
Descartes: cogito ergo sum).

Perhatian yang semakin besar
sekarang ini—akibat kesadaran yang
semakin tinggi dan mendalam—
diberikan kepada masalah pembina-
an sumber daya manusia. Semula
orang mengira bahwa memiliki
kekayaan alam (natural resources)
adalah jaminan bagi kemakmuran.
Tetapi kenyataan-
nya tidak demi-
kian sekarang se-
bagaimana di-
buktikan oleh ne-
geri-negeri “Ular
Naga Kecil”
(Little Dragons),
yaitu Korea Sela-
tan, Hong Kong,
Taiwan, dan Singapura—dan tentu
saja sebelumnya ialah Jepang—yang
semuanya praktis miskin sumber
daya alam, namun kaya dengan
Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkualitas tinggi, dalam arti
taraf pendidikannya yang tinggi.
Dari sini dapat disimpulkan
dengan pasti bahwa faktor manusia
adalah jauh lebih menentukan
daripada faktor sumber alam. Oleh
karena itu, segi pendidikan kete-

rampilan dipandang dan telah di-
buktikan sangat menentukan.

Namun, masalah SDM ini se-
sungguhnya tidak hanya diukur
dengan masalah pendidikan ke-
terampilan semata, kecuali jika
“pendidikan” di sini kita mak-
sudkan segenap usaha penumbuhan
dan pengembangan potensi sumber
daya manusia yang ada pada generasi
muda dan tidak terbatas hanya
kepada kegiatan belajar-mengajar di
lembaga-lembaga pendidikan for-
mal. Sebenarnya masalah SDM

juga sangat di-
tentukan oleh
etos-etos, salah
satunya ialah
etos keilmuan—
di samping etos
kerja dan etos-
etos yang lain,
serta sistem mo-
ral-etis yang

mendasari tingkah laku para ang-
gota masyarakat. Berikut ini kami
sampaikan pokok-pokok persoalan
yang kiranya dapat dijadikan pang-
kal pembahasan bersama.

Setelah hidup dalam alam ke-
merdekaan selama lebih setengah
abad ini, rakyat Indonesia memiliki
sejumlah anggota kelas terpelajar—
dalam arti mereka yang lulusan
perguruan tinggi—yang cukup
besar. Mereka merupakan “kelas
menengah” yang sangat berarti

“Ingatlah bahwa dalam jasad ada
segumpal daging, bila ia baik,
maka baiklah seluruh jasad, dan
bila ia rusak, maka rusaklah
seluruh jasad.  Ingatlah, segumpal
daging itu ialah kalbu.”

(Hadis)
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dalam masyarakat. Yang dimaksud
dengan “kelas menengah” di sini
ialah kelompok sosial yang sangat
berpengaruh dalam penentuan
kecenderungan masyarakat, dan
berperan dalam proses-proses pe-
numbuhan keterbukaan dan de-
mokrasi.

Sejak tahun 80-an, dampak
sosial dari kehadiran kaum ter-
pelajar dari kalangan rakyat, yang
sebagian besar beragama Islam,
mulai terasa. Ini dapat disaksikan
dalam berbagai sektor kehidupan,
khususnya sektor kehidupan yang
menyangkut kelompok knowledge
workers, yang menjadi karakteristik
utama kehidupan modern yang
maju. Masa depan bangsa dan
negara kita akan sangat ditentukan
oleh kehadiran kaum terpelajar ini
yang merupakan hasil terpenting
dari kemerdekaan, dengan syarat
kita harus mampu mengarahkan
dengan tepat sehingga tidak malah
kontraproduktif, seperti terciptanya
“pengangguran intelektual”. Lahir-
nya SDM yang berkualitas itu
sangat tergantung pada seberapa
jauh kita berhasil mengembangkan
etos keilmuan di kalangan ma-
syarakat luas. Ini lebih-lebih dirasa-
kan jika diingat bahwa Indonesia
adalah salah satu negeri yang paling
terbelakang di bidang keilmuan di
kalangan bangsa-bangsa Asia Teng-
gara (mungkin juga di kalangan
bangsa-bangsa Asia Timur pada

umumnya, dengan mengecualikan
beberapa negara yang masih dilanda
krisis gawat seperti Vietnam, Kam-
puchea, dan Laos).

PEMBUKUAN AL-QURAN

Ada pandangan bahwa Al-Quran
seperti yang ada sekarang ini se-
sungguhnya sudah dikumpulkan
oleh Nabi sendiri dalam lembaran-
lembaran tulisan tangan (manus-
krip), dan tidak semata-mata di-
pertaruhkan kepada hafalan para
sahabat. Berbagai riwayat me-
nunjukkan bahwa Nabi selalu
memerintahkan sahabat-sahabat
tertentu untuk menulis dan men-
catat wahyu yang baru beliau
terima. Jadi, sejak di zaman Nabi
pun sudah ada lembaran-lembaran
(shuhuf) dari kitab suci yang dapat
dibaca. Ini juga diisyaratkan dalam
Al-Quran sendiri, dengan firman
Allah: Rasul dari Allah yang mem-
baca lembaran-lembaran suci, di
dalamnya terdapat perintah-perintah
yang lurus [tegas kebenarannya] (Q.,
98: 2-3). Di sini digambarkan
bahwa Nabi Saw. “membacakan”
perintah-perintah Allah dari lem-
baran-lembaran suci (shuhuf-un
muthahharah). Pengertiannya, apa
pun kata-kata “membacakan” di
situ (karena Nabi Saw. adalah
seorang ummî yang tidak pandai
membaca dan menulis) menunjuk-
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kan bahwa penulisan atau pen-
catatan wahyu Ilahi kepada Nabi
telah terjadi dan terwujud di zaman
beliau sendiri, dan tentunya pe-
nulisan atau pencatatan itu juga
dibuat dengan lengkap. Tinggal
satu-satunya kemungkinan ialah
bahwa meskipun di zaman Nabi itu
sudah ada tulisan atau catatan Al-
Quran, namun ia tidak disusun dan
dibuat sehingga membentuk se-
buah buku terjilid atau mushhâf
(rangkuman catatan yang dibuat
“antara dua kulit [ghilâf])”.

Meskipun ada pandangan se-
perti di atas, dan umat Islam di
seluruh dunia meyakini bahwa Al-
Quran seperti yang ada pada kita
sekarang ini adalah autentik dari
Allah Swt. melalui Rasulullah Saw.,
namun yang cukup menarik bahwa
semua riwayat mengatakan bahwa
pembukuan Kitab Suci itu tidak
dimulai oleh Rasulullah Saw. sen-
diri, melainkan oleh para sahabat
beliau, dalam hal ini khususnya
Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman,
dengan ‘Umar sebagai pemegang
peran yang paling menonjol. Se-
buah riwayat melukiskan demikian:
‘Umar ibn Al-Khaththab menanya-
kan tentang sebuah ayat dari Kitab
Allah. Setelah diberi tahu bahwa
ayat itu pernah ada pada seseorang
yang telah terbunuh dalam Perang
Yamamah, ‘Umar teriak dalam nada
penyesalan: “Innâ lillâhi wa innâ
ilayhi râji‘ûn!” ‘Umar pun meme-

rintahkan agar semua (catatan) Al-
Quran dikumpulkan. Dialah yang
pertama kali mengumpulkan Al-
Quran.

Jika dalam riwayat itu disebut-
kan bahwa ‘Umar adalah yang
pertama kali mengumpulkan Al-
Quran ke dalam sebuah mushhâf,
maka yang dimaksud mungkin
bukan ia yang pertama kali me-
lakukannya, baik sebagai pribadi
maupun sebagai khalifah, melain-
kan yang pertama punya gagasan
atau ide mengenai hal itu dan
mengusulkannya kepada Abu Bakar
yang menjabat sebagai khalifah
ketika itu. Sebab, yang umum
tercatat dalam riwayat pembukuan
Al-Quran ialah bahwa Abu Bakar
merupakan tokoh yang dalam
kekuasaan politiknya (sesuai dengan
kedudukannya sebagai seorang
khalifah) pertama kali memerintah-
kan pengumpulan Al-Quran men-
jadi sebuah mushhâf, berdasarkan
usul dan pendapat yang datang dari
‘Umar tersebut.

Salah satu penuturan berkenaan
dengan usaha pertama membuku-
kan Al-Quran ialah menyangkut
tiga tokoh: Abu Bakar, ‘Umar dan
Zaid ibn Tsabit. Seorang ulama
terkemuka, Ibn Hajar Al-‘Asqalânî,
menuturkan sebuah kisah tentang
hal itu sebagai berikut:

Zaid menceritakan, “Abu Bakar
mengutus orang memanggil aku
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pada saat banyak orang terbunuh
dalam peperangan Yamamah. Lalu
kudapati ‘Umar ibn Al Khaththab
ada bersamanya. Kata Abu Bakar,
‘Umar ini baru saja datang kepada-
ku, dan mengatakan demikian:
‘Dalam Perang Yamamah, kematian
telah menimpa lebih banyak pada
qurrâ’ (para pembaca Al-Quran),
dan aku khawatir kematian serupa
juga akan menimpa pada mereka
dalam kejadian peperangan yang
lain, dengan akibat banyak bagian
dari Al-Quran akan hilang. Karena
itu aku berpendapat bahwa Anda
(Abu Bakar, selaku khalifah) harus
memerintahkan untuk mengum-
pulkan Al-Quran.’” Tambah Abu
Bakar, “Aku katakan kepada ‘Umar,
‘Bagaimana mungkin kita me-
lakukan sesuatu yang Nabi sendiri
tidak melakukannya?!’ Dan ‘Umar
ini menjawab bahwa pekerjaan itu
bagaimanapun juga adalah baik.
Dia (‘Umar) tidak henti-hentinya
menolak keberatan saya sehingga
Allah membimbing saya ke arah
usaha ini.’” Abu Bakar melanjutkan
lagi, “Zaid, engkau adalah orang
muda dan cerdas, dan kami tidak
melihat cacat padamu. Engkau
pernah bertugas mencatat wahyu
untuk Nabi, karena itu carilah
catatan-catatan Al-Quran semua-
nya, dan kumpulkanlah.” (Kata
Zaid), “Demi Allah, kalau se-
andainya mereka itu memintaku
memindahkan gunung tentu tidak

akan terasa lebih berat daripada
mengumpulkan Al-Quran. Karena
itu kutanyakan bagaimana mungkin
mereka melakukan sesuatu yang
Nabi sendiri tidak melakukannya,
tapi Abu Bakar menegaskan bahwa
hal itu diperbolehkan. Dia tidak
henti-hentinya menolak keberatan-
ku sampai akhirnya Allah mem-
bimbingku ke arah usaha itu seba-
gaimana Dia telah membimbing
Abu Bakar dan ‘Umar. Karena itu
aku pun mulai mencari semua
catatan-catatan Al-Quran dan
mengumpulkannya dari pelepah
kurma, tulang pipih, dan hafalan
manusia. Aku temukan (catatan)
ayat terakhir dari surat Al-Taubah
yang dimiliki oleh Abu Khuzaimah
Al-Anshari, dan tidak kutemukan
pada orang lain siapa pun juga,
(yaitu ayat), Sungguh telah datang
kepadamu sekalian seorang Rasul
dari kalanganmu sendiri, yang
merasakan beratnya penderitaan yang
menimpamu, sangat memperhatikan
keadaanmu, dan yang cinta kasih
kepada kaum beriman. Maka jika
mereka berpaling, katakanlah kepada
mereka, “Cukuplah bagiku Allah
(saja), yang tiada Tuhan selain Dia,
yang kepada-Nya aku bertawakal,
dan Dia adalah Tuhan pemilik ‘arasy
(singgasana) yang agung”(Q.,9:
128).

Lembaran-lembaran kitab suci
(shuhuf) yang dikerjakan oleh Zaid
itu tetap tersimpan pada Abu Bakar.
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Setelah Abu Bakar meninggal, lem-
baran-lembaran itu dipindahkan ke
‘Umar yang kemudian setelah ia
meninggal diserahkan kepada anak
perempuannya, Hafshah (janda
Nabi Saw.).

Kisah tentang dua ayat terakhir
dari surat Al-Taubah (juga dikenal
sebagai surat Al-Barâ’ah) yang
menurut Zaid “hilang” dan ke-
mudian ditemukan pada seorang
sahabat Nabi bernama Abu Khu-
zaimah Al-Anshari itu cukup me-
narik. Sebab, hal itu menggam-
barkan suatu contoh peristiwa
usaha sungguh-sungguh dari Zaid
untuk mencari verifikasi dari setiap
ayat yang hendak ditulis dalam
mushhâf atau kodifikasinya. Se-
sungguhnya Zaid sendiri menge-
tahui adanya ayat itu secara hafalan,
namun ia tidak menemukan bukti
tertulisnya. Sesuai dengan metodo-
logi yang ia gunakan untuk me-
ngecek keabsahan dan keautentikan
ayat-ayat Al-Quran yang dikumpul-
kan, maka ia tidak mau menuliskan
sesuatu kecuali jika tidak ada saksi
baginya, paling tidak dua orang.
Metodologi ini telah lebih dahulu
ditetapkan oleh ‘Umar, sebagai-
mana di katakan oleh Ibn Hajar:

Berita bahwa ‘Umar tidak akan
menerima sesuatu untuk dimasuk-
kan ke dalam mushhâf sampai ada-
nya dua orang saksi bersedia mem-
beri kesaksian menunjukkan bahwa
Zaid tidak menerima hanya karena

sesuatu yang didapatinya telah ter-
tulis. Lebih jauh, dalam metodologi
pendekatannya yang sangat berhati-
hati, dia menuntut agar orang yang
mengaku menerima (ayat) Al-Quran
langsung dari lisan Nabi juga mem-
beri kesaksian mereka, meskipun
Zaid sendiri mengetahui bahwa ayat
bersangkutan adalah bagian yang
autentik dari Al-Quran.

PEMBUKUAN HADIS

Kitab Suci Al-Quran telah di-
bukukan dalam sebuah buku ter-
jilid (mushhâf) sejak masa khalifah
Abu Bakar (atas saran ‘Umar) dan
diseragamkan oleh ‘Utsman untuk
seluruh dunia Islam berdasarkan
mushhâf peninggalan pendahulunya
itu. Dalam hal ini, hadis berbeda
dari Al-Quran, karena kodifikasinya
yang metodologis (dengan auten-
tifikasi menurut teori Al-Syafi‘i)
baru dimulai sekitar setengah abad
setelah Al-Syafi‘i sendiri. Pelopor
kodifikasi metodologi itu ialah Al-
Bukhari (w. 256 H [870 M]),
kemudian disusul oleh Muslim (w.
261 H [875 M]), Ibn Majah (w.
273 H [886 M]), Abu Dawud (w.
275 H. [888 M]), Al-Turmudzi
(w. 279 H. [892 M.]) dan, akhir-
nya, Al-Nasa’i (w. 308 H [916
M]). Mereka ini kemudian meng-
hasilkan kodifikasi metodologis
hadis yang selanjutnya dianggap
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bahan referensi utama di bidang
hadis, dan secara keseluruhannya
dikenal sebagai Al-Kutub Al-Sittah
(Buku yang Enam).

Masa yang cukup panjang, yang
ditempuh oleh proses pembukuan
hadis sehingga menghasilkan do-
kumentasi yang dianggap final
itu—berbeda halnya dengan ma-
salah Al-Quran—adalah disebabkan
adanya semacam kontroversi me-
ngenai pembukuan hadis ini ham-
pir sejak dari masa Nabi sendiri.
Syaikh Muhammad Al-Hudlari Beg
dalam bukunya yang terkenal,
Târîkh Al-Tasyrî‘ Al-Islâmî (Sejarah
Penetapan Hukum Syariat Islam)
menyebutkan adanya delapan kasus
tindakan menghambat pencatatan
hadis, lima di antaranya dihubung-
kan dengan ‘Umar, dan tiga lainnya
dengan masing-masing Abu Bakar,
‘Ali, dan ‘Abdullah ibn Masud.
Adapun yang dihubungkan dengan
Abu Bakar dituturkan demikian:

“Bahwa (Abu Bakar) Al-Shiddiq
mengumpulkan orang banyak se-
telah wafat Nabi, kemudian ber-
kata, ‘Kamu semuanya mencerita-
kan banyak hadis dari Rasulullah
Saw. yang kamu perselisihkan.
Padahal manusia sesudahmu lebih
banyak lagi perselisihan mereka.
Maka janganlah kamu sekalian
menceritakan (hadis) sesuatu apa
pun dari Rasulullah.’ Dan jika ada
orang bertanya kepada kamu, maka
katakanlah, ‘Antara kami dan kamu

ada Kitab Allah, karena itu halal-
kanlah yang dihalalkannya dan
haramkanlah yang diharamkan-
nya’.”

Selain itu, Al-Hudlari Beg juga
menuturkan adanya lima kasus
yang mendorong periwayatan hadis,
tiga diantaranya dikaitkan dengan
‘Umar dan dua lainnya masing-
masing dengan Abu Bakar dan
‘Utsman. Yang dikaitkan dengan
Abu Bakr dituturkan demikian, “...
Seorang wanita tua datang kepada
Abu Bakar meminta keputusan
mengenai waris. Maka dijawabnya,
‘Tidak kudapati sesuatu apa pun
untukmu dalam Kitab Allah, dan
tidak kuketahui bahwa Rasulullah
Saw. menyebutkan sesuatu apa pun
untukmu.’ Kemudian dia (Abu
Bakr) bertanya kepada orang ba-
nyak, maka berdirilah Al-Mughirah
dan berkata, ‘Aku dengar Rasu-
lullah Saw. memberinya seper-
enam.’ Lalu Abu Bakar bertanya,
‘Adakah seseorang bersamamu?’
Maka Muhammad ibn Maslamah
memberi kesaksian tentang hal
yang serupa, kemudian Abu Bakar
r.a. pun melaksanakannya.”

Sedangkan yang terkait dengan
‘Umar dituturkan demikian, “...
Diriwayatkan bahwa ‘Umar berkata
kepada Ubay, dan dia ini telah
meriwayatkan sebuah hadis untuk-
nya, ‘Engkau harus memberikan
bukti atas yang kau katakan itu!’
Kemudian ‘Umar keluar, ternyata
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ada sekelompok orang dari golongan
Anshâr, maka disampaikanlah ke-
pada mereka ini. Mereka menyahut,
‘Kami benar telah mendengar hal
itu dari Rasulullah Saw.’ Maka kata
‘Umar, ‘Adapun sesungguhnya aku
tidaklah hendak menuduhmu,
tetapi aku ingin menjadi mantap’.”

Oleh karena itu, sesungguhnya
sejak masa amat dini pertumbuhan
umat Islam telah ada catatan-
catatan pribadi tentang hadis
meskipun belum sistematis. Di-
sebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar
sendiri mempunyai koleksi sekitar
400 hadis, dan ‘Umar sendiri
pernah terpikir untuk membuat
rencana besar untuk mengumpul-
kan semua hadis, sekurang-ku-
rangnya dalam hafalan, yang sering
dia bacakan di Masjid Agung Kufah
di masa kekhalifahannya. ‘Abdullah
ibn ‘Amr ibn Al-‘Ashsh juga di-
laporkan mengumpulkan banyak
hadis atas persetujuan Rasulullah
sendiri, dan dituliskan dalam
sebuah buku yang diberi nama Al-
Shahîfah Al-Shâdiqah. Buku ini
sempat beredar selama dua abad,
kemudian sebagiannya dihimpun
dalam Musnâd Ibn Hanbal.

Sebelum adanya Al-Kutub Al-
Sittah sebenarnya juga telah ada
berbagai koleksi hadis yang cukup
sistematis, meskipun tanpa metode
otentifikasi Al-Syafi’i. Selain Mus-
nâd Ibn Hanbal yang telah di-
sebutkan itu, yang paling terkenal

dari banyak koleksi ialah Al-Mu-
waththa’ oleh Malik ibn Anas dari
Madînah. Tetapi harus diakui,
mengenai persoalan hadis ini,
disebabkan oleh masalah proses
pembukuannya yang sedikit-ba-
nyak problematis itu, maka ter-
dapat beberapa hal kontroversial
sejak dari semula. Seorang tokoh
pembaharu Islam di abad modern
dari Mesir, Rasyid Ridla, misalnya,
menganut pandangan bahwa pe-
nulisan hadis memang pada mula-
nya dibenarkan (oleh Nabi atau
para khalifah pertama), tetapi
kemudian dilarang. Sebab, menurut
teori Rasyid Ridla, Nabi tidak
memaksudkan hadis-hadis itu
sebagai sumber hukum yang abadi
ataupun sebagai bagian dari agama.
Karena itu kemudian Nabi me-
larang penulisan hadis.

Pelarangan tersebut, masih me-
nurut Rasyid Ridla, ditaati oleh
para sahabatnya, khususnya para
khalifah empat yang pertama.
Bahkan mereka ini, katanya, dengan
keras menentang penulisan itu. Para
Tâbi‘ûn (orang-orang Muslim dari
generasi sesudah para sahabat Nabi)
tidak menemukan rekaman tertulis
(shahîfah) dari para sahabat, dan
mereka itu mencatat hadis hanya
jika ada permintaan dari penguasa
seperti khalifah. Karena itu, lagi-
lagi menurut Rasyid Ridla, ber-
bagai hadis yang mengisyaratkan
persetujuan atau apalagi anjuran
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atas penulisan hadis adalah lemah
dan hanya untuk tujuan tertentu
saja. Teori Rasyid Ridla ini dibantah
oleh Muhammad Musthafa Al-
Azhami (M.M. Azmi) dengan data-
data dan analisa yang lebih lengkap.
Tetapi Rasyid Ridla hanya salah
satu dari banyak sarjana yang
mempersoalkan kedudukan hadis.

Telah disebutkan bahwa Al-
Syafi’i adalah sarjana yang paling
besar jasanya dalam meletakkan
teori tentang kritik dan autentifikasi
catatan hadis. Jalan pikiran Al-
Syafi’i kemudian diikuti oleh para
pemikir di bidang fiqih yang datang
kemudian, khususnya Ahmad Ibn
Hanbal (w. 234 H [855 M]).
Sebagai pengembangan lebih lanjut
teori Al-Syafi’i, aliran pikiran
Hanbali mempunyai ciri kuat
sangat menekankan pentingnya
hadis yang dipilih secara saksama.
Tetapi, tanpa menolak metode
analogi atau qiyâs, aliran Hanbali
cenderung mengutamakan hadis,
meskipun lemah, ketimbang ana-
logi, biarpun kuat. Mazhab Han-
bali mempunyai teori tersendiri
tentang analogi. Sebagaimana di-
jabarkan oleh salah seorang tokoh-
nya yang terbesar, Ibn Taimiyah (w.
728 H [1318 M]). Metode ijmâ‘
pun mengandung persoalan. Se-
kurang-kurangnya Ibn Taimiyah
berpendapat bahwa ijmâ‘ hanyalah
yang terjadi di zaman salaf: zaman

Nabi, para sahabat, dan para tâ-
bî‘ûn.

PEMILIHAN UMUM

Pemilu yang demokratis me-
mang diharapkan bukan hanya oleh
kita, tetapi juga oleh dunia inter-
nasional. Karena itulah, mereka
banyak memberi bantuan yang
bukan hanya teknis tetapi juga
finansial, mendukung terseleng-
garanya Pemilu yang jujur dan adil:
Pemilu yang benar-benar ber-
langsung secara demokratis. De-
ngan Pemilu ini kita memasuki cita-
cita menjadi bangsa baru, bangsa
yang demokratis.

Indonesia adalah bangsa yang
amat besar, bahkan terbesar kelima
setelah Cina, India, Rusia dan
Amerika. Wilayah tanah air kita
pun sangat besar, yang bentangan
barat-timurnya—yaitu Sabang-
Merauke—sama dengan bentangan
London-Teheran. Tetapi juga harus
kita sadari sebagai bangsa, In-
donesia adalah bangsa baru.

Unsur-unsur bangsa Indonesia
dengan budayanya masing-ma-
sing, seperti Melayu, Sunda, dan
Jawa, adalah “bangsa-bangsa” dan
budaya-budaya yang cukup tua
dan mapan. Tetapi tidaklah demi-
kian dengan bangsa Indonesia.
Keindonesiaan adalah gejala muta-
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khir yang memperoleh eksitensinya
terutama karena proses-proses di
masa kolonial Hindia-Belanda dulu,
hingga berdirinya Republik Indo-
nesia pada 17 Agustus 1945.

Karena Indonesia dan keindo-
nesiaan adalah gejala baru, dan
masih terus dalam taraf pertum-
buhan dan per-
kembangannya
hingga saat ini,
perlulah disa-
dari adanya ke-
s inambungan
dan kelestarian
sebagai sumber
rasa keabsahan
dan keotentikan
sebagai bangsa.

Namun ber-
beda dari kebanyakan bangsa-
bangsa lain, kesinambungan dan
kelestarian itu harus dicari tidak
hanya dari suatu khazanah yang
dengan tegas dan jelas merupakan
warisan seluruh bangsa Indonesia
saja, melainkan juga dari unsur-
unsur yang menjadi titik temu dan
garis kesamaan utama budaya-
budaya Nusantara. Dari sinilah apa
yang disebut civil society atau
masyarakat madani itu perlu di-
bangun, sehingga kita bisa mempu-
nyai suatu etika bangsa yang meng-
akar pada dasar keruhanian budaya-
budaya di Indonesia.

Kita akan membuat kekeliruan
yang gawat jika kita hanya mem-

perhatikan segi-segi perbedaan
kultural antara (suku) bangsa kita.
Kenyataan persatuan dan kesatuan
negara kita sekarang ini dapat
ditafsirkan sebagai suatu bukti
tentang adanya titik-titik kesamaan
potensial antara semua unsur bu-
daya Nusantara. Tafsir yang sama

juga dapat di-
terapkan kepada
kenyataan mu-
dahnya Bahasa
Melayu diterima
sebagai bahasa
nasional.

Di samping
pengalaman pen-
jajahan Belanda,
rasanya sulit di-
ingkari bahwa

salah satu faktor yang meratakan
jalan menuju kesamaan budaya
Indonesia ini ialah faktor agama
Islam. Sebagai anutan rakyat yang
relatif merata sejak dari Sabang
sampai Merauke, khazanah per-
adaban Islam ini telah menye-
diakan rumus-rumus dan konsep-
konsep budaya nasional yang ter-
nyata berlaku secara efektif, seperti
tercermin dalam dunia peris-
tilahan, idiom dan fraseologi sosial-
politik nasional kita—seperti
istilah-istilah dewan, wakil, rakyat,
musyawarah, mufakat, hukum,
hakim, mahkamah, aman, tertib,
hak-hak asasi, wilayah, daerah,
masyarakat, adil, makmur, dan
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seterusnya yang banyak sekali, yang
semua istilah ini berasal dari tradisi
peradaban Islam.

Dalam ramuannya dengan un-
sur-unsur budaya lokal yang oten-
tik dan absah dari sudut per-
timbangan nasional, unsur-unsur
khazanah peradaban Islam itu
tumbuh menjadi bahan yang tidak
mungkin diabaikan dalam per-
kembangan budaya Indonesia.
Contoh serupa itu banyak sekali,
seperti yang terpantul dalam pe-
patah dari budaya suku Minang-
kabau: “bulat air di pembuluh,
bulat kata di mufakat.” Kita menge-
tahui bahwa pandangan sosial-
politik di balik pepatah itu sekarang
sudah diterima sebagai bagian dari
budaya sosial-politik nasional, yaitu
ide dan konsep “musyawarah-
mufakat” yang dalam pengertiannya
yang sebenarnya menurut wawasan
modern adalah yang sekarang kita
sebut dengan “demokrasi” (bukan
dalam arti praktik politik rezim
Orde Baru). Memahami visi-visi
seperti ini memang membutuhkan
sumber daya manusia yang mapan
secara intelektual, baik menyangkut
khazanah dalam Islam maupun
Barat.

“PEMUTIHAN DOSA”

Apakah derma memang betul-
betul dapat membantu atau meng-

hapuskan dosa? Banyak yang ber-
pendapat begitu dan kemudian me-
mandang kebajikan berderma se-
bagai perbuatan “pemutihan” dosa.
Rasulullah Saw. memberikan pe-
tunjuk dengan sabda beliau, “Dan
segeralah berbuat kebaikan setelah
berbuat kejahatan, maka perbuatan
baik itu akan menghapuskannya”.

Tetapi dari petunjuk-petunjuk
lain diketahui bahwa derma yang
akan menghapuskan dosa ialah
yang dilakukan dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan Ilahi. Di
antaranya dapat dipahami dari
firman-Nya, Wahai sekalian orang
yang beriman/ Dermakanlah dari
(rezeki) yang kamu peroleh itu yang
baik-baik, juga dari karunia yang
Kami keluarkan untuk kamu semua
dari bumi, dan janganlah kamu
memilih-milih yang buruk dari-
padanya kemudian kamu dermakan,
padahal kamu sendiri pun tidak mau
mengambilnya kecuali dengan
menutup mata. Ketahuilah bahwa
Allah itu Mahakaya dan Maha
Terpuji (Q., 2: 267).

Maksud firman itu sangat jelas
dan gamblang. Pertama ialah, kita
kaum beriman diperintahkan un-
tuk mendermakan yang baik-baik
yang telah dikarunia Allah kepada
kita, baik sebagai hasil usaha sendiri
(kerajinan, manufacturing, dan lain-
lain) maupun hasil bumi, termasuk
barang tambang. Kedua, kita diper-
ingatkan agar tidak memilih-milih



2403Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

yang buruk dari semuanya itu,
kemudian mendermakannya, pada-
hal kita sendiri enggan mengambil-
nya kecuali, “dengan menutup
mata” (misalnya, karena jijik). Dan
ketiga, atau terakhir, kita diingatkan
bahwa Allah itu Mahakaya, se-
hingga tidak memerlukan kita. Ka-
rena itu, derma yang kita lakukan
bukanlah untuk “kepentingan”
Tuhan Yang Mahakaya itu, melain-
kan untuk kepentingan dan kebaik-
an kita sendiri, baik dalam hidup
di dunia ini maupun hidup di ak-
hirat nanti. Dan Allah itu Maha
Terpuji, yang berarti juga tidak per-
lu kepada pujian kita, termasuk pu-
jian dalam bentuk perbuatan ke-
baikan. Semuanya itu adalah untuk
kepentingan kita sendiri, tidak lain!

Maka dalam firman itu ter-
kandung ajaran agar kita menyadari
bahwa suatu perbuatan baik, se-
perti derma, adalah pada akhirnya
untuk kebaikan kita sendiri, baik
sebagai pribadi (perbuatan baik
selalu menimbulkan rasa aman-
tenteram di hati), ataupun sebagai
masyarakat (perbuatan baik adalah
fondasi keutuhan masyarakat dan
sumber kebahagian bersama).

Dengan kesadaran seperti itu,
kita diberi petunjuk agar berusaha
berbuat baik dengan sebaik-baik-
nya, tidak sekadarnya saja. Maka
dalam berderma, kita diberi pe-

tunjuk untuk memilih justru dari
rezeki yang baik-baik, guna diberi-
kan kepada yang memerlukan. Dan
sebaliknya bukan justru kita me-
milih yang buruk-buruk, padahal
kita sendiri sebenarnya tidak ber-
selera lagi menggunakan atau me-
manfaatkannya, bahkan kita mung-
kin merasa jijik dan ingin mem-
buangnya. Sebenarnya apa yang
disebut terakhir ini sering terjadi,
baik pada diri kita sendiri (secara
mawas diri) maupun yang kita
saksikan pada orang lain, bahwa kita
berderma dengan hal-hal yang tidak
bersesuai, baik karena keadaan
barang atau benda yang disedekah-
kan (baju bekas, misalnya), atau
karena jumlahnya sangat sedikit
(uang “receh” misalnya). Ini terang
tidak menghapus dosa, tapi malah
membuat kita menipu diri sendiri
karena merasa “telah berderma”,
padahal memperlakukan orang lain
sebagai “bak sampah”. Bukankah
itu malah suatu dosa dan kejahatan?

PENANAMAN RASA TAKWA
KEPADA ALLAH

Pendidikan agama berkisar an-
tara dua dimensi hidup: pena-
naman rasa takwa kepada Allah
dan pengembangan rasa kemanu-
siaan kepada sesama. Mengikuti te-
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ma-tema Al-Quran sendiri, pena-
naman rasa takwa kepada Allah se-
bagai dimensi pertama hidup ini
dimulai dengan pelaksanaan ke-
wajiban-kewajiban formal agama
berupa ibadah-ibadah. Dan pelak-
sanaan itu harus disertai dengan
p e n g h a y a t a n
yang sedalam-
dalamnya akan
makna ibadah-
ibadah tersebut,
sehingga ibadah-
ibadah itu tidak
dikerjakan sema-
ta-mata sebagai
ritus formal be-
laka, melainkan dengan keinsafan
mendalam akan fungsi edukatifnya
bagi kita. Dengan cara inilah antara
lain kita dapat selamat dari kutukan
Tuhan atas tindakan beribadah
yang muspra seperti diperingatkan
dalam Al-Quran surat Al-Mâ‘ûn
(Q., 107).

Rasa takwa kepada Allah itu
kemudian dapat dikembangkan
dengan menghayati keagungan dan
kebesaran Tuhan lewat perhatian
kepada alam semesta beserta segala
isinya, dan kepada lingkungan
sekitar. Sebab menurut Al-Quran,
hanyalah mereka yang memahami
alam sekitar dan menghayati hik-
mah dan kebesaran yang terkan-
dung di dalamnya sebagai ciptaan
Ilahi yang dapat dengan benar-
benar merasakan kehadiran Tuhan

sehingga bertakwa kepada-Nya.
Tidakkah engkau perhatikan bahwa
Allah menurunkan air dari langit,
kemudian dengan air itu Kami ha-
silkan beraneka buah-buahan dalam
berbagai warna. Dan di gunung pun
ada garis-garis putih dan merah

dalam berbagai
corak warna, juga
ada yang hitam
kelam. Demikian
pula manusia, bi-
natang melata
dan ternak, se-
muanya terdiri
dari berbagai co-
rak warna. Se-

sungguhnya yang bertakwa kepada
Allah dari kalangan para hamba-
Nya ialah orang-orang yang ber-
pengetahuan. Sesungguhnya Allah
adalah Mahamulia dan Maha Peng-
ampun (Q., 35: 27-28).

Kata-kata Arab untuk “orang-
orang yang berpengetahuan” ialah
al-‘ulamâ’, bentuk jamak dari
perkataan ‘âlim yang artinya ialah
orang berilmu. Dalam firman itu
disebutkan bahwa yang benar-benar
bertakwa dan takut kepada Allah
hanyalah al-‘ulamâ’ (para ulama).
Dan dalam konteks firman itu
dapat dengan jelas diketahui bah-
wa yang dimaksud dengan al-
‘ulamâ’ ialah orang-orang yang ber-
pengetahuan, yakni mereka yang
senantiasa memperhatikan alam
raya dan gejala-gejala alam seperti

Sistem demokrasi yang baik ada-
lah yang dalam dirinya terkandung
mekanisme untuk mampu mengo-
reksi dan meluruskan dirinya
sendiri, serta mendorong per-
tumbuhan dan perkembangannya
ke arah yang lebih baik, dan terus
lebih baik.
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turunnya hujan dari langit, tum-
buhnya tanam-tanaman berkat air
dan hasilnya yang terdiri dari
bermacam buah-buahan dalam
berbagai warna. Selain itu mereka
juga paham serta menangkap hik-
mah dari batu-batuan atau barang
mineral dan kandungan bumi pada
umumnya yang bermacam-macam
warna: yang putih dan yang merah
dengan variasi warna yang banyak
sekali antara keduanya, juga yang
hitam kelam, sesuai dengan bahan
kimia yang dikandungnya.

Yang dimaksud “al-‘ulamâ”
dalam firman itu juga mereka yang
memperhatikan gejala umat manu-
sia dan kehidupan mereka, secara
biologis dan fisik yang bermacam-
macam warna, dapat juga secara
sosiologis dan kultural yang terdiri
dari berbagai “warna” paham hidup,
ideologi dan budaya. Dan, akhir-
nya, yang dimaksud dalam firman
itu dengan al-‘ulamâ’ ialah mereka
yang memperhatikan, mempelajari,
dan meneliti, selain dunia flora se-
perti tersebut di atas (tumbuhan
dengan hasil buah-buahannya yang
beraneka warna), juga dunia fauna,
yang terdiri dari berbagai jenis bi-
natang liar dan ternak, yang semua-
nya juga ada dalam berbagai corak
warna. Singkatnya, yang dimaksud
dengan al-‘ulamâ’ dalam firman
tersebut—dan yang dipuji Tuhan
sebagai golongan hamba-Nya yang
mampu benar-benar bertakwa ke-

pada-Nya—ialah yang sekarang ini
dalam masyarakat disebut para
sarjana atau ilmuwan (scientists),
yang dalam wawasan keilmuannya
tetap menghayati kehadiran Tuhan
dengan segala keagungan-Nya.

Dengan begitu, hasil perhatian,
pengamatan, dan penelitian para
ulama kepada gejala alam dan sosial
kemanusiaan tidak hanya meng-
hasilkan ilmu pengetahuan yang
bersifat kognitif belaka, juga tidak
hanya yang bersifat aplikatif dan
penggunaan praktis semata (ber-
wujud kemampuan teknologis atau
teknokratis untuk mempermudah
hidup lahiriah dan material ma-
nusia), tetapi membawanya kepada
keinsafan Ketuhanan yang lebih
mendalam, melalui penghayatan
keagungan dan kebesaran Tuhan
sebagaimana tecermin dalam se-
luruh ciptaan-Nya. Dalam Al-
Quran banyak sekali firman yang
bernada perintah atau anjuran
kepada kita agar memperhatikan
alam atau gejala alam seperti itu,
yang pada pokoknya bertujuan
menginsafkan manusia akan ke-
besaran dan keagungan Tuhan.
Karena keinsafan ini merupakan
unsur amat penting dalam menum-
buhkan rasa takwa, maka pendidik-
an keagamaan harus pula meliputi
hal-hal yang nota bene diperin-
tahkan Tuhan dalam Al-Quran.
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PENANGGALAN ISLAM

Selama dua tahun masa kekhali-
fahannya, Abu Bakar hanya melaku-
kan konsolidasi. ‘Umarlah—dengan
modal konsolidasi itu—yang mela-
kukan ekspansi, melaksanakan pesan
Nabi untuk
m e n g h a d a p i
orang Roma.
Maka jatuhlah
negeri satu per
satu seperti ter-
kena domino ef-
fect, dimulai dari
Syria, Mesir, Per-
si dan seterus-
nya. Ruang hi-
dup Islam pun
menjadi luas se-
kali.

Pertanyaannya adalah, mengapa
orang Islam waktu itu begitu agresif
menyerbu ke daerah-daerah lain?
Ada pendapat yang mengatakan
bahwa semua itu merupakan akibat
provokasi orang Arab Bani Ghasan
atas perintah Bizantium. Jika tidak
ada penaklukan ini, Agama Islam
barangkali hanya akan menjadi aga-
ma orang Arab sekitar Makkah dan
Madinah. Tentu, semua itu telah
menjadi rancangan besar (grand
design) Tuhan, sehingga terjadilah
seperti sekarang.

Dalam Islam, hijrah kemudian
menjadi etos gerak orang Islam
yang membuat mereka bersikap

agresif dalam arti positif. Maka, ke-
tika ‘Umar berpikir untuk memulai
kalendar Islam, banyak usul yang
masuk. Ada yang mengusulkan
untuk meniru agama Kristen, yaitu
dimulai dengan kelahiran Muham-
mad. Tetapi ‘Umar mengatakan
bahwa saat lahir, Muhammad ha-

nya seorang ba-
yi, sehingga tak
ada artinya jika
penanggalan di-
mulai dari peris-
tiwa ini. Bahwa
orang Kristen
melakukannya,
itu urusan me-
reka. Mereka me-
ngatakan Yesus
itu Tuhan, bu-

kan manusia biasa, sehingga ta-
hunnya juga disebut Tahun Tuhan
(Anno Do-mi-ni). Dengan pe-
ngertian ini, kaum Muslim se-
benarnya tidak boleh menulis tahun
dalam bahasa Inggris dengan, mi-
salnya, 1998 AD Mereka sebaiknya
meniru orang-orang Yahudi yang
menulis CE atau Common Era, per-
hitungan-perhitungan umum.

Ada juga usul untuk memulai
penanggalan dengan saat Nabi
Muhammad wafat, tetapi ‘Umar
tetap tidak setuju. Kemudian dia
mengusulkan untuk memulai ka-
lender Islam dengan peristiwa
hijrah, yaitu kepindahan Nabi dari
Makkah ke Madinah. Peristiwa



2407Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

itulah, menurut ‘Umar, yang harus
dijadikan pangkal tolak, suatu
kalender yang mengandung peng-
hargaan kepada gerak dinamis dan
hasil kerja. Artinya, penghargaan
terhadap prestasi.

Dengan demikian, kalender
hijriah bukan berdasarkan anggap-
an apa pun termasuk mengagung-
agungkan orang, melainkan memper-
ingati suatu peristiwa yang mem-
punyai efek sejarah sebagai suatu
prestasi (achievement), dan semua
prestasi Islam dimulai dari hijrah.
Karena itulah sampai sekarang umat
Islam tetap menggunakan tahun
Hijrah.

PENDAMAIAN ANTARMANUSIA

Ada tarik-menarik atau sikap
dilematis antara “tidak melupakan”
dan “memaafkan” dalam melaksana-
kan reformasi. Dilema ini hen-
daknya diarahkan kepada tumbuh-
nya secara berangsur-angsur sikap
saling mengerti posisi masing-
masing dan saling memahami
persoalan, menuju kepada sikap
saling hormat dan saling percaya.
Alternatif atau pilihan lain untuk
itu semua ialah dibiarkannya ren-
tetan vendetta sebagai akibat dari
rentetan dendam dan balas den-
dam, suatu hal yang akan meng-
habiskan energi nasional dan me-
nyeret rakyat kepada kesengsaraan

tanpa berkeputusan. Maka guna
menyiapkan masa depan itu, tidak
ada jalan lain kecuali harus di-
usahakan dengan sungguh-sungguh
untuk mendamaikan dan menyatu-
kan kembali semua pihak yang
terlibat dalam konflik-konflik masa
lalu. Pendamaian dan penyatuan
antara manusia (islâh-un bayn-a ‘l-
nâs), dan antara seluruh kekuatan
bangsa, adalah langkah pilihan
yang tidak mungkin dihindari.
Tetapi langkah pilihan itu sungguh
memerlukan kebesaran jiwa dan
kesediaan mendahulukan kepen-
tingan bangsa di atas kepentingan
pribadi dan golongan sendiri.
Tindakan besar memerlukan tekad
yang besar, antara lain tekad untuk
berkorban demi masyarakat, bang-
sa, dan negara.

PENDEKATAN MULTIDISIPLINER
TERHADAP AL-QURAN

Al-Quran adalah dialog resmi
(baca: wahyu) Tuhan yang terakhir
dengan manusia, melalui Nabi
terakhir Muhammad Saw. Logika-
nya, sebagai wahyu terakhir, ia akan
mampu menjawab semua persoalan
manusia. Tentu, persoalan manusia
sangat luas, tidak terbatas hanya
kepada satu bidang yang bisa
dipecahkan hanya dengan satu
pendekatan. Semua bidang ilmu
pengetahuan adalah relevan untuk
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persoalan umat manusia, dari
antropologi, ekonomi, teknologi,
psikologi, politik, dan seterusnya.

Kalau Al-Quran—sebagai pe-
tunjuk Tuhan yang paling sem-
purna kepada umat manusia—
memang merupakan jawaban untuk
seluruh persoalan kehidupan ma-
nusia, maka pemahaman yang tepat
kepada Al-Quran tidak hanya
dilakukan dari satu disiplin saja.
Begitulah logikanya. Al-Quran
sendiri menyatakan mengenai diri-
nya sebagai keterangan tentang
segala sesuatu, dan tidak satu pun
persoalan yang dilewatkan. Di
dalam Al-Quran dinyatakan, (Dan
Ingatlah) suatu hari (ketika) pada
setiap umat Kami bangkitkan seorang
saksi atas mereka, dari antara mereka
sendiri, dan kami datangkan engkau
sebagai saksi atas mereka (umatmu).
Dan Kami turunkan Kitab kepadamu
sebagai penjelasan tentang segalanya,
suatu petunjuk, suatu rahmat, dan
berita gembira kepada Muslimin (Q.,
16: 89). Kemudian dinyatakan, Tak
ada suatu apa pun yang Kami abai-
kan dalam Kitab (Q., 6: 38). Ini
ayat yang sangat relevan dengan
paham lingkungan hidup, yaitu,
bahwa tidak ada binatang yang
melata di bumi ataupun burung
yang terbang dengan kedua sayap-
nya melainkan umat-umat seperti
kita juga. Kalau disebut umat-umat
seperti kita, sebetulnya sikap yang

benar terhadap binatang yang ada
di sekitar kita adalah menghargai
dan melindungi.

Ada sedikit perselisihan menge-
nai istilah kitab dalam kalimat itu.
Apakah yang dimaksud adalah
kitab Al-Quran ataukah kitab
primordial, yaitu kitab rencana
Tuhan sebelum alam raya dicipta-
kan yang merupakan tempat surat-
an takdir. Kedua-duanya bisa di-
terima. Di dalam kitab primordial
segala sesuatu sudah direncanakan
oleh Tuhan, tidak ada sedikit pun
yang terlewatkan. Kalau memang
benar demikian, maka Al-Quran
mustahil didekati hanya dari satu
sisi atau dari satu disiplin, misalnya
pendekatan magis yang paling
dominan dalam masyarakat awam.
Memang betul bahwa membaca
ayat-ayat tertentu atau surat-surat
tertentu dalam Al-Quran bisa
memberikan hikmah tersendiri. Di
kalangan NU, misalnya, ada ke-
percayaan bahwa kalau kita mem-
baca surat Al-Wâqi‘ah seminggu
sekali, maka dalam jangka waktu
seminggu rezeki kita akan terjamin
oleh Tuhan. Mengapa sampai ter-
jadi seperti itu? Ternyata ada logi-
kanya, yaitu bahwa surat Al-
Wâqi‘ah memperingatkan kita
tentang rezeki yang kita nikmati
sehari-hari, misalnya air. Kita
diingatkan bahwa air yang seder-
hana kita pakai sehari-hari berasal
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dari langit. Dan hal itu menyang-
kut proses alam yang besar sekali;
dari pemanasan matahari terhadap
air laut, naik ke atas menjadi awan,
mendung, dan kemudian turun
menjadi air tawar, karena disuling
secara alami, kemudian turun
masuk tanah dan dikeluarkan kem-
bali melalui sumur, dan sebagainya.
Itu semua mengingatkan kita akan
sebuah nikmat yang bernama air.

Maka kepercayaan tersebut
harus disertai dengan syarat bahwa
orang yang membaca surat Al-
Wâqi‘ah memahami maknanya,
sehingga kita serasa diperingatkan
oleh Tuhan mengenai air, bahan
bakar, dan sebagainya, lalu kita
bersyukur dan menghargai apa yang
kita dapat, dan efeknya ialah hidup
hemat. Air itu harus kita hargai
sebagai rahmat Allah yang tidak
boleh disia-siakan. Itulah yang
menimbulkan suatu etos ekonomi
yang produktif.

Ada juga keluhan bahwa Al-
Quran hanya didekati dari satu
disiplin, yaitu fiqih. Seolah-olah Al-
Quran hanya mengandung masalah
halal-haram. Padahal ayat yang
mengandung unsur fiqih sedikit
sekali. Justru banyak segi keagama-
an nonfiqih yang dikandung Al-
Quran, tetapi umumnya manusia

tidak mau menempuhnya. Misal-
nya dinyatakan, Tetapi dia tak
menempuh jalan yang terjal. Dan
apa yang akan menjelaskan kepada-
mu apa jalan yang terjal? (Yaitu)
membebaskan perbudakan (orang-
orang yang terbelenggu—NM) (Q.,
90: 11-13). Dalam masyarakat
banyak sekali terdapat mereka yang
terbelenggu, yaitu terjerat oleh
kemiskinan struktural. Artinya,
orang menjadi miskin bukan ke-
hendak sendiri, melainkan oleh
struktur. Dalam bahasa Arab, orang
yang terbelenggu disebut raqabah.
Dinyatakan juga, Atau memberi
makan dalam sehari orang yang
dalam kelaparan. Anak yatim yang
dalam pertalian kerabat. Atau orang
miskin (bergelimang) di atas debu.
Kemudian dia akan tergolong orang
yang beriman dan saling menasihati
dalam sabar (tabah dan menahan
diri) dan saling menasihati dalam
kasih sayang (Q., 90: 14-17).

Sekali lagi, pendekatan Al-
Quran dari segi fiqih seperti yang
dominan sekarang ini sebetulnya
pincang. Dari segi urutan, itu salah
prioritas. Ada prioritas-prioritas lain
yang jauh lebih tinggi, yaitu ma-
salah kemanusiaan, kemiskinan,
kebodohan, dan sebagainya.
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PENDEKATAN TERHADAP
“AYAT QURANIYAH”

“Ayat Quraniyah” ialah bagian-
bagian dari firman Allah (yang
semua kita sudah kenal), yang
merupakan unsur lengkap terkecil
dari wahyu yang
kini terkumpul
dalam mushaf.
Kita membaca
Ayat-ayat itu dan
berusaha mema-
haminya, dan
mungkin kita
tafsirkan guna le-
bih memantap-
kan dan meluas-
kan pemahaman
kita. Memahami
ayat itu tidak cu-
kup hanya de-
ngan pendekatan ilmiah-kognitif,
melainkan harus juga dengan pe-
rasaan halus atau dzawq (menurut
istilah Imam Al- Ghazalî), dalam
suatu sikap kejiwaan yang penuh
penghayatan disertai kerinduan
partisipatif kepada pesan suci ayat
tersebut. Karena itu, dilukiskan
dalam Al-Quran bahwa salah satu
indikasi orang beriman ialah bahwa
jika dibacakan ayat-ayat Ilahi
mereka bertambah dalam iman dan
seraya bertawakal kepada Allah (Q.,
8: 2). Juga digambarkan bahwa
kaum beriman itu, jika dibacakan
ayat-ayat Allah, mereka segera

bersujud dan menangis karena
terharu dengan adanya kebenaran
yang terkandung di dalamnya (Q.,
19: 58).

Ini semua tidak mungkin jika
persepsi dan apresiasi terhadap Al-
Quran hanya bersifat kognitif-

ilmiah semata.
Pengalaman-pe-
ngalaman seperti
digambarkan da-
lam Al-Quran
itu bersifat keru-
hanian, dan me-
nuntut adanya
disposisi tertentu
dalam ruhani ki-
ta yang lebih da-
ripada sekadar
disposisi rasi-
onal-intelektual
semata, melain-

kan harus meningkat kepada dis-
posisi spiritual. Adanya disposisi
keruhanian yang mendalam itu
membuat seseorang memiliki ke-
mungkinan mendapatkan ilmu la-
dunnî, yaitu pengetahuan yang
langsung dianugerahkan dari Ha-
dirat Allah Swt.

PENDERITAAN

Barangkali benar adagium yang
sering diucapkan orang bahwa dalam
hidup ini, tidak semua keinginan
kita terwujud dalam hidup ini, atau

Berusaha dengan sungguh-sung-
guh dan bekerja keras adalah
hakikat hidup yang bermakna.
Sementara itu pengorbanan adalah
tuntutan perjuangan yang tak
terelakkan. Keduanya harus
diiringi dengan sikap lapang dada,
sabar, dan tahan menderita.
Hanya pandangan hidup serupa
itulah yang akan memberi ke-
bahagiaan sejati.
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hidup itu sendiri berjalan tidak
selalu seperti yang kita inginkan.
Apalagi jika suatu hal yang tidak
diinginkan itu terjadi atau menim-
pa kita, maka kita menderita.

Maka sebenarnya kita harus
menerima bahwa penderitaan ada-
lah kenyataan hidup. Kita memang
tidak dibenarkan untuk “menyerah
kalah” terhadap penderitaan. Justru
agama memerintahkan supaya kita
terus berusaha dan berusaha, agar
penderitaan tidak terjadi, atau yang
telah terjadi lekas menyingkir.
Tetapi agama juga mengajarkan
bahwa jika kita menderita, kita
tidak boleh menganggap penderita-
an itu “khusus” hanya menimpa
kita, dan seolah-olah tidak pernah
menimpa orang lain. Jika sampai
hal itu terjadi, maka kita menderita
di atas penderitaan. Kita akan
mengalami penderitaan ganda
yaitu, pertama, karena adanya
penderitaan itu sendiri, dan, kedua,
karena akibat cara kita menerima
dan melihat penderitaan itu secara
ngenes, sinis, dan penuh keluhan.
Ini lebih-lebih lagi tidak boleh
terjadi pada orang yang beriman
kepada Allah, Tuhan Yang Maha
Esa, Maha Pengasih dan Penyayang.

Berkenaan dengan ini, petunjuk
Ilahi dalam Kitab Suci terbaca
demikian: Janganlah kamu merasa
lemah, dan jangan pula merasa
khawatir, padahal kamu ini lebih

unggul, jika memang kamu adalah
orang-orang yang beriman. Jika luka
(penderitaan) menimpa kamu, maka
luka (penderitaan) yang serupa juga
menimpai golongan yang lain. Dan
begitulah hari (masa kejayaan atau
kejatuhan) Kami buat berputar di
antara umat manusia. Dan agar
Allah mengetahui mereka yang benar-
benar beriman, dan agar dia meng-
angkat para saksi di antara kamu.
Allah tidak suka kepada mereka yang
berbuat zhâlim (Q., 3: 140).

Jika kita diingatkan bahwa jika
suatu saat menderita, yaitu keadaan
berjalan tidak seperti yang di-
inginkan, dan kita gagal atau kalah
dalam perjuangan hidup, dan lain-
lain, maka kita harus menyadari
bahwa hal yang serupa pun menim-
pa dan dialami oleh orang-orang
atau golongan lain. Sekali waktu,
kita harus memahami situasi orang
lain itu agar kita dapat lebih baik
memahami situasi sendiri, kemu-
dian kita harus melakukan “empati”
(empathy), yaitu menempatkan diri
pada situasi orang atau golongan
lain itu, dan merasakan apa yang
mereka rasakan. Jika kita melakukan
itu, maka akan tumbuh pada diri
kita sikap penuh pengertian (un-
derstanding), sehingga “empati”
memang biasanya membimbing
kita kepada “simpati”, yaitu solida-
ritas kepada sesama, terutama
kepada yang sedang menderita.
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Sebaliknya, jika kita memandang
bahwa penderitaan itu adalah
“khusus” untuk kita sendiri, dan
orang lain tidak, maka kita akan
jatuh pada ilusi bahwa semua orang
bahagia hidupnya kecuali kita. Ini
adalah suatu pesimisme. Dan dari
seorang yang pe-
simis sulit sekali
diharapkan tim-
bulnya understand-
ing, simpati dan
solidaritas. Justru
akan tumbuh su-
bur dalam diri
orang itu sifat
cemburu dan dengki, yaitu sikap
memusuhi orang lain yang
dikiranya lebih beruntung atau
lebih bahagia. Ini kesengsaraan luar
biasa. Maka Nabi mengingatkan
bahwa “dengki itu merusak ke-
baikan, seperti api yang membakar
kayu kering”.

PENDEWASAAN DIRI
DALAM SOSIAL-POLITIK

Kita mesti ingat bahwa selama
setengah abad Indonesia merdeka
(tulisan ini dibuat pada tahun
1995—ed.) bangsa ini baru meng-
alami dipimpin dua presiden, yaitu
Bung Karno dan Pak Harto (atau
mungkin tiga jika ditambah
Syafruddin Prawiranegara sebagai
kepala pemerintahan darurat).
Kedua presiden itu bukanlah pre-

siden “biasa” seperti yang kita
pahami pada presiden di negara-
negara lain. Sebab selain bertindak
selaku presiden menurut konstitusi
yang berlaku, mereka berdua juga
bertindak sebagai pemimpin de-
ngan karisma pribadi yang domi-

nan dan dasar
legitimasi yang
lebih daripada
sekadar meme-
nuhi ketentuan
konstitusional
atau legal-for-
mal.

Kepemimpinan
karismatik Bung Karno dan Pak
Harto telah menjadi sumber penye-
lesaian masalah-masalah dasar
pertumbuhan bangsa Indonesia.
Dalam diri Bung Karno,
karismanya telah melicinkan jalan
bagi pembentukan bangsa Indo-
nesia sebagai sebuah bangsa (na-
tion) yang modern dengan segala
kelengkapan atributnya yang fun-
damental, seperti bahasa persatuan,
falsafah negara, konstitusi, dan
institusi keindonesiaan. Dari Pak
Harto, kepemimpinan karismatik-
nya telah menyelamatkan bangsa
Indonesia dari malapetaka yang
hampir menghancurkan sama se-
kali, yaitu Gestapu/PKI. Kemudian
beliau memfasilitasi pelaksanaan
program pembangunan nasional
dan meletakkan dasar-dasar peng-
isian kemerdekaan.

Kami (Allah) mengangkat derajat
siapa saja yang kami kehendaki
dan di atas setiap orang yang tahu
ada Dia yang Maha Tahu.

Q., 12: 76)
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Setelah Bung Karno dan Pak
Harto, kita tidak akan lagi mem-
punyai—dan sebaiknya memang
tidak mempunyai—presiden yang
sekaligus bapak bangsa. Presiden
yang akan datang, siapa pun,
hanyalah seorang yang pertama dari
yang sama (the first among the equals,
atau primus inter pares). Hal itu
berarti akan merupakan kali per-
tama bangsa kita “mencoba” di-
pimpin oleh seorang presiden yang
“biasa” saja, dan belum tentu kita
akan berhasil. Untuk berhasil dalam
fase yang sama sekali baru tersebut,
bangsa Indonesia amat perlu men-
dewasakan diri dalam kehidupan
sosial-politik.

Demokratisasi dalam arti par-
tisipasi umum yang luas dan merata
akan mempunyai dampak yang
besar sekali bagi proses pendewasa-
an diri. Lebih jauh lagi, demo-
kratisasi yang juga melibatkan
pelaksanaan hak-hak asasi dan
kebebasan pokok, seperti kebebasan
menyatakan pendapat, berkumpul,
dan berserikat, akan menciptakan
proses dan struktur sosial-politik
yang objektif, sehingga persoalan
kehidupan kemasyarakatan dan
kenegaraan tidak tergantung kepada
pribadi pemimpin. Seperti kereta
api yang melaju ke kota tujuan
tanpa perlu terlalu tergantung
kepada pribadi masinis, melainkan
kepada rel yang terpasang dan

pimpinan perjalanan kereta api di
stasiun-stasiun antara, jalannya
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang telah terbina struk-
tur-stukturnya tidak akan lagi ter-
gantung kepada wibawa dan ka-
risma pemimpin, tetapi partisipasi
umum seluruh warga masyarakat
secara merata dan terbuka.

PENDEWASAAN UMAT ISLAM

Dalam menjalankan agama,
umat Islam masih memiliki antu-
siasme yang emosional dan mudah
tersinggung. Karena itu, saya sering
menyebutnya dengan “masa pu-
ber”. Sebagai gambarannya adalah
masalah pengeras suara di musala.
Buku agama apa yang membenar-
kan dua musala yang berdekatan
melakukan “perang” pengeras suara?
Tidak ada. Tetapi mengapa terjadi?
Karena umat Islam belum matang.
Dengan terus-menerus mening-
katkan kecerdasan, mudah-mu-
dahan masa puber ini bisa di-
teruskan ke masa yang lebih tinggi,
yaitu masa remaja (adolescent).

Ketika ICMI dibentuk pada
1990, kira-kira tujuannya adalah
untuk mencapai itu. Kita juga
melihat bertambahnya lulusan
universitas, dan dari segi kualitas,
semakin banyak orang memperoleh
gelar Ph.D. dan MA. Namun, lagi-
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lagi, karena sikap dan suasana
kejiwaan mereka dalam politik
dikaitkan dengan Masyumi,
umumnya mereka melihat peme-
rintah sebagai musuh. Mereka
terkesan sebagai oposisi, misalnya di
dalam ceramah, dan terutama saat
berkhutbah. Hal ini disebabkan
umat Islam selama ratusan tahun
hanya terlatih untuk melawan (fight
againts), bersikap reaktif. Tidak
terkecuali para sarjana. Itu antara
lain karena mereka merasa ter-
marginalisasi oleh proses-proses
awal Orde Baru, dan peranan
orang-orang seperti Ali Murtopo
dan Benny Murdani, serta hal-hal
yang berkaitan dengan proses ketika
Soeharto naik ke tampuk kepe-
mimpinan.

Sangat berbahaya kalau jumlah
dan kualitas mereka terus ber-
tambah, tetapi tidak pernah me-
lihat negara ini sebagai absah
(legitimate), karena mereka tidak
bisa berpartisipasi. Jadi, ICMI
dibentuk supaya mereka masuk.
Sebab ada pepatah, seberat-berat
mata memandang, lebih berat bahu
memikul; semudah-mudah orang
mengkritik dari luar, lebih berat
mereka yang menjalankan. Para
penonton bola berteriak lebih keras
daripada pemainnya sendiri. De-
ngan ICMI, mereka didorong un-
tuk masuk agar bisa belajar proaktif
sebagai imbangan dari reaktif.
Dalam bahasa Al-Quran, mereka

belajar amar ma‘rûf, tidak hanya
nahî munkar. Kalau melawan cu-
kup dengan emosi, semangat, tetapi
kalau amar ma‘rûf atau proaktif
harus dengan intelek, ilmu, ke-
mampuan memecahkan persoalan.
Lebih tegas lagi, dari mereka harus
ada yang menjadi dokter, ahli
lingkungan hidup, teknisi peng-
airan, ahli pertambangan, dan
sebagainya.

Sekarang ada indikasi bahwa
umat Islam akan mendapatkan
kesempatan lagi, sehingga mereka
tidak boleh salah langkah. Kita
ingin umat Islam sekarang yang
digambarkan sedang naik ini,
merupakan hasil dari proses pen-
didikan dan sekaligus pikiran-
pikiran yang terbaik mengenai
sosial politik dan ekonomi. Mereka
tidak diharapkan naik dari segi
formil belaka, dengan menempati
semakin banyak posisi penting,
tetapi mengabaikan persoalan sosial-
politik dan ekonomi, sehingga
korupsi tetap berjalan.

Sekarang kita menghadapi ke-
nyataan bahwa Cina menguasai
ekonomi Indonesia. Tetapi se-
betulnya kalau umat Islam telah
merasa berada di negeri sendiri dan
menganggapnya absah, kemudian
berpartisipasi secara positif, maka
eksperimen Malaysia mungkin bisa
dicontoh, yaitu suatu kebijakan
ekonomi yang menerapkan diskri-
minasi positif yang memihak ke-
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pada si lemah, dalam hal ini bangsa
Melayu atau pribumi dalam kasus
Indonesia. Masa seperti itu akan
datang, tetapi tergantung kepada
bagaimana umat Islam membawa-
kan dirinya secara sosial dan politik.
Pada saat itulah semoga Indonesia
akan menjadi Indonesia yang se-
benarnya, bukan kelanjutan ko-
lonial seperti tampak dalam banyak
hal sekarang ini.

PENDIDIKAN AGAMA

Dalam sosiologi sistematik,
agama berada pada puncak hu-
bungan sibernetik
yang meliputi—
dalam urutan ber-
jenjang—budaya,
komunitas kemasya-
rakatan (societal com-
munity), perpoliti-
kan (polity), ekono-
mi dan teknologi.
Secara sibernetik,
susunan atas me-
ngendalikan (con-
trol) susunan di bawahnya, dan
susunan bawah mengkondisikan
(condition) susunan di atasnya.
John Gardner, seorang cendikiawan
Amerika yang pernah menjadi
Menteri Kesehatan, Pendidikan
dan Kesejahteraan (Health, Edu-
cation and Welfare—HEW) dalam
pemerintahan Presiden John F.

Kennedy, mengatakan, no nation
can achieve greatness unless it believes
in something, and unless that some-
thing has moral dimensions to sustain
a great civilitation (tidak ada bang-
sa yang mampu mencapai kebe-
saran kecuali jika bangsa itu per-
caya kepada sesuatu, dan kecuali
jika sesuatu itu memiliki dimensi
moral untuk menopang suatu
peradaban yang besar). Agama
adalah sistem kepercayaan, dan
agama besar memiliki dimensi
moral yang besar untuk menopang
peradaban yang besar.

Dari sudut pandang itu kita dapat
memahami bahwa peradaban-per-

adaban besar
umat manu-
sia, sebagai-
mana dilam-
bangkan da-
lam berbagai
b a n g u n a n
monumental
peninggalan
masa silam,
selalu berda-
sarkan, atau

setidaknya berkaitan, dengan suatu
agama. Agama menentukan corak
budaya, yang pada urutannya
akan menentukan corak komunitas
kemasyarakatan, kemudian per-
politikan, ekonomi, dan akhirnya,
teknologi. Sebaliknya, suatu per-
kembangan kreatif tertentu yang
besar di bidang teknologi—seperti
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ditemukannya teknologi bercocok
tanam oleh bangsa-bangsa Me-
sopotamia Kuno, teknologi mesin
uap di Inggris, dan, saat ini, tekno-
logi elektronik untuk komunikasi dan
pengembangan informasi—akan
mengkoordinasikan tumbuhnya
suatu pola ekonomi tertentu, yang
seterusnya secara berurutan akan
mengkoordinasikan pola perpoliti-
kan, komunitas kemasyarakatan,
kebudayaan, dan bahkan,
pemahaman serta penafsiran bagian-
bagian tertentu ajaran agama.

Semua bentuk-bentuk hubu-
ngan sibernetik pengawasan atas-
bawah itu harus disadari dan diper-
hitungkan dalam mengembangkan
pendidikan agama. Sebagai sistem
simbolik, agama banyak mengguna-
kan metafor atau masal (matsal)
dalam menyampaikan pesan suci-
Nya. Sebab, masalah kesucian
selamanya berada pada dataran
hakikat luhur (al-matsal al-a‘lâ,
kasunyatan adi luhung, high reality)
yang pada dasarnya tidak dapat
diterangkan (ineffable) dengan kata-
kata biasa. Menerangkan hal-hal
suci (sacred) yang merupakan ha-
kikat luhur itu dilakukan dengan
menggunakan masal-masal. Al-
Quran juga menyebutkan bahwa
dalam Kitab Suci, Allah membuat
berbagai masal bagi manusia, na-
mun sebagian besar mereka me-
ngingkarinya, dan tidak akan mam-

pu memahami berbagai masal itu,
kecuali orang-orang yang berilmu.

Dalam pendidikan agama, soal
agama sebagai sistem simbolik itu
harus benar-benar diperhatikan.
Tantangan dalam hal ini ialah,
bagaimana memahami simbol-
simbol itu dan menangkap makna
hakiki yang ada di baliknya, dengan
menggunakan ilmu seperti di-
maksudkan Kitab Suci. Jika tidak,
kita akan terjebak kepada masalah
perumpamaan atau simbol tanpa
makna, dan kita akan gagal me-
nangkap esensi ajaran agama itu
sendiri. Maka dalam hal pendidikan
agama jelas sekali diperlukan adanya
usaha yang sungguh-sungguh un-
tuk memperbaharui pilihan sub-
stansi ajaran keagamaan yang hen-
dak ditanamkan kepada anak didik
serta masyarakat pada umumnya,
dengan mencari dan menemukan
metode pendidikan dan pengajaran
agama yang efektif, efisien dan
produktif. Kesibukan yang terpaku
hanya kepada simbol semata, tanpa
menangkap maknanya, akan me-
lahirkan gejala kesalehan lahiri dan
formal, suatu kesalehan yang me-
ngecoh. Seperti diperingatkan Nabi
Saw. dalam sebuah hadis terkenal,
“Allah tidak memandang jasmanimu
dan tidak pula bentuk lahirmu, tetapi
Allah memandang kalbumu dan amal
perbuatanmu.” Sudah tentu, disertai
ketulusan, bisa terjadi bahwa pe-



2417Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

nampakan lahiri menunjukkan ha-
kikat batini.

PENDIDIKAN AGAMA
DALAM RUMAH TANGGA

Perlu kita insafi bersama bahwa
harta benda dan anak-anak kita
adalah karunia Ilahi sebagai ujian
atau percobaan (fitnah), apakah kita
dapat memanfaatkan harta itu dan
mendidik anak tersebut dengan
baik atau tidak. Sebab tidak perlu
diragukan lagi bahwa harta dan
anak adalah unsur-unsur utama
kehidupan manusia, yang mem-
buatnya memperoleh kebahagiaan
lahiri dan duniawi.

Karena “harta dan anak adalah
hiasan hidup duniawi”, maka juga
Sesungguhnya kehidupan duniawi ini
adalah permainan, kesenangan dan
kemegahan serta saling bangga dan
saling berlomba banyak dalam harta
dan anak ... (Q., 57: 20). Jadi,
sebagai fitnah, sisi lain dari harta
dan anak ialah kemungkinannya
dengan mudah berubah dari sum-
ber kebahagiaan menjadi sumber
kesengsaraan dan kenistaan yang
tidak terkira, yaitu kalau kita tidak
sanggup memanfaatkan harta dan
mendidik anak tersebut sesuai
dengan pesan dan amanat Allah.

Oleh karena itu, pembicaraan
tentang pendidikan agama dalam

rumah tangga—sebagai peringa-
tan—terpaksa kita mulai dengan
sikap skeptis dan ragu, yaitu sikap
mempertanyakan, benarkah pen-
didikan agama dalam rumah tangga
mempunyai peran positif? Dapat-
kah hal itu dibuktikan dengan
menunjukkan contoh-contoh nyata,
dengan mengaitkannya pada varia-
bel-variabel yang secara lahiriah ten-
tunya mendukung anggapan positif
itu? Di sinilah skeptisisme tersebut
bermula. Sebab, jika variabel orang
tua kita ambil sebagai unsur kaitan
yang penting, maka kualitas atau
kapasitas orangtua itu—seperti
kualitas dan kapasitasnya sebagai
tokoh keagamaan (kiai, ulama, guru
agama, pemimpin agama, tokoh
politik agama, tokoh pendidikan
formal agama, pemimpin organisasi
keagamaan dan seterusnya)—secara
lahiriah tentu mendorong kita
kepada kesimpulan tentang peran
positif bagi pendidikan keagamaan
anak-anaknya. Tetapi nyatanya
dalam banyak hal kita akan segera
menjawab: belum tentu! Itulah
yang tidak jarang terjadi. Bukankah
kerap terjadi, seorang tokoh agama
(dalam berbagai kualitas dan ka-
pasitas tersebut tadi), anak-anaknya
justru tumbuh menjadi remaja
nakal?
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PENDIDIKAN AGAMA DAN
PENGHAYATAN AGAMA

Pendidikan agama dalam rumah
tangga memang penting, tetapi itu
tidak sepenuhnya sama dengan
yang secara
umum dipahami
dan dimaksud
orang. Pertama-
tama, pendidik-
an agama dalam
rumah tangga ti-
dak cukup hanya
berupa pengajar-
an kepada anak
tentang segi-segi
ritual dan formal agama. Pengajaran
ini, sebagaimana halnya yang ada di
sekolah oleh guru agama, dalam
rumah tangga pun dapat diperan-
kan oleh orang lain, yaitu guru
mengaji yang sekarang mulai po-
puler dalam masyarakat kita. Dan
meskipun ada guru mengaji yang
sekaligus juga dapat bertindak
sebagai pendidik agama, namun
peran mereka tidak akan dapat
menggantikan peran orang tua
secara sepenuhnya. Jadi, guru
mengaji pun sebenarnya terbatas
perannya hanya sebagai pengajar
agama—yakni, penuntun ke arah
segi-segi kognitif agama itu—bukan
pendidikan agama.

Jika yang dimaksudkan ialah
pendidikan agama dalam rumah
tangga ini, jelas melibatkan peran

orangtua serta keseluruhan anggota
rumah tangga dalam usaha men-
ciptakan suasana keagamaan yang
baik dan benar dalam keluarga. Dan
peran orangtua tidak perlu berupa
peran pengajaran (yang nota bene

dapat “diwakil-
kan” kepada
orang lain tadi).
Peran orang tua
adalah peran
tingkah laku, tu-
lada atau tela-
dan, dan pola-
pola hubungan-
nya dengan anak
yang dijiwai dan

disemangati oleh nilai-nilai ke-
agamaan secara menyeluruh. Di
sinilah lebih-lebih akan terbukti
benarnya pepatah, “bahasa per-
buatan adalah lebih fasih daripada
bahasa ucapan”. Jadi jelas bahwa
pendidikan agama menuntut tin-
dakan percontohan lebih banyak
daripada pengajaran verbal. Dengan
meminjam istilah yang populer di
masyarakat (tapi sedikit salah
kaprah), dapat dikatakan bahwa
“pendidikan dengan bahasa per-
buatan” (tarbiyat-un bi lisân-i ‘l-hâl)
untuk anak adalah lebih efektif dan
lebih mantap daripada “pendidikan
dengan bahasa ucapan” (tarbiyat-un
bi lisân-i ‘l-maqâl).

Karena itu, yang penting ialah
adanya penghayatan kehidupan
keagamaan dalam suasana rumah

“Orang Mukmin yang kuat lebih
baik dan lebih disukai Allah
daripada orang Mukmin yang
lemah, meskipun pada kedua-
duanya itu ada kebaikan.”

(Hadis)
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tangga. Mode mendirikan mushala
yang sekarang ini cukup banyak di-
praktikkan orang dalam lingkungan
rumah tangga adalah permulaan,
bahkan modal, yang cukup baik.
Kehadiran mushala secara fisik
dalam lingkungan keluarga akan
menegaskan kehadiran rasa ke-
agamaan dalam keluarga itu. Ini,
secara “sibernetik” menyediakan
prasarana pendukung bagi tum-
buhnya kehidupan keagamaan yang
bakal membentuk milieu pen-
didikan keagamaan rumah tangga.

Tetapi sebagaimana setiap pra-
sarana fisik tidak dengan sendirinya
menghasilkan apa yang dituju,
maka demikian pula mushala ke-
luarga harus ditunjang dengan
kegiatan keagamaan yang nyata.
Meskipun shalat bersama masih
termasuk segi ritual dan formal
keagamaan, namun pelaksanaanya
secara bersama dalam keluarga
(dalam bentuk shalat berjamaah)
akan mempunyai dampak yang
sangat positif kepada seluruh ang-
gota keluarga. Ada ungkapan Ing-
gris yang mengatakan, A family who
prays together will never fall apart
(sebuah keluarga yang selalu ber-
doa—atau sembahyang—bersama
tidak akan berantakan).

Sebagai “bingkai” atau “kerang-
ka” keagamaan, shalat adalah titik
tolak yang sangat baik untuk pen-
didikan keagamaan seterusnya.
Pertama, shalat itu mengandung arti

penguatan ketakwaan kepada Allah,
memperkukuh dimensi vertikal
hidup manusia, yaitu “tali hu-
bungan dengan Allah” (habl min
Allâh). Segi ini dilambangkan
dalam takbîrat-u ‘l-ihrâm, yaitu
takbir atau ucapan Allâhu Akbar
pada pembukaan shalat. Kedua,
shalat itu menegaskan pentingnya
memelihara hubungan dengan
sesama manusia secara baik, penuh
kedamaian, dengan kasih atau
rahmat serta berkah Tuhan sehingga
memperkuat dimensi horizontal
hidup manusia, yaitu “tali hu-
bungan dengan sesama manusia”
(habl min al-nâs). Ini dilambang-
kan dalam taslîm atau ucapan
salam, yakni ucapan Assalâmu-
‘alaykum warahmatullâhi wabara-
kâtuhu pada akhir shalat dengan
anjuran kuat untuk menengok ke
kanan dan ke kiri.

PENDIDIKAN ANAK

Banyak sekali petunjuk Kitab
Suci tentang pendidikan serta hal-
hal yang berkenaan dengan hu-
bungan antara orang tua dan anak.
Semuanya berkisar pada tanggung
jawab orang tua terhadap anaknya
dan kewajiban anak terhadap kedua
orang tuanya. Hubungan yang
saling bermanfaat dan saling mem-
bahagiakan antara orangtua dan
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anak secara timbal balik dapat
diwujudkan asalkan kita mem-
perhatikan benar-benar ajaran
agama yang berkaitan. Cukuplah
sebagai bahan renungan pokok
bahwa kewajiban beribadat ha-
nyalah kepada Allah, Tuhan Yang
Maha Esa, semata, dan bahwa kasih
sayang Ilahi yang dimohonkan anak
untuk kedua orangtuanya itu di-
kaitkan dan sebanding dengan
bagaimana ibu-bapak mendidik
anaknya pada masa kecil.

Ada beberapa peringatan lain
dalam Al-Quran yang menyangkut
anak, orangtua, dan keluarga:
Sekali-kali bukanlah hartamu dan
bukan pula anak-anakmu yang
mendekatkan kamu kepada Kami
(Allah) sedikit pun kecuali jika
orang-orang itu beriman dan me-
ngerjakan amal-amal saleh. Mereka
itulah yang bakal memperoleh ba-
lasan berlipat ganda atas apa yang
telah mereka kerjakan. Mereka aman
sentosa dalam ruang-ruang tinggi di
surga (Q., 34: 37). Hai orang-orang
yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan
batu. Mengawasi neraka itu ma-
laikat-malaikat yang kasar lagi keras,
yang tidak mendurhakai Allah ber-
kenaan dengan apa yang dipe-
rintahkan kepada mereka, dan
mereka selamanya mengerjakan apa
yang diperintahkan itu (Q., 66: 6).
Hai manusia, bertakwalah kepada

Tuhanmu dan waspadalah (bersiap-
lah) terhadap hari seorang orangtua
tidak dapat menolong anaknya dan
seorang anak tidak dapat menolong
orangtuanya sedikit juga. Sesung-
guhnya janji Allah adalah benar,
maka janganlah sekali-kali ke-
hidupan di dunia memperdayakan
kamu, dan janganlah penipu mem-
perdayakan kamu dalam taat kepada
Allah (Q., 31: 33).

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

Islam adalah agama yang sangat
memperhatikan masalah pendidik-
an. Petunjuk Kitab Suci maupun
Sunnah Nabi dengan jelas meng-
anjurkan para pemeluk Islam untuk
meningkatkan kecakapan dan akh-
lak generasi muda. Hal ini karena
pendidikan adalah sebuah pena-
naman modal manusia untuk masa
depan, yakni membekali generasi
muda dengan budi pekerti yang
luhur dan kecakapan yang tinggi.

Tentang pendidikan budi pe-
kerti luhur, Al-Quran mengingat-
kan agar semua orang memelihara
diri sendiri dan keluarga dari azab
neraka, yakni dengan menambah-
kan takwa kepada Allah dan budi
pekerti luhur. Ini karena, menurut
sabda Nabi, tidak ada sesuatu yang
lebih banyak memasukkan manusia
ke dalam surga daripada takwa
kepada Allah dan budi pekerti
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luhur. Beliau bersabda, “Yang ter-
banyak memasukkan ke surga ialah
takwa kepada Allah dan budi pekerti
luhur.”

Kitab Suci Al-Quran meng-
ingatkan kaum Muslim agar was-
pada untuk tidak meninggalkan
keturunan yang lemah, yang akan
menimbulkan
kekhawatiran.
Allah berfirman,
Hendaklah me-
reka waspada ka-
lau sampai me-
ninggalkan di be-
lakang mereka
anak turun yang
lemah, yang me-
reka khawatir-
kan. Bertakwalah mereka itu kepada
Allah, dan hendaklah berkata dengan
perkataan yang benar (Q., 4: 9).

Terhadap firman itu Ibn Katsir
dalam kitabnya memberi ulasan
dengan antara lain mengutip se-
buah Hadis, “Engkau meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan kaya
adalah lebih baik daripada me-
ninggalkan mereka dalam keadaan
papa dan meminta-mita kepada
manusia” (HR. Bukhari).

Usaha mencegah agar tidak
sampai kita mewariskan keturunan
yang lemah (yang dalam Hadis itu
terutama “lemah” dalam arti eko-
nomi, yakni, miskin) tidak hanya
dengan mewariskan harta kekayaan,

hal mana itu adalah wajar saja.
Tetapi, khususnya di zaman mo-
dern dengan pola ekonomi indus-
tri ini, usaha itu dilakukan dengan
membekali generasi muda dengan
kecakapan-kecakapan yang diperlu-
kan, sehingga mereka mampu
tampil sebagai sumber daya ma-

nusia yang ber-
kualitas tinggi.

Untuk perkara
kecakapan inipun
Nabi Saw. mem-
beri teladan ba-
gaimana meng-
hargai para ahli-
nya. Sesuai de-
ngan konteks za-
man beliau (Ti-

mur Tengah lima belas abad yang
lalu), suatu bentuk kecakapan yang
amat berharga ialah kepandaian
memanah (menembak dengan pa-
nah), karena kecakapan itu sangat
diperlukan untuk perang dan besar
sekali peranannya untuk mem-
peroleh kemenangan. Sebuah hadis
menggambarkan betapa Nabi Saw.
amat menghargai para ahli panah,
dengan sabda beliau: Rasulullah
Saw. bersabda, dan beliau berada di
atas mimbar, “[Dan siapkanlah
untuk menghadapi mereka kekuatan
sedapat-dapatmu—Q., 8: 60], dan
“ketahuilah bahwa kekuatan ialah
panahan, ketahuilah bahwa kekuat-
an ialah panahan” (HR Muslim).

Karena kebebasan-kebebasan
asasi adalah landasan penting
demokratisasi, maka diperlukan
suatu bentuk komitmen yang lebih
mendalam kepada nilai-nilai itu,
yang menghendaki adanya per-
sepsi kepadanya sebagai nilai-nilai
prinsipil, bukan sekadar nilai-nilai
proseduril.
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Rasulullah Saw. bersabda, “Se-
sungguhnya Allah bakal mema-
sukkan tiga orang ke surga berkat satu
batang anak panah, pembuatnya
yang dengan membuat anak panah
itu menghendaki kebaikan, orang
yang menyediakan bahannya, dan
orang yang melemparkan (menem-
bakkan) anak panah itu.” Beliau
juga bersabda, “Memanahlah kamu
dan menungganglah [kuda]. Dan
kamu memanah adalah lebih aku
sukai daripada kamu menunggang
kuda. Apa pun yang dilakukan se-
seorang untuk bersantai adalah palsu
kecuali menembakkan anak panah
dengan busurnya, melatih kudanya,
dan bergaul mesra dengan istrinya.
Semua itu termasuk kebenaran.
Barangsiapa melupakan keahlian
memanah setelah diajari, maka ia
telah kufur [tidak bersyukur] atas apa
yang diajarkan kepadanya itu” (HR
Ahmad).

Kutipan-kutipan dari Kitab Suci
dan Sunnah Nabi itu dapat disim-
pulkan bahwa tujuan utama pen-
didikan ialah pendidikan moral
atau akhlak dan pengembangan
kecakapan atau keahlian. Mengenai
akhlak, prinsip dan permasalahan-
nya adalah sama untuk seluruh
umat manusia sepanjang masa.
Tetapi mengenai keahlian, terdapat
perbedaan keperluan manusia dari
tempat ke tempat yang lain. Maka

sudah tentu, jenis keahlian yang
diperlukan di zaman modern ini
berbeda dengan yang diperlukan di
zaman sebelumnya. Adanya ke-
ahlian modern memerlukan usaha
pendidikan modern.

Tantangan pertama dan utama
terhadap usaha di atas, yakni
mengembalikan pendidikan Islam
ke pangkuan umat, ialah masalah
warisan kolonial. Jika disebut
“warisan kolonial”, ini tidaklah
berarti hanya hal-hal yang di-
perbuat oleh kaum kolonial untuk
melemahkan umat Islam, tapi juga
responsi umat Islam sendiri ter-
hadap kolonialisme itu yang meski-
pun patriotik, namun agaknya harus
dibayar dengan ongkos yang mahal.
Dalam hal ini, umat Islam tidak
saja “kalah dahulu” oleh umat-umat
yang lain. Umat Islam juga kalah
dalam bidang linkage internasional,
karena belum satu pun negara
Islam tampil sebagai negara mo-
dern sebanding dengan, misalnya,
Jepang yang Shinto/Buddhis. Le-
mahnya “linkage” ini berdampak
kepada kesulitan relatif umat Islam
mengembangkan pendidikan mo-
dern di Indonesia, sebuah negeri
dengan penduduk mayoritas Mus-
lim.
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PENDIDIKAN ISLAM
MASA KOLONIAL

Sejarah kolonial bermula dengan
berkuasanya VOC yang hampir
tidak memperhatikan masalah
pendidikan, dan sedikit kesempatan
pendidikan yang diberikan secara
terbuka untuk orang pribumi.
Bukti pertama diperhatikannya
pendidikan untuk orang-orang
Muslim terdapat dalam suatu in-
struksi Gubernur Jenderal Deandels
pada 1808, namun, tidak ada bukti
tentang dilaksanakannya instruksi
itu. Undang-undang Pemerintah
Hindia Belanda 1808 menandai
suatu perubahan resmi sikap itu.
Namun, rencana-rencana yang
didasarkan pada undang-undang
itu “tidak pernah terwujud, sejauh
menyangkut pendidikan pribumi”.

Perubahan nyata baru terjadi
pada zaman “Kebijaksanaan Etis”
pada tahun 1901. Inilah kebi-
jaksanaan kolonial yang “bersumber
terutama dari segi manusiawi, yang
menyatakan bahwa Belanda ber-
utang budi pada Indonesia atas
keuntungan-keuntungan masa lalu
yang telah diperolehnya dari Indo-
nesia”. Kebijaksanaan Etis itu, pada
hakikatnya, merupakan “suatu prog-
ram kesejahteraan yang berupaya
memacu dan mengarahkan ke-
majuan ekonomi, politik dan so-
sial”. Yang berkaitan dengan pem-
bicaraan kita ialah perhatian besar

yang diberikan kepada pendidikan
gaya Barat, dan hal itu menye-
babkan semakin banyak orang
Indonesia yang memasuki sekolah
umum. Namun, dibandingkan de-
ngan jumlah keseluruhan penduduk
Indonesia, jumlah itu masih kecil
sekali. Bahkan, yang lebih kecil
ialah jumlah pelajar dari kalangan
Muslim santri. Hal ini sebagian
disebabkan oleh sistem pendidikan
yang diskriminatif, dan sebagian
disebabkan oleh politik nonkopera-
tif para ulama terhadap pemerintah
kolonial.

Dengan demikian, akibat pun-
cak pendidikan kolonial ialah
melebarnya jurang antara rakyat
yang berorientasi Islam dengan elit
tradisional, priayi, yang kebanyak-
an terdiri atas orang-orang Indo-
nesia berpendidikan Barat. Inter-
posisi elite tradisional dan Cina
cenderung menyamarkan peranan
Belanda sebagai pengisap tenaga
pribumi. Inilah sebabnya, sejak
permulaan, gerakan nasionalis di
Indonesia bercorak antikolonial,
anti-Cina, bersifat keislaman dan
sosialis”. Islam segera menjadi
senjata ideologis dari berbagai
gerakan melawan para penjajah
“kafir”, dan gerakan keislaman
untuk membantu dan memajukan
kepentingan para santri—seba-
gaimana yang terjadi pada SDI
(Sarikat Dagang Islam), 1905,
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sebagai gerakan massa pertama yang
besar dan diorganisasi secara po-
litik—dengan mudah ditafsirkan
sebagai nasionalisme yang kuat.
Pertentangan antara nasionalisme
keislaman dan keningratan tradi-
sional ditegaskan oleh penentangan
kuat terhadap gerakan nasionalis
yang dilancarkan oleh para pejabat
pemerintah dari kalangan orang-
orang ningrat Indonesia. Kaum
priayi merasa bahwa gerakan na-
sionalis Islam menyerang privilese
(hak istimewa) mereka. Penen-
tangan itu dilakukan untuk me-
lestarikan diri.

PENDIDIKAN
KOLONIAL BELANDA

Struktur pendidikan oleh Be-
landa di Indonesia dan sistemnya
adalah mengikuti konsep stratifikasi
kolonial penduduk tanah jajahan.
Stratifikasi itu mengenal jenjang
tinggi-rendah pembagian warga
masyarakat, sejak yang paling atas
yang terdiri dari penduduk Eropa,
disusul “Timur Asing” (terutama
Arab dan Cina), kemudian aris-
tokrat pribumi (“priayi”) dan
akhirnya rakyat umum. Patut di-
perhatikan bahwa ke dalam kategori
“rakyat umum” itulah para warga
masyarakat kalangan pondok-pe-
santren secara keseluruhan ter-
cakup.

Pada tingkat pendidikan dasar,
untuk golongan Eropa tersedia ELS
(Europese Lagere School—Sekolah
Dasar Eropa). Untuk golongan
Timur Asing tersedia HAS (Hol-
lands-Arabische School-Chinesche
School—Sekolah Belanda Cina).
Untuk golongan priyayi atau aris-
tokrat pribumi tersedia HIS (Hol-
lads-Inlandse School—Sekolah Be-
landa Pribumi). Terakhir, untuk
rakyat umum tersedia Volkschool,
Sekolah Rakyat, di tingkat desa
dengan program belajar selama tiga
tahun, dan Vervolgschool, Sekolah
Rakyat Lanjutan, di tingkat ke-
camatan dengan program belajar
selama lima tahun.

Sekolah-sekolah tingkat lanjutan
pertama dan atas juga disediakan,
tetapi hanya terbuka untuk yang
terpilih dari kalangan lulusan jenis-
jenis sekolah elite, yaitu ELS, HAS,
HCS, dan HIS saja. Bagi lulusan
jenis Sekolah Rakyat, semua pintu
pendidikan lanjutan tertutup.
Pemerintah kolonial menyediakan
pendidikan dasar umum lanjutan,
yaitu MULO (Meer Uitgebreid
Lagere Onderwijs). Sekolah lanjutan
atas terbagi antara yang masih
memberikan pendidikan umum,
AMS (Algemene Middelbare School),
dan yang memberikan pendidikan
khusus dalam bidang keahlian
tertentu. Paling utama di antara
pendidikan keahlian itu ialah HBS
(Hogere Burgelijke School) dan
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OSVIA (Opleiding School voor Inlan-
dse Ambtenaren), yang menghasil-
kan pegawai pemerintahan dalam
negeri (Binnenlands Bestuur). Juga
ada sekolah menengah atas bidang
pertanian, yaitu MLS (Middelbare
Landbouw School) di Bogor, yang
berkembang dan meningkat menja-
di IPB. Selain itu ada sekolah-seko-
lah yang lebih khusus seperti
Schakel School, sekolah peralihan
dari lulusan Sekolah rakyat untuk
dapat meningkat ke sekolah yang
ada di atasnya. Juga disediakan se-
kolah-sekolah pendidikan guru se-
perti HIK (Hollands-Inlandse
Kweek-school) dan suatu jenis se-
kolah yang disebut Normaal School.

Pada tingkat perguruan tinggi,
pemerintahan kolonial memper-
kenalkan beberapa jenis pendidikan
keahlian, seperti bidang teknologi
(khususnya teknologi pengairan
guna menunjang industri gula di
Jawa), yaitu THS (Technise Hoge
School—kini ITB) di Bandung;
bidang kedokteran, yaitu GHS
(Geneeskundige Hoge School—kini
FK-UI) di Batavia (Jakarta); dan
bidang hukum, ekonomi dan ilmu-
ilmu sosial, yaitu RHS (Rechts Hoge
School—Sekolah Tinggi Hukum,
yang kini dipecah-pecah menjadi
fakultas-fakultas hukum, ekonomi,
ilmu-ilmu sosial dan politik dalam
lingkungan UI) di Weltervreden,
Jakarta Pusat sekarang.

Beberapa jenis sekolah keahlian
menengah-tinggi juga disediakan,
yaitu pendidikan “dokter Jawa” pa-
da STOVIA (School tot Opleiding
voor Indlandse Artsen—Sekolah Per-
siapan Dokter Pribumi atau “dokter
Jawa”) di Jakarta, dan NIAS (Neder-
lands Indise Artsen School— Sekolah
Dokter Hindia Belanda, kini FK
Unair) di Surabaya.

Sebagaimana telah dikemukakan
di atas, suatu kenyataan amat pen-
ting ialah bahwa pendidikan mene-
ngah dan tinggi itu semua dapat di-
masuki hanya oleh anak-anak Ero-
pa, Timur Asing, dan pribumi pri-
yayi. Sedangkan untuk rakyat hanya
tersedia Sekolah Rakyat. Lebih dari
itu, para anggota masyarakat ling-
kungan pondok pesantren pimpinan
para ulama, bukan saja hak mereka
diingkari, bahkan mereka sendiri
sengaja memilih untuk menentang
dan memboikot pendidikan Belan-
da itu semua, yang mereka nyatakan
sebagai barang haram. Inilah sikap
heroisme nonkoperatif total dari pi-
hak para ulama dan masyarakat pon-
dok pesantren, yang selain memberi
kekuatan besar sekali kepada daya
tahan perjuangan melawan penja-
jahan, juga membawa akibat-akibat
yang kurang menguntungkan bagi
para ulama dan masyarakatnya
sendiri, justru di masa kemerdekaan.
Perlawanan terhadap sistem pendi-
dikan kolonial itu mendorong para



2426      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

ulama untuk mendirikan lebih ba-
nyak pondok pesantren. Kompleks
Jombang—Kediri di Jawa Timur
merupakan tem-
pat konsentrasi
terbesar pondok-
pesantren di In-
donesia. Pondok
pesantren itu ke-
banyakan didi-
rikan pada se-
kitar awal abad
yang lalu, saat
pemerintah pen-
jajah mulai mem-
perkenalkan sistem pendidikan ko-
lonialnya.

PENDIDIKAN LINGKUNGAN

Salah satu kesadaran baru yang
amat penting pada umat manusia
sekarang ialah kesadaran tentang
betapa pentingnya memelihara
alam lingkungan. Bencana-bencana
alam yang menimpa umat manusia
akhir-akhir ini banyak sekali yang
merupakan akibat kerusakan ling-
kungan : “Muncul kerusakan di laut-
an dan di daratan karena ulah ta-
ngan manusia.” Pendidikan ling-
kungan hidup harus melibatkan
usaha penyadaran tentang harga tak
ternilai dari alam sebagai anugerah
Tuhan. Manusia ditunjuk sebagai
khalifah Tuhan untuk memelihara
anugerah itu dan memanfaatkannya

dengan penuh syukur kepada-Nya.
Karena itu, membuat kerusakan di
bumi adalah salah satu kejahatan

tertinggi.
Selain ber-

wujud alam ke-
bendaan mati
seperti gunung-
gunung, lem-
bah-lembah, su-
ngai-sungai dan
seterusnya, anu-
gerah Tuhan itu
juga berwujud
alam kehidupan

(hayati) yang beraneka ragam, baik
flora maupun fauna. Tuhan meng-
anugerahkan kepada bangsa Indo-
nesia keanekaragaman hayati (biodi-
versity) yang terbesar di muka bumi,
yang merupakan titipan Tuhan untuk
dipelihara bagi sebesar-besar manfaat
bangsa dan seluruh umat manusia.
Jadi, selain kepada negara sendiri, kita
bangsa Indonesia memikul tanggung
jawab kepada seluruh dunia. Pen-
didikan kita harus menanamkan ke-
sadaran itu.

PENDIDIKAN MAJU
BAGI UMAT ISLAM INDONESIA

Sesungguhnya umat Islam Indonesia
mulai sedikit dapat beranjak dari
belenggu warisan kolonial sejak Ka-
binet Natsir pada 1950. Melalui
kabinet itu Menteri Agama A.
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Wahid Hasyim dan Menteri Pendi-
dikan Bahder Johan membuat tero-
bosan di bidang pendidikan, de-
ngan keputusan hendak mengada-
kan kurikulum pengetahuan umum
untuk madrasah-madrasah dan pe-
ngetahuan agama untuk sekolah-se-
kolah. Dua dasawarsa terakhir ini
memperlihatkan dampak kebijakan
pendidikan itu dengan adanya ge-
rak konvergensi antara “pendidikan
umum” dan “pendidikan agama”.

Tetapi usaha umat Islam me-
ngejar ketertinggalannya dari umat-
umat lain sesama warga negara
dapat diibaratkan mengejar ba-
yangan; semakin cepat dikejar,
semakin cepat pula menjauh. Ke-
adaan itu dapat diatasi hanya jika
dilakukan usaha-usaha ekstrakeras.
Salah satunya ialah dengan pan-
cingan peningkatan mutu secara
cepat melalui usaha-usaha pen-
didikan unggulan, dengan risiko
kemungkinan dinilai atau dituduh
elitis atau kurang populis. Keadaan
umat Islam sekarang ini menuntut
usaha pendidikan unggulan men-
jadi semacam fardlu kifâyah: tidak
seluruh umat diharuskan melaku-
kannya, cukup sebagian saja. Tetapi
jika tidak ada sama sekali yang
melakukannya, maka seluruh umat
terbebani pertanggungjawaban.

Karena retorika-retorika politik-
nya sendiri, umat Islam Indonesia
sering terbuai oleh bayangan se-
bagai golongan mayoritas. Tapi

ilmu-ilmu sosial membuktikan
bahwa perjalanan sejarah umat
manusia tidak terutama ditentukan
oleh jumlah orang (mayoritas),
melainkan oleh kualitas sumber
daya manusianya. Nabi Saw. ber-
sabda, “Manusia adalah barang
tambang dalam kebaikan dan ke-
burukan: mereka yang baik dalam
Jahiliah adalah yang baik dalam
Islam jika mereka mengerti” (HR
Ahmad dan lain-lain).

Sabda Nabi Saw. itu adalah
gambaran yang jelas tentang pen-
tingnya memperhatikan kualitas
bahan manusia, khususnya dalam
usaha pendidikan. Jika dilihat
sebagai proses input-output, hasil
suatu usaha pendidikan akan ter-
gantung kepada siapa yang masuk
untuk diolah. Jika bahan manusia-
nya (calon anak didiknya) unggul,
keluarannya pun akan unggul, insya
Allah. Meskipun mendidik manusia
tidak serupa dengan proses me-
kanis, namun analogi itu dapat
dipertimbangkan.

PENDIDIKAN MODERN
SANTRI INDONESIA

Tiga dasa warsa yang lalu telah
menjadi momen bagi kalangan
Muslim Santri Indonesia ketika
mereka telah memiliki sejumlah
besar intelektual berpendidikan
modern. Akibat dari gejala ini ialah
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kian fasihnya kaum Muslim meng-
ungkapkan aspirasi-aspirasi mereka.
Sebagai efek sampingnya, pen-
didikan telah memperbesar keper-
cayaan diri. Pertentangan ter-
sembunyi antara mereka yang
berorientasi Islam dan birokrasi
yang didominasi
kaum priayi kini
muncul di per-
mukaan dalam
bentuk oposisi
politik terhadap
pemerintah. Ke-
terlibatan, yang
sudah lama di-
dambakan, para
politisi yang berorientasi Islam
dalam kancah politik—suatu ke-
inginan yang senantiasa ditepis oleh
elite penguasa—kini mendapat
ekspresi pencapaiannya dalam suatu
ideologi politik yang bahkan lebih
berilham-Islam. Hal ini, bagi
sebagian pengamat, adalah fungsi
“fundamentalisme Islam”.

Meski mengandung pengertian
negatif, “fundamentalisme Islam”
kiranya memiliki fungsi positif
dalam keseluruhan proses sistem
sosial. Dengan menggunakan karya
Naqsyabandiyah selama masa-masa
Moghul di India sebagai perban-
dingan, John Obert Voll berkata
bahwa:

“…. Pola fundamentalis ber-
tindak sebagai mekanisme peng-

aturan korektif. Dalam konteks
perubahan dan adaptasi, funda-
mentalis berupaya menjaga agar
pesan dasar tetap sepenuhnya ber-
pengaruh atas umat. Jika peng-
aturan kondisi-kondisi lokal dan
penggunaan gagasan-gagasan dan

teknik-teknik
baru mengan-
cam unsur-unsur
khas dan asli Is-
lam, maka mulai
terbentuklah te-
kanan-tekanan
dari para funda-
mentalis. Dalam
satu hal, misi

fundamentalisme Islam ialah men-
jaga agar pengaturan perubahan
tetap berada di dalam jelajah
pilihan-pilihan yang jelas-jelas
Islami.”

Namun, fundamentalisme me-
rupakan salah satu dari dua sisi
sebuah koin. Di satu pihak, fun-
damentalisme tersuntik negativ-
isme. Inti ideologi fundamentalis
adalah anti-Westernisme. Hal ini
ironis, meski dapat diterangkan,
sebab para pendukung fundamen-
talisme anti-Westernisme adalah
orang-orang berpendidikan Barat.
Di pihak lain, menurut Fazlur
Rahman, pengetahuan fundamen-
talis Islam belakangan tentang
Islam sangat dangkal. Ia menga-
takan bahwa fundamentalisme,

Taatlah kepada Allah dan Rasul-
Nya dan janganlah kamu bertikai,
maka kamu akan menjadi lemah
dan hilang wibawamu. Bersabar-
lah, sesungguhnya Allah beserta
mereka yang sabar.

(Q., 8: 46)
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pada dasarnya merupakan fungsi
orang bukan ahli, kebanyakan
adalah para profesional—pengacara,
dokter, insinyur.” Fazlur Rahman
melihat gejala ini bisa memba-
hayakan, sebab dapat menimbulkan
pemiskinan intelektual atas Islam
modern. Ia menyatakan bahwa
kaum Muslim harus lebih meng-
hargai warisan intelektual tradi-
sional mereka.

Sisi lain koin, segi lebih positif
dari munculnya gejala intelektual
yang berorientasi ke Islam, ialah
meningkatnya kemampuan teknikal
Islam. Islam Indonesia tidak perlu
lagi merasa malu bila diejek sebagai
“mayoritas angka, namun minoritas
teknikal”—sebagaimana halnya
dengan jangka waktu lama sebelum
dasa warsa-dasa warsa ini—Islam
Indonesia kini telah mempunyai
kian banyak teknokrat. Para Mus-
lim santri berpendidikan tinggi ini
aktif dalam semua segi kehidupan
nasional, termasuk pemerintahan.

PENDIDIKAN PEREMPUAN

Masalah pemerataan jumlah dan
mutu pendidikan bersangkutan
dengan masalah gender atau jenis.
Keterbelakangan Indonesia di bi-
dang pendidikan bersifat menye-
luruh, meliputi kedua jenis, lelaki
dan perempuan. Tetapi keter-

belakangan itu lebih-lebih lagi
menggejala dalam hubungannya
dengan jenis, yaitu bahwa secara
umum jenis perempuan masih jauh
tertinggal oleh jenis lelaki. Ke-
senjangan gender dalam pendidikan
(dan bidang-bidang kehidupan
yang lain) bukanlah perkara yang
secara unik hanya terdapat pada
bangsa kita. Namun persoalannya
menjadi ironis mengingat bahwa
dari semula, sejak masa-masa awal
perjuangan melawan penjajahan
dan merebut serta mempertahankan
kemerdekaan, kaum perempuan
Indonesia memiliki saham yang
lebih besar daripada di kalangan
bangsa-bangsa lain. Karena itu,
pemerataan mutu dan jumlah
pendidikan harus secara khusus
ditujukan kepada kaum perem-
puan, sehingga setara dengan kaum
lelaki.

Sesungguhnya, perhatian yang
besar kepada masalah pendidikan
kaum perempuan memiliki nilai
ekonomi pendidikan yang tinggi.
Sebagai ibu yang secara kejiwaan
sangat dekat kepada anak-anak,
jauh lebih dekat daripada kaum
lelaki, mutu pendidikan pada
mereka akan langsung berdampak
pada mutu pendidikan anak-anak-
nya. Penghematan yang terjadi ialah
bahwa mendidik seorang perem-
puan (bakal) ibu adalah sama
dengan mendidik seluruh keluarga.
Hal ini telah terbukti pada bangsa-
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bangsa Eropa pada saat-saat apa
yang dinamakan “Reformasi” aga-
ma. Pandangan “Reformasi” yang
menghendaki adanya akses kepada
kitab suci untuk semua pemeluk,
tidak terbatas hanya kepada para
imam, telah mendorong adanya
gerakan pemberantasan buta huruf.
Karena kaum lelaki kebanyakan
waktunya habis di ladang—sebagai
kaum pekerja petani dalam sistem
feodal—maka konon yang lebih
banyak waktu untuk mengikuti
pendidikan pemberantasan buta
huruf adalah kaum perempuan.
Dan “melek huruf” kaum ibu itu
menjadi sumber dorongan pen-
didikan anak-anak dalam rumah
tangganya. Kemajuan tingkat pen-
didikan pada rumah tangga itu,
menurut suatu versi tentang awal
mula kemajuan Eropa, menjadi
tonggak kemajuan tingkat pen-
didikan masyarakat dan bangsa.

PENDIDIKAN SEBAGAI

HUMAN INVESTMENT

Penulis pernah diundang oleh
suatu badan manajemen yang
cukup bergengsi dengan pendu-
kung non-Muslim dan non-Pri-
bumi. Penulis diminta berbicara
tentang “Kebangkitan Islam”. Pem-
bawa acara ini—karena merasa
akrab dengan penulis (kami kenal

di Chicago, Amerika )—membawa-
kannya dengan sedikit bercanda,
tetapi mencerminkan apa yang
sebenarnya terbetik dalam hatinya.
Dia mengatakan begini, “Saudara-
saudara sekalian, kita mendapatkan
kehormatan kedatangan saudara
Nurcholish Madjid untuk membi-
carakan ‘Kebangkitan Islam’ di
negara ini, agar kita yang di ‘atas’
tahu apa yang terjadi di ‘bawah’.”

Secara mentalitas, mereka me-
lihat dirinya di “atas” dan melihat
kita di “bawah”. Ketika Islam naik
seperti sekarang ini, mereka men-
jadi grogi dan banyak salah tingkah.
Karena itu, segala macam diusaha-
kan agar umat Islam terhambat.
Mereka sudah mengantisipasi ke
depan bahwa sebetulnya suatu
masyarakat tidak ditentukan oleh
mayoritas, melainkan oleh mino-
ritas yang mampu (the capable
minority).

Indonesia adalah negara terbuka,
karena itu mobilitas vertikal tidak
lagi memperhitungkan hal-hal
kenisbatan atau askriptif seperti,
anak siapa, lahir di mana, bahasa
daerahnya apa, dan sebagainya.
Yang dipersoalkan adalah kemam-
puan, “meritokrasi” atau kekuasaan
berdasarkan kemampuan. Dan
kemampuan diperoleh dari pen-
didikan. Artinya, anak tangga ke
atas adalah pendidikan. Siapa yang
mampu dari segi pendidikan, maka
dia yang akan berkuasa. Mereka
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(golongan non-Muslim dan non-
pribumi) sudah menyiapkan ini.
Lihatlah, di mana-mana mereka
mendirikan sekolah unggulan. Itu
berarti proyeksi untuk tetap me-
monopoli hal-hal istimewa (pri-
vileges) di Indonesia. Maka, jika kita
memikirkan masa depan yang jauh,
pendidikan ada-
lah hal yang pa-
ling strategis.

Harus diingat
bahwa pendidik-
an juga merupa-
kan investasi ma-
nusia (human in-
vestment), se-
hingga buahnya
baru dirasakan
setelah lewat satu
generasi. Kata pepatah, kalau mau
panen tiga bulan tanamlah jagung,
tetapi kalau ingin panen kelapa
harus berani menunggu lima ta-
hun. Dan kalau “menanam” ma-
nusia (melalui pendidikan) harus
berani menembus satu generasi,
yaitu 20 sampai 25 tahun. Tetapi
umumnya orang tidak sabar, yang
berakibat susunan masyarakat akan
sulit diubah, dan mereka yang
memegang hak istimewa di atas
akan tetap berada di atas, sementara
yang di bawah tidak bisa naik.

PENDIDIKAN TASAWUF
DAN AKHLAK

Berbeda dengan, misalnya, ma-
syarakat Kristen atau Yahudi, ma-
syarakat Muslim klasik—yaitu yang
ada di masa Nabi dan para khalifah
yang bijaksana (al-khulafâ’ al-

râsyîdûn)—ada-
lah suatu kese-
luruhan yang
homogen de-
ngan kesadaran
keagamaan (re-
ligiusitas) yang
tinggi. Religi-
usitas mereka
itu melahirkan
tingkah laku la-
hiriah yang pe-

nuh dengan budi luhur (al-akhlâq
al-karîmah) yang melandasi ba-
ngunan masyarakat yang mereka
dirikan. Karena itu masyarakat
Muslim klasik juga disebut ma-
syarakat etis atau akhlâqî.

Namun kemudian muncul ta-
sawuf sebagai disiplin ilmu ter-
sendiri dalam Islam. Seperti halnya
Fiqih, Kalâm, dan Falsafah sebagai
disiplin-disiplin ilmu, Tasawuf
tumbuh sebagai kelanjutan wajar
dari keperluan kepada adanya
semacam diferensiasi ilmu pengeta-
huan dalam Islam di abad kedua
dan ketiga Hijriah.
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Sebetulnya masyarakat Islam
klasik itulah yang menjadi teladan
untuk diwujudkan kembali oleh
umat Islam sepanjang sejarah,
termasuk oleh kaum sufi. Pene-
ladanan kepada masyarakat klasik
itu melahirkan konsep salafiah
(klasisisme). Dari berbagai sumber
yang ada masyarakat Salaf itu me-
wujudkan kesatuan tak terpisahkan
antara takwa dan akhlak, atau
antara religiusitas dan etika. Sebuah
hadis Nabi Saw. menyebutkan,
“Yang paling banyak memasukkan
orang ke surga ialah takwa kepada
Allah dan keluhuran budi.”

Keterkaitan antara takwa dan
akhlak itu sejajar dengan keterkaitan
antara iman dan amal, antara
hubungan dengan Tuhan (habl min
Allâh) dan hubungan dengan ma-
nusia (habl min al-nâs), antara tak-
bîr (dalam permulaan shalat, se-
bagai tanda dimulainya seorang
hamba mengadakan hubungan
dengan Tuhan) dan taslîm (di akhir
shalat, sebagai tanda dimulainya
hubungan yang baik antarsesama
manusia, bahkan sesama makhluk),
bahkan antara shalat itu sendiri
(sebagai suatu bentuk hubungan
dengan Allah) dengan zakat (sebagai
suatu bentuk hubungan kema-
nusiaan).

PENDIDIKAN TASAWUF
TINGKAT MADRASAH ALIYAH

Karena baik sistem pendidikan
secara menyeluruh maupun pen-
didikan agama secara khusus selalu
berada dalam suatu kontinuitas
yang tak terputus-putus, maka pada
jenjang Aliyah pendidikan tasawuf
dan akhlak harus merupakan ke-
lanjutan wajar dari yang sebe-
lumnya.

Pengembangan lebih lanjut
diberikan dengan bertitik tolak dari
pemahaman akan makna “nama-
nama indah” (al-asmâ’ al-husnâ)
dari Tuhan. Sebab, kita harus
menyadari, bahwa nama-nama
Tuhan itu dipaparkan dalam kitab
suci sebagai petunjuk bagaimana
mempersepsi Tuhan: Tuhan mem-
punyai nama-nama yang indah,
maka serulah Dia dengan nama-
nama itu (Q., 7: 180). Seperti
diketahui, persepsi manusia tentang
Tuhan bisa sangat tidak seimbang
(tidak utuh), karena persepsi itu
biasanya amat terpengaruh oleh
pengalaman hidup manusia itu
sendiri. Maka, relevan dengan hal
ini, para ahli tasawuf sering menge-
mukakan sabda Nabi agar kita
meniru kualitas Tuhan, atau me-
niru akhlak Tuhan (ittashifû bi
shifâtillâh, dan takhallaqû bi akh-
lâqillâh).
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Tetapi, sesuai dengan tingkat
perkembangan anak didik, mung-
kin pada jenjang lanjutan atas ini
segi-segi kognitif tentang tasawuf
dan akhlak harus sudah mulai
diperkenalkan. Maka sebaiknya
mereka diperkenalkan dengan seja-
rah tumbuhnya ilmu tasawuf.
Secara garis besar diperkenalkan
kepada mereka adanya beberapa
pemikir besar
dalam tasawuf,
seperti Ibn
‘Arabi, Al-Rumi,
Ibn Athaillah,
Al-Bisthami, Al-
G h a z a l i , A l -
Hallaj, Al-
Qushayri, dan lain-lain. Begitu pula
secara garis besar sudah bisa
diperkenalkan tentang adanya
berbagai aliran tarekat atau per-
saudaraan sufi, seperti Qadiri,
Naqshabandi, Bektashi, Rifa‘i,
Shadhili, Shattari, Tijani, dan lain-
lain. Dan yang khusus berkaitan
langsung dengan Indonesia, bisa
diperkenalkan arti dan kedudukan
tokoh-tokoh tasawuf Indonesia
seperti syaikh Siti Jenar, Al-Raniri,
bahkan Ronggowarsito, dan lain-
lain. Mungkin ada baiknya mereka
diajak berwisata ke suatu pusat
tarekat.

PENDIDIKAN TASAWUF

Sesuai dengan perkembangan-
nya, untuk anak didik tingkat
Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah
Dasar, yang jelas diperlukan ialah
pengetahuan tingkat dasar tentang
pokok-pokok agama seperti rukun
Islam dan rukun Iman, serta ke-
mampuan untuk melaksanakan se-

cara benar (me-
nurut fiqih) iba-
dah sehari-hari.
Tapi itu tidak
berarti membiar-
kan mereka
tumbuh dengan
orientasi lahiriah

yang akan menghilangkan makna
ibadah mereka itu. Sebab, seperti
dikatakan oleh Ibn Athaillah,
“Amal perbuatan (seperti ibadah)
adalah gambar-gambar (lahiriah)
yang berdiri tegak, sedangkan jiwa
(ruh) amal perbuatan itu ialah
adanya rahasia keikhlasan di
dalamnya.”

Jadi, penting sekali ditanamkan
sejak masa sangat dini rasa ke-
ikhlasan dalam ibadah dan dalam
segala perbuatan yang lain. Ber-
kenaan dengan praktik ibadah itu,
pendidikan keikhlasan ini bisa dila-
kukan, misalnya—dan barangkali
terutama—dengan menanamkan
penghayatan yang sedalam mung-
kin akan arti dan makna bacaan-

“Apa pun yang dikehendaki Allah
akan terjadi, dan apa pun yang
tidak dikehendaki-Nya tidak akan
terjadi.”
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bacaan dalam shalat. Harus disa-
darkan kepada anak-anak bahwa
shalat itu pada hakikatnya adalah
peristiwa yang amat penting bagi
dirinya, karena ia merupakan ke-
sempatan tawajjuh (menghadap,
“sebo”, “sowan” atau beraudiensi)
dengan Tuhan. Dan seluruh bacaan
di dalamnya dirancang sebagai
dialog dengan Tuhan, maka suatu
pengalaman ihsân (menyembah
Tuhan seakan-akan melihat-Nya)
akan tumbuh pada jiwa anak. Ini
adalah bibit keikhlasan dan pangkal
tolak akhlak yang mulia, karena hal
itu akan menumbuhkan sikap
hidup yang diliputi oleh semangat
kehadiran dan pengawasan Tuhan
dalam hidup itu.

PENDIDIKAN TASAWUF
TINGKAT MADRASAH

TSANAWIYAH

Anak didik pada perkembangan
tingkat Tsanawiyah belum begitu
jauh berbeda dengan anak didik
pada perkembangan tingkat Ibti-
daiyah. Karena itu, pada dasarnya,
pendidikan tasawuf dan akhlak
untuk mereka masih merupakan
kelanjutan dari tingkat sebelumnya.

Tapi mungkin pendidikan tasa-
wuf dan akhlak untuk tingkat Tsa-
nawiyah ini sudah harus mulai di-
kembangkan dengan memperkenal-

kan konsep-konsep keagamaan yang
mengarah kepada pembentukan
pribadi yang kuat seperti—selain
ikhlas yang akan selalu menempati
urutan pertama dan tertinggi—
sabar, tawakal, inâbah, harapan
(rajâ’, baik sangka kepada Tuhan,
tidak kenal putus asa), mawas
(khawf, tidak menganggap wajar
saja [for granted] Tuhan dan
kehendak-Nya), taubat, taqarrub,
‘azm (keteguhan hati), rahmah
(cinta kasih kepada sesama), pe-
maaf, bisa menahan marah, toleran,
ramah, dan seterusnya.

Untuk menopang itu semua, dan
sebagai kerangka yang lebih utuh,
bisa diajarkan kutipan-kutipan dari
Al-Quran yang menerangkan ten-
tang berbagai kualitas orang-orang
yang beriman kepada Allah (Mi-
salnya Q., 25: 63 sampai akhir
surah, dan Q., 31: 13).

PENDIDIKAN TASAWUF:
MASALAH METODIK-DIDAKTIK

Disebabkan bidang garapan
tasawuf berada dalam inti keaga-
man itu sendiri, maka timbul
beberapa masalah metodik-didaktik.
Yang pertama ialah masalah yang
ditimbulkan oleh kenyataan bahwa
pengajaran agama di lembaga-
lembaga pendidikan kita (sekolah
dan madrasah, dari tingkat paling
bawah sampai tingkat paling ting-
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gi) umumnya didominasi oleh
orientasi lahiriah fiqih dan kalâm,
yakni oleh segi-segi eksoteris.

Karena dominasi fiqih, seorang
anak didik lebih paham, misalnya,
syarat dan rukun bagi sah tidaknya
shalat, tanpa dengan mantap me-
ngetahui apa sesungguhnya makna
shalat itu bagi pembentukan diri
pribadinya, lahir dan batin. Dan
karena dominasi kalâm, ia lebih
mampu, misalnya, bagaimana
membuktikan bahwa Tuhan ada,
tanpa memiliki keinsafan yang
cukup mendalam tentang apa
makna kehadiran Tuhan (rasa ke-
tuhanan dalam kalbu) itu dalam
hidup ini.

Maka persoalan pertama ialah
tenaga pengajar itu sendiri. Tidak
hanya untuk kepentingan peng-
ajaran tasawuf dan akhlak, tapi
untuk kepentingan pengajaran
agama itu secara keseluruhan,
mutlak diperlukan tenaga pengajar
yang menghayati makna kesufian
itu, yang makna itu sendiri berada
di sekitar konsep-konsep takwa,
ihsan, rasa ketuhanan (rabbânîyah),
dan seterusnya.

Adalah para tokoh tasawuf klasik
sendiri yang pertama-tama menya-
dari adanya persoalan metodik-
didaktik ini. Justru, secara historis
berkembangnya ilmu tasawuf se-
hingga tumbuh menjadi disiplin
kajian tersendiri dalam lingkungan
ilmu-ilmu keislaman adalah sedikit

banyak merupakan usaha untuk
membendung ekses orientasi la-
hiriah dari fiqih dan kalâm. Maka,
disebabkan bidang garapan khu-
susnya itu, dengan sendirinya
tasawuf lebih menekankan urusan
batin, tanpa meninggalkan urusan
lahir. Mereka terkenal kaya dengan
lukisan-lukisan tentang bagaimana
yang lahir itu terkait—tanpa mung-
kin dipisahkan—dengan yang ba-
tin, dan sebaliknya. Jika diibaratkan
kacang, tasawuf adalah nilai gizi
kacang itu, yang meskipun tak
tampak, namun nilai gizi itulah
yang membuat kacang berharga.
Sebaliknya, kacang yang kaya de-
ngan gizi akan rusak jika tidak
dibungkus oleh kulitnya. Maka
yang batin memerlukan yang lahir,
sebagaimana orang yang akan
mampu mendaki gunung (batiniah)
dengan sendirinya harus mampu
berjalan di tanah datar (lahiriah).

Kesimpulannya ialah bahwa
dalam masalah metodik-didaktik ini
harus ditemukan cara bagaimana
menyadarkan anak didik akan
makna ibadah-ibadah lahiriah, dan
apa yang sebenarnya diharapkan
dari ibadah-ibadah itu bagi pem-
bentukan diri pribadinya, yakni
akhlaknya. Dan, sekali lagi, se-
bagaimana juga halnya dengan
semua bidang pendidikan, mutu
dan kemampuan pengajar akan
sangat menentukan.
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PENDUSTA AGAMA

Ketika Kiai Ahmad Dahlan
mulai menapak jalan menuju cita-
cita reformasi Islam di Indonesia,
beliau memperkenalkan dan mem-
propagandakan sebuah surat pendek
Al-Quran dari
Juz ‘Amma, yaitu
surat Al-Mâ‘ûn
(Q., 107). Surat
itu sendiri sudah
merupakan ba-
gian dari hafalan
baku para santri,
khususnya para
imam shalat,
dan termasuk
yang sering di-
baca dalam shalat. Tetapi, sampai
dengan tampilnya Kiai Dahlan
dengan Muhammadiyahnya, kaum
Muslim Indonesia seperti tidak
pernah tersentuh oleh makna dan
semangat firman Allah itu, dan
tidak pula menyadari betapa surat
pendek itu dapat menjadi pangkal
gerakan kemanusiaan yang besar
dan mendalam seperti Muham-
madiyah dengan amal-amal so-
sialnya. Seperti kita ketahui, surat
Al-Mâ‘ûn itu terjemahnya, kurang
lebih adalah:

“Pernahkah engkau lihat (hai
Muhammad), orang yang mendusta-
kan agama? Itulah orang yang
menghardik anak yatim dan tidak

berjuang untuk memberi makan
orang miskin. Maka celakalah untuk
orang-orang yang shalat, yaitu mere-
ka yang shalat, tapi lalai, yaitu
mereka yang suka pamrih kepada
sesama, dan yang enggan memberi
pertolongan” (Q., 107: 1-7).

Jelas sekali
firman Allah itu
m e n e g a s k a n
bahwa kepalsu-
an dapat terjadi
dalam sikap ke-
agamaan kita ji-
ka tidak memi-
liki komitmen
batin kepada
usaha-usaha ,
yang menurut

istilah sekarang, menegaskan ke-
adilan sosial. Disebutkannya anak
yatim dan orang miskin, adalah
karena mereka merupakan kelom-
pok-kelompok sosial yang paling
memerlukan usaha bersama untuk
memperbaiki nasib mereka. Anak
yatim dan orang miskin mewakili
seluruh anggota masyarakat yang
tidak beruntung oleh berbagai
sebab dan cara.

Penilaian diri kita sebagai pen-
dusta agama atau beragama secara
palsu karena tidak memiliki ko-
mitmen sosial semakin diperburuk
oleh tingkah laku lahiriah kita
sendiri yang tampak seperti men-
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jalankan ibadah formal, namun tidak
menghayati dan tidak mewujud-
nyatakan hikmahnya. Dikatakan
semakin diperburuk, hal ini karena
kepalsuan kita dalam beragama
memperoleh bungkus kebajikan
berupa amalan ibadah lahiriah, dan
bungkus itu dengan sendirinya
akan mempunyai dampak penipu-
an. Karena itulah, Allah mengutuk
orang yang menjalankan ibadah
formal semacam itu namun ia lupa
atau lalai akan ibadah mereka
sendiri. Artinya, sementara kita
mungkin rajin menjalankan ibadah-
ibadah formal seperti shalat, namun
ibadahnya tidak mempengaruhi
tingkah laku kita yang lebih men-
dalam, padahal tingkah laku itu
bakal membentuk budi pekerti
luhur. Sebab mungkin kita sendiri
tidak merasa bahwa kita men-
jalankan ibadah-ibadah hanyalah
untuk memenuhi kemestian-ke-
mestian sosial-kultural semata,
seperti kemestian yang ada pada
pola pergaulan dalam suatu kelom-
pok, misalnya, “kelompok orang-
orang Islam”. Artinya, kita mela-
kukan ibadah karena menghayati
bahwa shalat adalah perintah Allah
lalu tidak menghayati apa makna
shalat itu yang lebih mendalam dan
luas. Jadi sesungguhnya kita men-
jalankan ibadah itu karena pamrih
atau riya, sekurang-kurangnya
mungkin sekali kita sekadar pamrih
kepada sesama anggota kelompok

Islam. Indikasinya ialah keseganan
untuk berkorban guna memberi
pertolongan kepada orang yang
perlu, biarpun sedikit.

PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA

Salah satu aspek penting me-
ningkatkan kedaulatan rakyat ada-
lah yang menyangkut perjuangan
menegakkan hak-hak asasi manusia.
Kedaulatan tidak mungkin ter-
wujud tanpa tegaknya hak-hak
asasi. Kita tidak perlu kecil hati
dengan gencarnya kritikan dari luar
negeri berkenaan dengan reputasi
negara kita dalam menegakkan hak-
hak asasi manusia. Sebab, meskipun
mungkin ada di antara bahan
kritikan itu yang benar, namun
tidaklah berarti bahwa keadaan hak-
hak asasi di negeri para pengkritik
itu lebih bagus dari keadaan di
negeri kita. Justru dalam beberapa
hal kita masih lebih baik daripada
mereka. Gaji wanita di Indonesia,
misalnya, adalah sama dengan pria,
jika pendidikannya sama dan tang-
gung jawab serta kedudukan pe-
kerjaannya sama. Di Amerika, gaji
wanita lebih rendah daripada pria,
sekalipun berpendidikan sama,
berkedudukan pekerjaan dan tang-
gung jawab sama. Sejak merdeka,
Indonesia telah memberi hak po-
litik penuh kepada kaum wanita
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untuk dipilih dan memilih. Karena
itu, kita mempunyai tradisi peran
wanita yang besar dalam per-
politikan kita, baik di kalangan
legislatif, eksekutif, maupun yudi-
katif. Tetapi, tidaklah demikian
dengan negeri Swiss—negeri yang
disebut paling banyak dicontoh
dalam sistem perundangan mo-
dern—yang baru sejak tahun 1980-
an memberikan hak politik kepada
kaum wanita.

Apalagi Islam adalah agama yang
menjunjung tinggi hak-hak asasi
manusia dalam inti ajarannya
sendiri. Islam mengajarkan bahwa
manusia adalah makhluk kebaikan
(fithrah) yang berpembawaan asal
kebaikan dan kebenaran (hanîf).
Manusia adalah makhluk yang
tertinggi (sebaik-baik ciptaan), dan
Allah memuliakan anak cucu Adam
ini serta melindunginya di daratan
maupun di lautan. Lebih dari itu,
Allah mendekritkan, berdasarkan
“pengalaman” pembunuhan Qabil
atas Habil (Cain terhadap Abel)—
dua anak Adam, Barangsiapa mem-
bunuh satu jiwa tanpa dosa pem-
bunuhan atau perusakan di bumi,
maka (dosanya) adalah bagaikan
membunuh seluruh umat manusia;
dan barangsiapa menghidupi satu
jiwa maka (pahalanya) adalah
bagaikan menghidupkan seluruh
umat manusia (Q., 5: 32).

Jadi, agama kita mengajarkan
bahwa masing-masing jiwa manusia

itu mempunyai harkat dan martabat
yang senilai dengan manusia se-
jagat. Masing-masing pribadi ma-
nusia mempunyai nilai kema-
nusiaan universal. Maka, kejahatan
kepada seorang pribadi adalah sama
dengan kejahatan kepada manusia
sejagat, dan kebaikan kepada se-
orang pribadi adalah sama dengan
kebaikan kepada manusia sejagat.
Inilah dasar yang amat tegas dan
tandas bagi pandangan kewajiban
manusia untuk menghormati se-
samanya dengan hak-hak asasinya
yang sah.

Demikian pula berkenaan de-
ngan hak-hak wanita, buruh, para
pekerja, dan seterusnya, Islam
mengajarkan nilai-nilai yang jauh
lebih luhur daripada ajaran ma-
napun. mengenai buruh atau kaum
pekerja, bahkan kaum budak, Nabi
Saw. menegaskan dalam sebuah
pidato pada saat-saat menjelang
wafat. Isi pidato tersebut antara lain
demikian, “Wahai manusia! Ingat-
lah Allah! Ingatlah Allah, berkenaan
dengan agamamu dan amanatmu!
Ingatlah Allah! Ingatlah Allah,
berkenaan dengan orang yang
kamu kuasai dengan tangan kanan-
mu (budak, buruh, dan lain-lain).
Berilah mereka makan seperti yang
kamu makan, dan berilah pakaian
seperti yang kamu kenakan! Ja-
nganlah mereka kamu bebani de-
ngan beban yang mereka tidak
mampu memikulnya, sebab mereka
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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.”

Begitulah sebagian kecil yang
kita dapatkan dalam ajaran agama
sebagai pangkal tolak komitmen
kita pada masalah hak-hak asasi.
Karena itu, dalam Lokakarya
Nasional II Hak-Hak Asasi Manusia
yang diadakan oleh Deplu bekerja
sama dengan Komnas HAM bebe-
rapa waktu yang lalu, seorang
pejuang hak-hak asasi manusia di
Filipina mengatakan respeknya yang
tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan
dalam Islam. Berdasarkan itu, dia
juga menyatakan keyakinannya
bahwa rumusan-rumusan inter-
nasional tentang hak-hak asasi,
seperti Deklarasi Universal Hak-
Hak Asasi oleh PBB pada tahun
1948, tidak lain hanyalah “titik
temu rendah” (lowest common deno-
minator) dari pandangan-panda-
ngan kemanusiaan yang ada. Seba-
gai “titik temu rendah”, maka se-
sungguhnya tuntutan hak-hak asasi
dalam instrumen-instrumen inter-
nasional itu masih lebih rendah
nilainya daripada yang dituntut
oleh Islam.

PENEMUAN MALUKU

Perkembangan Kepulauan Ma-
luku mempunyai jalinan yang
sangat erat dengan perkembangan
Islam di Asia Tenggara. Sebagai
“Kepulauan Rempah-Rempah”
(Spice Islands) yang legendaris,
Maluku menyimpan daya tarik luar
biasa bagi para pedagang pra-zaman
modern. Jauh sebelum orang-orang
Eropa, para pedagang Muslim telah
mengenal dengan baik daerah
Maluku. Mereka menjadi makmur
berkat perdagangan hasil bumi
Maluku yang mereka bawa ke
negeri-negeri Islam di anak-Benua
India dan Timur Tengah. Bangsa-
bangsa Barat berdatangan ke ke-
pulauan itu karena daya tarik hasil
buminya, khususnya rempah-rem-
pah. Lebih dari itu, perjalanan
Christopher Columbus yang ke-
mudian menemukan “Dunia Baru”
Amerika, pada mulanya juga di-
dorong oleh keinginan mencari
jalan langsung ke Kepulauan Ma-
luku.

Columbus sendiri tidak berhasil
menemukan Maluku. Tetapi karena
ia tidak mau dikatakan gagal, maka
tidak saja secara keliru ia menama-
kan penghuni asli Benua Amerika
“Orang India”, malah ia juga mem-
beri nama “lada” (pepper) untuk
bumbu apa saja yang terasa pedas,
seperti cabe (chili), karena di
Amerika saat itu memang tidak ada
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lada. Yang berhasil mencapai Ma-
luku ialah bangsa Portugis (1512),
kemudian bangsa-bangsa Barat
lainnya, seperti Spanyol, Belanda
dan Inggris.

Sebelum orang-orang Eropa da-
tang, orang-orang Muslim telah ter-
lebih dahulu menguasai Maluku.
Kesultanan-ke-
sultanan Ternate
dan Tidore dike-
nal dalam sejarah
sebagai pusat-
pusat kekuasaan
Islam yang ber-
pengaruh saat
itu. Orang-orang
Portugis menjalin kerja sama dengan
para sultan untuk menguasai perda-
gangan rempah-rempah, kemudian
disusul perebutan antara orang-
orang Eropa sendiri yang akhirnya
dimenangkan oleh Belanda. Bangsa
yang kemudian menjajah seluruh
Nusantara itu datang di Maluku
pada tahun 1599, dan setelah
berhasil menguasai Maluku mereka
menjadi kaya karena monopoli
perdagangan rempah-rempah. Be-
gitu berlangsung terus di zaman
penjajahan, sampai akhirnya pada
ujung abad ke-18, perdagangan
rempah-rempah menjadi surut, dan
Maluku khususnya dan Indonesia
Bagian Timur, dalam ekonomi,
menjadi daerah pinggiran yang
agak telantar.

PENERJEMAHAN AL-QURAN

Kedudukan bahasa Arab dalam
kaitannya dengan Kitab Suci Al-
Quran adalah unik. Keunikan
tersebut tidak hanya menjadi ke-
percayaan seorang Muslim, tetapi
juga merupakan pandangan seba-

gian besar ka-
langan non-
Muslim. Karena
itu, sudah sejak
dari awal sejarah
agama Islam te-
lah ada kontro-
versi berkenaan
dengan masalah
penerjemahan

Al-Quran, baik secara keseluruhan
ataupun sebagian daripadanya, ke
dalam bahasa non-Arab. Untuk me-
nyingkat pembahasan, di sini akan
dikemukakan kutipan dari Ibn
Taimiyah tentang hal itu, karena
cukup menyeluruh. Dalam kitab-
nya, Iqtidlâ’ Al-Shirâth Al-Mus-
taqîm, Ibn Taimiyah menuturkan:

“Adapun Al-Quran (secara kese-
luruhan), tidak boleh dibaca selain
dalam bahasa Arab, baik seseorang
yang mampu (berbahasa Arab) atau
tidak, menurut pendapat yang
umum. Inilah yang benar, tidak
lagi diragukan. Bahkan banyak yang
mengatakan, suatu surat (dari Al-
Quran) tidak dapat diterjemahkan,

“Mengisi pribadi dengan sifat-sifat
yang ada pada Tuhan, yakni sifat-
Nya, yang dapat kita jadikan sifat
kita, menurut kesanggupan yang
ada pada kita .... Bertasawuflah,
tetapi bukan menolak hidup.”

(Buya Hamka)
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atau sesuatu bagian daripadanya
yang mengandung mukjizat.

Tapi Abu Hanifah dan kawan-
kawannya berselisih tentang hal itu
berkenaan dengan orang yang
mampu berbahasa Arab.

Sedangkan bacaan-bacaan wajib,
terdapat perbedaan pendapat ten-
tang terlarangnya menerjemahkan:
apakah boleh diterjemahkan untuk
orang yang tidak mampu berbahasa
Arab dan tidak dapat mempel-
ajarinya? Para pengikut (Imam)
Ahmad (Ibn Hanbal) terbagi dalam
dua pendapat. Namun dari ke-
duanya itu, yang lebih mendekati
pandangan Imam Ahmad sendiri
berpendapat tidak boleh diter-
jemahkan. Ini juga pendapat Malik
dan Ishaq. Sedangkan pendapat
kedua mengatakan boleh diter-
jemahkan. Ini juga pendapat Abu
Yusuf dan Muhammad Al-Syafi’i.

Adapun mengenai bacaan-baca-
an yang lain, maka yang dapat
dikutip dari kedua pendapat itu
ialah: tidak boleh diterjemahkan.
Maka jika seseorang melakukannya
juga, sembahyangnya menjadi
batal. Ini adalah pendapat Malik
dan Ishaq, serta sebagian pengikut
Al-Syafi’i. Tetapi yang dapat dikutip
juga dari Al-Syafi’i ialah pendapat
bahwa makruh dibaca selain dalam
bahasa Arab, tetapi tidak memba-
talkan sembahyang. Dan di antara
para sahabat kita ada yang berpen-
dapat, ia boleh melakukan hal itu

(membaca dalam selain bahasa
Arab), kalau ia tidak pandai ber-
bahasa Arab.

Dan kalau tidak salah, ia (Ibn
Hanbal) pernah ditanya tentang
bagaimana hukumnya berdoa da-
lam shalat dengan bahasa Persi,
maka ia memandangnya makruh,
dan berkata, “(Bahasa Persi) itu
adalah bahasa yang buruk.”

PENGADILAN ILAHI

Pengadilan Ilahi di Hari Ke-
mudian, yang mengenal manusia
mutlak hanya sebagai pribadi-
pribadi di hadapan Allah, tanpa ada
semacam pembelaan oleh sesama
manusia, banyak, dengan cara yang
amat kuat dan tegas, dikemukakan
dalam Kitab Suci, antara lain Q., 2:
48, Dan waspadalah kamu semua
terhadap 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. Serta Q., 31: 33, Wahai
sekalian manusia, bertakwalah kamu
sekalian kepada Tuhanmu, dan
waspadalah terhadap hari ketika
tidak sedikit pun jua seorang orang-
tua menolong anaknya, dan tidak
pula seorang anak menolong orang-
tuanya. Sesungguhnya janji Allah itu
benar (pasti). Maka janganlah sam-
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pai kehidupan dunia ini mengelabui
kamu semua, dan janganlah sampai,
berkenaan dengan Allah, ada sesuatu
apa pun yang bersifat mengelabui (al-
gharûr) kamu.

PENGAGUNGAN NABI
BERLEBIHAN

Maulid merupakan problem
karena di dalamnya ada indikasi
bahwa orang yang merayakan mau-
lid, terutama di
kampung-kam-
pung, mengha-
rapkan Syafa’at.
Diyakini bahwa
kalau orang me-
rayakan maulid,
ruh Nabi akan
hadir, mende-
ngarkan dan me-
lihat orang-orang
yang merayakan-
nya, dan seolah-olah ada janji
bahwa nanti di akhirat Nabi akan
menolong atau menjadi perantara
(intercession). Di samping itu, ada
kalimat dalam syair-syair maulid
yang—paling tidak menurut pan-
dangan mazhab Hanbali seperti
dianut orang-orang Saudi Arabia—
bertentangan dengan banyak pe-
negasan Al-Quran bahwa Nabi
Muhammad itu hanya seorang
manusia biasa, Katakanlah, “Aku
hanya seorang manusia seperti kamu,

yang diberi wahyu; tetapi Tuhanmu
adalah Tuhan Yang Esa” (Q., 18:
110; 41: 6). Banyak ilustrasi dalam
Al-Quran bahwa semua nabi itu
makan, minum, jalan-jalan di pasar,
dan melakukan bisnis yang juga bisa
mengalami rugi dan untung.

Juga ada gambaran dalam Al-
Quran bahwa Nabi itu bisa mati,
bahkan terbunuh. Ada peristiwa
yang agak dramatis ketika Nabi wa-
fat dan seseorang memberitakan itu
kepada ‘Umar yang sedang berada di

luar kota. Be-
gitu mendapat
berita kematian
Nabi, ‘Umar ti-
dak terima dan
marah-marah.
Ketika Abu Ba-
kar menegurnya,
“Hai ‘Umar, ada
apa, kenapa ka-
mu marah be-
gitu?” ‘Umar

menjawab, “Saya dengar ada orang
yang bilang bahwa Nabi sudah
mati, saya mau bunuh dia.” De-
ngan tenang Abu Bakar membaca
kutipan ayat Al-Quran, Muham-
mad hanyalah seorang rasul; sebelumnya
pun telah berlalu rasul-rasul. Apabila dia
mati atau terbunuh, kamu akan
berbalik belakang? (Q., 3: 144).
Rupanya peristiwa ini dimanfaat-
kan orang Syi’ah yang tidak me-
nyukai Umar, bahwa ternyata Umar
tidak paham agama sehingga me-
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ngira Nabi tidak bisa mati. Na-
mun, ‘Umar ternyata terusik juga
hatinya, dan pergi ke masjid, lalu
ke kamar ‘Aisyah tempat jenazah
Nabi terbaring. Ia menyaksikan
sendiri bahwa memang Nabi sudah
wafat.

Ini merupakan peringatan yang
jelas sekali dalam Al-Quran bahwa
Nabi bisa mati sebagaimana semua
orang, bahkan mati dalam peristiwa
pembunuhan. Nabi Zakaria mati
terbunuh. Nabi Yahya bahkan
terbunuh dengan cara yang sangat
kejam. Apa artinya? Bahwa kebe-
naran tidak boleh diukur dengan
nasib siapa yang membawakan.
Banyak orang membawakan kebe-
naran tetapi nasibnya kurang baik,
seperti kecelakaan. Ketika ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
KH. E. Z. Muttaqin meninggal
karena kecelakaan, ada orang yang
merasa heran mengapa seorang
ulama besar bisa meninggal dengan
cara tragis seperti itu. Kecelakaan
tidak perlu dikait-kaitkan dengan
dakwahnya, sebab Nabi saja bisa
mati terbunuh. Jadi dalam Al-
Quran banyak sekali penegasan
bahwa Nabi itu manusia biasa.

Dalam syair-syair Dibba’i ada
ungkapan-ungkapan yang meng-
agungkan Nabi secara berlebihan,
misalnya saja, Anta syams-un anta
badr-un anta nûr-un fauq-a nûr-in
(Engkau adalah matahari, Engkau
adalah bulan purnama, Engkau

adalah cahaya di atas cahaya).
Dalam Al-Quran memang ada
ungkapan “Cahaya di atas Cahaya,”
tetapi itu maksudnya bukan Nabi,
melainkan Allah Swt. (Allah adalah
cahaya langit dan bumi. Perum-
pamaan cahaya-Nya seolah seperti
sebuah rongga di dalamnya ada
sebuah pelita, pelita itu dalam bola
kaca; dan bola kaca itu laksana
bintang berkilau; dinyalakan dari
sebuah pohon yang diberkati, pohon
zaitun, tidak di timur dan tidak di
barat, minyaknya hampir menerangi,
walaupun tidak disentuh api, Cahaya
di atas Cahaya [Q., 24: 35]). Syair-
syair seperti itu juga banyak ter-
dapat dalam Barzanji, Turda, dan
sebagainya. Menurut orang-orang
yang lebih puritan—seperti kaum
Hanbali—hal itu menyimpang dari
Islam. Argumennya, orang Islam
tidak boleh mengultuskan Nabi.
Itulah sebabnya Arab Saudi me-
larang perayaan maulid.

PENGALAMAN
RELIGIUS PRIBADI

Kita sering mendengar bahwa
agama itu urusan pribadi. Ungkap-
an semacam itu muncul dan me-
nguat di Barat, yang dimanfaatkan
untuk melepaskan agama dari
urusan sosial. Di dalamnya terselip
suatu penolakan tentang keter-
libatan agama dalam urusan sosial,
terutama menyangkut masalah-
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masalah politik. Menanggapi sikap
Barat terhadap agama ini secara
spontan kita akan menyatakan
bahwa anggapan agama sebagai
urusan pribadi itu tidak sepe-
nuhnya benar. Memang, inti dari
keagamaan sebenarnya terletak pada
pribadi masing-masing manusia,
yaitu pada adanya personal expe-
rience (pengalaman pribadi), yang
justru merupakan sesuatu yang
sangat mendalam, tidak saja dalam
kawasan psikologi, tetapi memasuki
kawasan spiri-
tual. Bisa kita
bayangkan, ka-
lau kawasan
psikologi saja—
sebagian besar
dari dunia psi-
kologi kita be-
rada di bawah
alam sadar—banyak yang belum
bisa kita ketahui, kecuali oleh
mereka yang mempunyai keahlian
tertentu, seperti clinical psychology
atau psychiatry, apalagi kawasan
spiritual. Hanya saja dalam agama
Islam pengalaman-pengalaman
pribadi itu diharapkan—bahkan
diharuskan—mengejewantah
menjadi suatu komitmen sosial.

Keharusan pengalaman pribadi
menjadi suatu komitmen sosial
dapat kita kaitkan dengan ritus kita
setiap hari, yaitu pada shalat yang
rutin kita laksanakan. Hal ini
dimulai dengan melafalkan Allâhu

Akbar yang berarti kita telah mem-
buka komunikasi secara sangat
pribadi dengan Allah Swt. Allâhu
Akbar adalah lambang dari iman,
takwa, ikhlas, dan segala sesuatu
yang bersifat pribadi. Namun itu
bukan berarti kita harus menutup
mata dari realitas sosial, sesuatu
yang justru diperingatkan dengan
gerakan pada akhir shalat kita, yaitu
menengok ke kanan dan ke kiri. Ini
menandakan bahwa setelah khusyû‘
berkomunikasi langsung dengan

Allah, kita tidak
boleh melupakan
komunikasi kita
dengan lingkung-
an sosial kita.

Jadi, anggapan
agama sebagai
urusan pribadi itu
hanya separuh

benar, yaitu ketika berkaitan de-
ngan inti keagamaan kita, seperti
iman, taqwa, dan sebagainya, yang
memang masuk dalam urusan
pribadi yang tidak bisa dimasuki
oleh kepentingan orang lain; tetapi
ketika kita melakukan amal saleh
yang merupakan aspek consequ-
ential dari iman, kita sudah masuk
kawasan sosial. By definition, amal
saleh itu bersifat sosial karena
menyangkut orang lain. Amal saleh
atau perbuatan baik itu dalam
konteks Al-Quran maupun Hadis
adalah dalam arti bahwa kita
berbuat baik untuk sesama ma-

“Sesungguhnya yang paling aku
khawatirkan terjadi padamu
sekalian ialah syirik kecil, yaitu
pamrih”.

(Hadis)
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nusia. Itu bisa kita sarikan dari
sabda Rasulullah Saw., “Sebaik-baik
manusia adalah yang paling ber-
manfaat bagi sesamanya.”

PENGALAMAN RUHANI

Pengalaman ruhani adalah ung-
kapan Qurani tentang pengalaman
ruhani yang sangat populer di
kalangan sufi. Tahap ini adalah
tahap seseorang yang sudah sampai
pada tingkat ditemani malaikat
dalam hidup karena ikhlas me-
mohon pertolongan hanya kepada
Allah. Kita semua harus berusaha
ke arah sana, karena hanya dengan
begitu kita boleh berharap bahwa
Allah akan memberikan rahmat
kepada kita. Sebab Allah berjanji,
Sekiranya penduduk negeri beriman
dan bertakwa, pasti Kami akan
limpahkan kepada mereka segala
berkah dari langit dan bumi. Tetapi
mereka (tetap) mendustakan, lalu
Kami timpakan azab sesuai dengan
usaha mereka (Q., 7: 96).

Hanya dengan takwa dan ikhlas,
kita akan mencapai kemakmuran
tersebut. Tetapi kalau keagamaan
kita masih pada batas lahiri, ke-
salehan lahiriah, tanpa takwa, tanpa
menghayati iyyâka nasta‘în, bahkan
masih belum menghayati iyyâka
na‘budu, maka janji Allah itu tidak
akan turun kepada kita.

PENGALAMAN SPIRITUAL NABI

Al-Quran memuat berbagai
firman yang merujuk kepada peng-
alaman spiritual Nabi. Misalnya,
lukisan tentang dua kali peng-
alaman Nabi bertemu dan ber-
hadapan dengan Malaikat Jibril dan
Allah. Yang pertama ialah peng-
alaman beliau ketika menerima
wahyu pertama di Gua Hira’, di
atas Bukit Cahaya (Jabal Nûr).
Yang kedua ialah pengalaman
beliau dengan perjalanan malam
(isrâ’) dan naik ke langit (mi‘râj)
yang terkenal itu. Kedua penga-
laman Nabi itu dilukiskan dalam
Kitab Suci Al-Quran berikut ini:

Demi bintang ketika sedang
tenggelam. Sahabatmu sekalian itu
tidaklah sesat ataupun menyimpang.
Dan ia tidaklah berucap karena
menurutkan keinginan. Itu tidak lain
adalah ajaran yang diwahyukan.
Diajarkan kepadanya oleh Jibril yang
kuat perkasa. Yang bijaksana, dan
yang telah menampakkan diri secara
sempurna. Yaitu ketika ia berada di
puncak cakrawala. Kemudian ia pun
mendekat dan menghampiri. Hingga
sejarak kedua ujung busur panah,
atau lebih dekat lagi. Lalu Tuhan
wahyukan kepada hamba-Nya apa
yang diwahyukan-Nya. Tidaklah
jiwa (Nabi) mendustakan yang
dilihatnya sendiri. Apakah kamu
semua akan membantahnya tentang
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yang ia saksikan? Padahal sungguh ia
telah menyaksikan pada lain ke-
sempatan. Yaitu di dekat Pohon
Sidrah (Lotus), di alam penghabisan.
Di sebelahnya ada Surga tempat ke-
diaman. Ketika pohon Sidrah itu
diliputi cahaya tak terlukiskan.
Penglihatan Nabi tidak bergoyah,
dan tidak pula salah arah. Sungguh
ia telah menyaksikan tanda-tanda
Tuhannya yang Agung tak terkira
(Q., 53: 1-18).

Bagi kaum sufi, pengalaman
Nabi dalam Isra’ Mi‘raj itu adalah
sebuah contoh puncak pengalaman
ruhani. Justru ia adalah peng-
alaman ruhani yang tertinggi, yang
hanya bisa dipunyai oleh seorang
Nabi. Namun, kaum sufi berusaha
untuk meniru dan mengulanginya
bagi diri mereka sendiri, dalam
dimensi, skala, dan format yang
sepadan dengan kemampuan me-
reka. Sebab inti pengalaman itu
ialah penghayatan yang pekat akan
situasi diri yang sedang berada di
hadapan Tuhan, dan bagaimana ia
“bertemu” dengan Zat Yang Ma-
hatinggi itu.

“Pertemuan” dengan Tuhan
dengan sendirinya juga merupakan
puncak kebahagiaan, yang dilu-
kiskan dalam sebuah hadis sebagai
“sesuatu yang tak pernah terlihat oleh
mata”. Sebab, dalam pertemuan
itu, segala rahasia kebenaran “ter-
singkap” (kasyf) untuk sang hamba,
dan sang hamba pun lebur dan sirna

(fanâ’) dalam Kebenaran. Maka Ibn
‘Arabî, misalnya, melukiskan “me-
tode” atau tharîqah-nya sebagai
perjalanan ke arah penyingkapan
Cahaya Ilahi, melalui pengunduran
diri (khalwah) dari kehidupan
ramai.

Hidup dengan “pengunduran
diri” dan sikap penuh kepasrahan
itu memang bisa mengesankan
kepasifan dan eskapisme. Tapi
sebagai dorongan hidup bermoral,
pengalaman mistis kaum sufi se-
betulnya merupakan suatu kedah-
syatan. Karena itulah ajaran tasawuf
juga disebut sebagai ajaran akhlak.
Dan akhlak yang hendak mereka
wujudkan ialah yang merupakan
“tiruan” akhlak Tuhan, sesuai de-
ngan sabda Nabi yang mereka
pegang teguh, “Berakhlaklah kamu
semua dengan akhlak Allah.”

PENGARUH “ASING”
DALAM TASAWUF

Sekalipun sufisme mendasarkan
ajaran-ajarannya pada Al-Quran
dan Al-Sunnah, khususnya dalam
soal-soal doktrin, namun tidak
dapat dipungkiri bahwa dalam per-
kembangannya esoterisme Islam ini
menerima atau barangkali lebih
tepat memasukkan unsur-unsur
asing dari luar. Hal ini terjadi
karena adanya kontak antara kaum
Muslim dengan bangsa-bangsa
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taklukannya di Syria dan Persia yang
dalam beberapa hal, khususnya di
bidang filsafat, lebih dulu maju
daripada kaum Muslim sendiri.
Unsur asing yang banyak disebut
sangat mempengaruhi dunia sufisme
adalah neoplatonisme, gnotisisme,
monisme, paham
inkarnasi, dan
bahkan animisme,
panteisme, dan
politeisme. Kebe-
radaan unsur-un-
sur asing dalam
tasawuf ini mem-
buat para orien-
talis dalam mem-
bahas tasawuf se-
ring mengesankan
ketidakaslian su-
fisme sebagai be-
rasal dari Islam.
Kesan serupa itu
banyak dirasakan oleh para ahli di
kalangan Islam sendiri, termasuk di
antaranya Prof. Dr. Hamka. Beliau
menganggap kesan itu merupakan
bias dari Kristen Barat. Seperti
yang tercermin dalam ucapan R.A.
Nicholson: “Memang benar ang-
gapan bahwa kaum sufi adalah
pembahas-pembahas Al-Quran
yang bersifat esoteris, tetapi menurut
pendapat saya tidaklah benar jika
dikatakan bahwa sufisme adalah hasil
yang murni dari pembahasan
Qurani.”

Tidak semua kalangan orientalis
beranggapan demikian. Dalam hal
ini H.A.R. Gibb mengemukakan
pendapat yang agak berbeda, “Te-
tapi sebagaimana jelas tidak benar
jika dikatakan bahwa teologi Islam
adalah semata-mata filsafat Yunani

berbaju Islam,
demikian pula
tidak benar
anggapan bah-
wa sufisme
adalah semata-
mata mistisis-
me Kristen dan
gnostik dalam
pakaian Islam.
Teologi Islam
menggunakan
filsafat Yunani
untuk menja-
barkan susun-
annya yang ra-

sional atas dasar postulat-postulat
Al-Quran; dengan cara yang sama
sufisme yang karena dengan kuat
mendasarkan dirinya pada ilham-
ilham intuitif dari Al-Qurân, me-
masukkan cukup banyak peng-
alaman Kristen dan penggambaran
gnostik ke dalam bentuk-bentuk
ekspresinya sepanjang hal itu dapat
disesuaikan dengan sikap-sikap
keagamaan yang asasi.”

Tetapi agaknya ekses-ekses yang
timbul baik karena pengaruh lang-
sung maupun tidak langsung
dari unsur-unsur luar itu tidak se-
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luruhnya dapat dicegah. Tekanan
ajaran tasawuf pada aspek imanensi
Tuhan telah memungkinkan terbu-
kanya pintu bagi masuknya faham-
faham panteisme. Begitulah, Ba-
yazid Bustami dari Persia, di-
sebabkan fahamnya tentang fanâ
(terleburnya diri pribadi dalam
Tuhan) dan baqâ (mengekalnya diri
pribadi dalam kesatuan dengan
Tuhan) berseru dengan kalimat
Subhânî (Mahasuci Aku) yang
dimaksudkan sama dengan seruan
Subhânallâh (Mahasuci Allah),
sebab telah terjadi identifikasi
dirinya dengan Allah. Dan faham
hulûl (inkarnasi) pada Al-Hallaj
yang termashur menyebabkan ia
memaklumkan dirinya sebagai
Kebenaran dengan ucapannya yang
terkenal Anâ Al-Haqq (Akulah
Kebenaran atau Tuhan). Untuk
keyakinannya ini, dia harus mem-
bayar tebusan dengan hukuman
mati di tangan seorang penguasa
penganut teologi Islam ortodoks
(Ahl Al-Sunnah). Dan seorang sufi
dari Mesir bernama Dzun Nun
memperkenalkan ajaran tentang
ma‘rifah, pengetahuan yang diperoleh
melalui ekstase yang berbeda sama-
sekali dengan ‘ilmu yang berarti
pengetahuan intelektual dan tradi-
sional biasa. Ketika ditanya bagai-
mana dia dapat mengetahui Tuhan,
dia menjawab, “Aku mengetahui-
Nya melalui Dia sendiri.” Dia
sangat terkesan dengan sebuah

ungkapan: “Siapa yang telah me-
ngenal dirinya maka dia telah
mengenal Tuhannya.”

Sebetulnya, ekses-ekses tersebut
ada dalam rangkaian suatu susunan
ajaran dan paham yang sangat kom-
pleks dan sulit dipahami. Agaknya
tekanan yang berlebihan pada
kemampuan intuisi pribadi dalam
mengenali Tuhan telah memberi
peluang bagi tumbuhnya dorong-
an-dorongan subjektif untuk me-
nemukan dan mengemukakan cara-
caranya sendiri dalam menjalankan
amalan ruhani. Maka tidak meng-
herankan kalau kemudian tasawuf
dalam perkembangannya memiliki
banyak kelompok dan aliran,
sehingga tak terkendalikan lagi.
Sikap-sikap yang berlebihan dan
tingkahlaku aneh sering merupakan
ciri menonjol pada para pengamal
tasawuf, sehingga mereka juga
disebut kaum ghurabâ’ (orang-orang
yang berkelakuan aneh). Tidak
jarang ditemukan adanya amalan-
amalan kesufian yang sesungguhnya
tidak lebih daripada penyalah-
gunaan kelemahan manusia saja.

PENGARUH IBN RUSYD
DI BARAT DAN DUNIA ISLAM

Ibn Rusyd adalah seorang yang
sangat religius. Ia menjadi qâdlî al-
qudlât, jabatan keagamaan dan
politik yang sangat terhormat. Ia
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juga menulis kitab dalam ilmu fiqih
perbandingan yang dari beberapa
segi, seperti kejelasan dan ke-
praktisannya, belum ada duanya
sampai sekarang, yaitu Bidâyat Al-
Mujtahîd wa Nihâyat Al-Muqtashîd.
Dalam hal ini, Ibn Rusyd berbeda
dengan rekan sejawatnya dari ka-
langan para failasuf Eropa yang
umumnya menolak agama. Ini
diakui oleh para ahli modern,
antara lain seperti dinyatakan
demikian:

...para failasuf Arab, biarpun da-
lam cara-cara yang agak berbeda,
adalah semuanya agamawan yang
tulus, meski agama mereka tidak
begitu sejalan dengan ortodoksi Is-
lam. Karena, berlawanan dengan ke-
adaannya dalam agama Kristen, Ne-
oplatonisme membentuk hanya ba-
gian kecil dalam teologi Islam sam-
pai saatnya Al-Ghazali (1058-1111).

Sementara itu, Ibn Rusyd di
Barat terutama dikenal sebagai
“penafsir” atau “Comentator”, yakni
penafsir pikiran-pikiran Aristoteles.
Ibnn Rusyd memang sangat Aris-
totelian, dan dari situlah ia mene-
mukan rasionalismenya. Karena
hanya sebagai “penafsir,” maka
filsafat Ibn Rusyd, bahkan juga
semua failasuf Islam, dipandang
tidak terlalu orisinal. Hal ini
dikatakan oleh, misalnya, Bertrand
Russel—meskipun ia tetap meng-
akui jasa mereka. Russel bahkan

menegaskan bahwa seandainya
tidak karena failasuf Muslim, Eropa
yang Kristen tidak akan beranjak
dari kegelapannya yang semula,
dan tidak akan menembus ke Za-
man Renaisans, Zaman Modern se-
karang ini.

Bahwa Ibn Rusyd dan yang
lainnya itu dipandang tidak ori-
sinal, setidaknya oleh Russel, tidak
lain karena bagi mereka, agama
Islam adalah sistem pandangan
hidup yang lengkap, sehingga
mereka (para failasuf Muslim) sama
sekali tidak bermaksud membuat
tandingan agama Islam seperti
disalahpahami para tokoh agama
konservatif. Mereka hanya me-
nyediakan bahan-bahan yang me-
reka akui dengan tulus hati di-
pinjam dari bangsa-bangsa lain,
dalam hal ini Yunani Kuno, agar
kaum Muslim mampu berpikir
sistematis dan rasional, dengan
tujuan memahami agama mereka
sendiri secara lebih baik dan lebih
cepat. Jadi dapat dikatakan bahwa
mereka hanyalah orang-orang yang
hendak melakukan ta’wîl atas ajaran
agama yang menurut mereka di-
izinkan oleh Kitab Suci.

Meskipun begitu, seperti di-
tegaskan Russel, jasa Ibn Rusyd
tidak mungkin diingkari dalam
membuka dinamika berpikir orang-
orang Kristen Eropa (dan ironisnya,
tidak pada kebanyakan orang-orang
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Muslim sendiri), kemudian dari
Eropa menyebar ke seluruh dunia
melalui ilmu pengetahuan. Perlu
ditambahkan pula bahwa, berbeda
dengan pendahulu mereka dari
Yunani Kuno, para failasuf Muslim
adalah failasuf sekaligus ilmuwan
dalam arti kata-kata Inggris scientist.

Filsafat Yunani mungkin me-
mang kaya dan indah, tapi tidak
menghasilkan ilmu pengetahuan
(science). Para failasuf Muslimlah
yang melengkapinya dengan ilmu
pengetahuan sehingga menjadi jauh
lebih bermanfaat. Inilah yang
ditegaskan oleh seorang ahli ke-
budayaan Yahudi, yang mengatakan
bahwa orang-orang Muslim, di-
bantu oleh orang-orang Yahudi,
telah menembus jalan buntu fil-
safat, kemudian menerobos ber-
bagai jalan baru ilmiah yang sampai
sekarang ini pun tetap merupakan
bagian integral science modern.”

Begitu hebatnya peranan mereka
yang memiliki etos keilmuan Islam
di masa lalu, sehingga kita selaku
orang-orang Muslim bertanya-tanya
tentang apa yang bisa kita lakukan
sekarang untuk mengulangi ke-
jayaan mereka itu. Namun, kita
segera teringat penegasan dalam
Kitab Suci, Itulah umat yang telah
lewat. Baginya apa yang telah di-
usahakannya, dan bagi kamu apa
yang kamu usahakan, dan kamu
tidak bakal ditanya tentang apa yang

mereka telah lakukan pada masa lalu
itu (Q., 2: 134 dan 141).

PENGARUH ISLAM

Mungkin kita akan bertanya,
mengapa kita mengucapkan sha-
lawat dan salam kepada Nabi?
Bershalawat dan mendoakan ke-
selamatan kepada Nabi itu se-
benarnya adalah cara ruhani, spi-
ritual way, untuk berterima kasih
kepada Nabi. Kita berterima kasih
kepada Tokoh Agung itu. Sebab
tokoh itulah yang membuat dunia
ini seperti sekarang, termasuk
menyebarnya ilmu pengetahuan.
Kayaknya kalau tidak ada Islam,
perkembangan ilmu pengetahuan
tidak akan sepesat seperti sekarang
ini. Ada banyak andil Islam dalam
merangsang pertumbuhan dan
perkembangan ilmu pengetahuan
dan peradaban yang secara historis
dapat kita buktikan. Jadi, setelah
“kemunculan” Islam, peradaban
umat manusia mengalami perubah-
an dan terpengaruh oleh Islam.
Bahkan sekarang ini kalau kita
mengkaji berbagai tulisan mengenai
ajaran agama, agama apa pun,
misalnya ajaran agama Kristen dan
Yahudi, itu sangat terpengaruh oleh
Islam. Ada banyak bukti mengenai
hal itu, antara lain yang ditulis oleh
Austryn Wolfson, seorang ahli dari
Harvard dalam bukunya Reper-
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cussion of Kalâm in Jewish Philosophy
(Pengaruh Ilmu Kalam dalam Filsa-
fat Yahudi). Menurutnya agama
Yahudi sekarang ini adalah agama
yang sudah terpengaruh oleh Islam.
Begitu juga Kristen, meskipun
masih belum sepenuhnya lurus,
tetapi setelah
mengenal Islam,
ajaran Kristen
sudah jauh lebih
baik daripada se-
belumnya.

Bisa kita sim-
pulkan, begitu
luar biasa penga-
ruh yang dibawa
oleh Nabi Muhammad Saw. Dan
itu berkat ajaran agama yang beliau
emban, yaitu agama Islam, yang
awalnya ditentang keras oleh ma-
syarakat yang menjadi tempat tu-
runnya ajaran agama tersebut, yaitu
di Makkah sendiri. Kaum Quraisy
Makkah menunjukkan sikap per-
musuhan yang begitu hebat ter-
hadap ajaran-ajaran yang ditawar-
kan Muhammad. Karena itulah,
beliau terpaksa hijrah ke Yatsrib
(yang kemudian diubahnya men-
jadi Madinah). Jadi, peristiwa
hijrah itu merupakan hasil kalkulasi
rasional dari Nabi sendiri, seba-
giannya yang lain adalah petunjuk
dari Tuhan.

Pergantian dari Yatsrib menjadi
Madinah ternyata mengandung
makna yang sangat penting. Ma-

dînah secara semantis berarti kota,
satu kata dengan tamaddun, yang
berarti tempat peradaban. Selain
itu, ada hal lain yang amat penting
yang perlu kita renungkan berkait-
an dengan perkataan madînah. Ma-
dînah itu ternyata satu akar juga

dengan dîn, yang
biasa diterjemah-
kan orang ba-
nyak dengan
agama. Tetapi
sebetulnya terje-
mahan harfiah
dîn itu adalah
(sikap) ke-
tundukkan. De-

ngan demikian, ayat Al-Quran yang
mengatakan Inna al-dîn-a ‘indallâh-
i ‘l-Islâm selain seperti yang biasa
diterjemahkan—adalah terjemahan
yang dianut oleh orang-orang
klasik, yakni “ketundukan kepada
Tuhan, ya Islam itu”. Maksudnya,
jangan tunduk kepada yang lain
selain Tuhan Yang Absolut.

PENGARUH ISMA‘ILI
TERHADAP AL-GHAZALI

Kita mengetahui bahwa pilihan
Al-Ghazali akhirnya ke tasawuf.
Pilihan ini ada kaitannya dengan
klasifikasi yang keempat dari life
oriented knowledge, yaitu Ismailisme.
Meskipun paham Isma‘ilisme
ditolak Sunni, dan karena itu juga

“Bekerjalah kamu semua, maka
Allah akan melihat pekerjaanmu
itu, begitu juga Rasul-Nya dan
seluruh masyarakat kaum ber-
iman”.

(Q., 9: 105)
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oleh Al-Ghazali, tetapi pengaruhnya
tetap melekat pada Al-Ghazali. Ide
bahwa suatu kebenaran hanya
terwujud dalam pengalaman pri-
badi—yang dalam konteks Al-
Ghazali berarti tasawuf—sebetul-
nya diambil dari Isma‘ilisme. Inilah
yang disebut dzawq, dan kita me-
ngetahui bahwa kaum Isma‘iliah
inilah yang disebut kaum kebatinan
(al-bâthinîyûn), yaitu kelompok
masyarakat Islam yang memandang
bahwa di balik hal-hal yang lahir
dari ajaran agama terdapat makna-
makna yang batin. Siapa sebenarnya
kaum Isma‘ilisme itu? Mereka ada-
lah bagian dari Syi‘ah Isma‘iliah
atau Syi‘ah Tujuh, yaitu Syi‘ah yang
percaya kepada adanya Imam yang
ketujuh. Salah satunya, atau yang
terakhir, bernama Isma‘il. Maka ia
disebut Syi‘ah Isma‘iliah dan sam-
pai sekarang masih hidup di bawah
Aga Khan. Kalau Isma‘ilisme ini di-
anggap sebagai representasi dari
Syi‘isme, maka sebetulnya Syi‘isme
yang sekarang dominan memiliki
paham Ja’fariah yang ada di Iran
(dulu di bawah kepemimpinan
Imam Khomeini). Dan Syi‘ah Ja’fariah
yang ada di Iran ini sebetulnya
mirip sekali dengan kaum Sunni.
Perbedaannya, Isma‘iliah agak lebih
radikal dibanding Sunni, juga jika
dibanding Syi’ah Ja’fariah atau
Syi‘ah Itsna Asyariah (Syi‘ah yang
mempercayai 12 Imam).

Perbedaannya adalah: diban-
dingkan Syi‘ah Ja’fariah atau Syi‘ah
12 Imam, Syi’ah Isma‘iliah memi-
liki kepercayaan lebih kuat bahwa
kebenaran agama bersifat mutlak
dan tidak seorang pun bisa mema-
haminya, sehingga selalu diper-
lukan pemimpin suci, yaitu Imam.
Imamlah yang akan menerangkan
apa itu ilmu. Di sini ada unsur oto-
ritarianisme. Kaum Isma‘ili seka-
rang, meskipun mempercayai Al-
Quran, mereka tidak mempela-
jarinya. Mereka juga percaya kepada
Nabi, tetapi yang mereka anut dan
praktikkan sehari-hari adalah apa
yang difatwakan oleh Aga Khan,
Imam mereka.

Bagi mereka, Al-Quran memang
di sini, tapi siapa yang bisa mema-
haminya? Kita semua manusia
biasa, dan untuk bisa memahami
Al-Quran diperlukan seseorang
yang mempunyai hubungan khusus
dengan Tuhan, yaitu Imam, ter-
utama Imam yang memiliki ke-
turunan langsung dengan Nabi,
yang disebut ahl al-bayt. Di situlah
salah satu fungsi Aga Khan. Ka-
dang-kadang, dari Aga Khan tidak
keluar argumen ataupun pela-
rangan, tetapi penafsiran yang
sudah merupakan bukti kebenaran
agama. Mengapa demikian? Karena
agama seolah-olah menyatu dengan
diri dan tingkah laku Aga Khan.
Oleh karena itu, kebenaran agama
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harus dipahami melalui penga-
laman pribadi sang pemimpin.

Orang-orang Isma‘ili—melalui
Imamnya—mengamalkan yang ba-
tin. Maka shalat, misalnya, bagi
seorang Ismailiah, dianggap tidak
perlu. Demikian juga haji. Apa
yang kemudian di Indonesia di-
sebut sebagai kebatinan sedikit-
banyak berasal dari kaum Ismaili
ini. Artinya, ada unsur kesyiahan di
dalam ide-ide tentang ilmu pe-
ngetahuan, terutama yang sangat
menekankan interpretasi metaforis.

Al-Ghazali sebetulnya sampai
kepada kesimpulan yang sama.
Akan tetapi, tentu saja, ia adalah
seorang Sunni, dan karenanya harus
menempatkan diri tetap di go-
longannya. Maka, ia tidak mungkin
menyetujui seluruh teori Isma‘ili,
dan karenanya, ia menisbatkan
keimaman kepada Nabi; bahwa
pemimpin karismatik ialah Nabi
sendiri. Ketika Al-Ghazali sampai
kepada dzawq ini, dia mengatakan
bahwa ilmu pengetahuan dalam arti
yang mendalam bukanlah berarti
sains atau ilmu pengetahuan seperti
dalam akronim iptek, tetapi kira-
kira sama dengan ngelmu menurut
orang Jawa bilang—artinya sesuatu
yang bersifat batini.

Di sini kita akan lihat bahwa
sebetulnya tuduhan kepada Al-

Ghazali sebagai orang yang ber-
tanggung jawab bagi mundurnya
ilmu pengetahuan tidaklah betul.
Karena, persoalannya tidak seseder-
hana seperti yang sering dideskrip-
sikan oleh, misalnya, Sutan Takdir
Alisyahbana (alm). Takdir sangat
tidak suka kepada Al-Ghazali,
karena dia adalah failasuf, se-
dangkan Al-Ghazali melabrak fal-
safah. Maka Takdir mengatakan
bahwa Al-Ghazalilah yang ber-
tanggung jawab atas terhentinya
ilmu pengetahuan spekulatif dalam
Islam; ia bertanggung jawab atas
kemunduran Islam karena hanya
mementingkan perasaan. Sementara
di Barat, Ibn Rusyd—musuh pole-
mik Al-Ghazali—sangat memen-
tingkan akal. Maka Takdir pernah
membuat satu gambaran simplistik
karikatural yakni, “penjajahan Barat
terhadap Timur adalah penjajahan
Ibn Rusyd terhadap Al-Ghazali,
yaitu penjajahan akal terhadap
intuisi”. Tuduhan itu tidak se-
penuhnya benar. Bahkan di era
pascamodern sekarang ini, orang
justru kembali ke intuisi atau
dzawuq. Di dunia manajemen, mi-
salnya, para manajer disinyalir
banyak sekali yang membuat ke-
putusan melalui intuisi, tidak
dengan hitungan rasional.
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PENGARUH KESUFIAN
AL-GHAZALI

Buku Imam Al-Ghazali, Ihyâ’
‘Ulûm Al-Dîn, adalah yang paling
banyak dipelajari ketika mendalami
ajaran-ajaran kesufian. Padahal,
sebagaimana te-
lah dikemuka-
kan di atas, Gha-
zâlîsme dapat di-
katakan meru-
pakan “modus
vivendi” antara
rasionalisme il-
mu kalam orto-
doks atau sunni
dan ilmu fiqih-
nya dengan in-
tuisisme kaum sufi. Karena pe-
ngaruh kuat dari kitab Ihyâ’ itu
maka boleh dikatakan tidak pernah
ada ekses-ekses yang ditimbulkan
kaum sufi di pesantren, baik dalam
hal pengembangan ajaran-ajarannya
maupun dalam amalan-amalannya.
Kekhawatiran terpisahnya tasawuf
dari akidah dan syariah Ahlussunah
wal Jamâ’ah memang selalu ada.
Karena itu dalam salah satu kong-
resnya, NU—yang merupakan
tempat bernaungnya sebagian besar
gerakan tasawuf di Indonesia—
merasa perlu membuat perincian
tentang tarekat mana yang sah
(mu‘tabarah) dan mana yang tidak
sah, sehingga yang tidak sah ini
tidak boleh diamalkan. Cerita di

sekitar Syaikh Siti Jenar, lepas dari
penilaian apakah tokoh itu historis
ataukah sekedar mitologis, meru-
pakan gambaran yang tajam ten-
tang bagaimana sikap kaum sufi
Indonesia, khususnya di Jawa,
terhadap kecendrungan-kecendru-

ngan yang hete-
rodoks.

Dilihat dari
adanya perten-
tangan potensial
antara esoteris-
me dan eksote-
risme, memang
tampak adanya
ketidakharmo-
nisan antara me-
reka yang men-

dalami kesufian dengan mereka
yang menekuni syarî‘ah. Bahkan,
ketidakharmonisan ini kadang-
kadang tecermin dalam hubungan
antar pesantren atau antarkelompok
sosial agama yang memiliki titik
berat orientasi yang berbeda. Tetapi
untuk menuduh bahwa gerakan
tarekat di Indonesia lebih memen-
tingkan tarekat daripada syarî‘ah
adalah tidak tepat. Justru dalam
beberapa hal, para pengikut tarekat
menerapkan ajaran-ajaran syarî‘ah
dengan cara yang cukup berle-
bihan. Sebagai contoh, dalam
lingkungan Islam Indonesia yang
sebelumnya tidak mengenal cadar
bagi kaum wanitanya, ternyata di
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daerah Tasikmalaya terdapat sebuah
pusat gerakan tarekat yang me-
wajibkan para pengikut wanitanya
mengenakan cadar.

Kaum sufi banyak mempunyai
perumpamaan mengenai tidak da-
pat dipisahkannya ketiga unsur uta-
ma yang membentuk kebulatan aga-
ma Islam: syarî‘ah, tharîqah, dan ha-
qîqah (syariat, tarekat, dan hakekat).
Ibarat buah kacang, syarî’ah adalah
kulitnya, tharîqah adalah bijinya,
sedangkan haqîqah adalah minyak-
nya yang sekalipun tidak tampak,
tetapi terdapat di mana-mana.
Kacang tanpa ketiga unsurnya itu
tidak akan tumbuh jika ditanam di
ladang. Begitu pula tasawuf tidak
akan memberi kegunaan ruhani jika
tidak mencakup ketiga bagiannya
yang integral tersebut. Imam Malik,
salah seorang pendiri mazhab fiqih
yang terkenal, mengatakan bahwa
siapa yang mengamalkan fiqih
tanpa bertasawuf maka dia adalah
fâsiq (tidak bermoral). Dan siapa
yang bertasawuf, tanpa meng-
amalkan fiqih maka dia adalah
zindiq (menyeleweng), dan siapa
menggabungkan keduanya maka
dia telah berhaqiqah (menemukan
kebenaran). Imam Syafi’i, imam
mazhab yang banyak dianut umat
Islam di Indonesia, pernah me-
nyatakan bahwa di dunia ini beliau
sangat menyenangi tiga perkara:
“…. hidup lugu tanpa pura-pura,

bergaul dengan sesama manusia
dengan penuh budi, dan men-
contoh cara hidup ahli tasawuf.”

Perkataan para Imam Mazhab
itu bagi kaum sufi merupakan pene-
gasan adanya keterkaitan antara segi
lahir dengan segi batin, antara
syarî‘ah dan tharîqah. Hanya orang
yang dapat berjalan di tanah datar
yang akan dapat mendaki gunung
tinggi. Maka hanya orang yang
telah cukup syarî‘ah-nya yang akan
dapat memasuki dunia tharîqah.
Dengan tharîqah yang sempurna
mereka akan memperoleh ma’rifah,
yang selanjutnya akan mengantar-
kannya kepada haqîqah. Begitulah
mereka memberi tafsiran maksud
sebuah hadis Qudsi yang sangat
terkenal di kalangan kaum sufi:
“Tidak ada sesuatu yang lebih Aku
(Tuhan) sukai sebagai cara hamba-
Ku mendekatkan diri kepada-Ku
daripada ibadah yang telah Ku-
wajibkan kepadanya. Dan hamba-
Ku tidak akan berhenti menjalankan
ibadah dengan ikhlas kepada-Ku
sehingga Aku mencintainya. Dan jika
Aku telah mencintainya, maka Aku
adalah telinga dengan mana dia
mendengar, mata dengan mana dia
memandang, tangan dengan mana
dia memukul, dan kaki dengan mana
dia berjalan.” Hadis ini bersama
dengan dalil-dalil lainnya yang
senada, baik dari hadis maupun Al-
Quran, t idak pernah dibawa
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pada penafsiran-penafsiran yang
panteistis. Isinya semata-mata meng-
gambarkan betapa kemungkinan
kedekatan seseorang kepada Allah
yang hendak dicapai melalui pe-
nyucian diri.

Kekukuhan berpegang pada
doktrin-doktrin ortodoks yang
menjauhkan dunia tasawuf pesan-
tren dari panteisme dan sebangsa-
nya itu adalah berkat dijadikannya
ajaran-ajaran Imam Al-Ghazali
sebagai pegangan pokok. Berkat Al-
Ghazali, Asy’arisme sebagai teologi
skolastik yang rasional bersama
dengan faham fiqih yang cukup
kaku dapat diterangkan keter-
kaitannya dengan sufisme yang
fleksibel dan intuitif. Kesimpul-
annya, yang untuk kebanyakan
kaum Muslim dianggap final itu,
sebenarnya merupakan pengalaman
hidup Al-Ghazali sendiri yang
panjang dan penuh romantisme.
Dengan penuh kesungguhan, Al-
Ghazali mempelajari ajaran-ajaran
para ulama di zamannya, tetapi dia
merasa kecewa. Sebenarnya dia
telah mencapai kedudukan yang
terhormat sebagai juru penerang
tentang kebenaran, tetapi keti-
dakmantapannya pada hakikat
kebenaran telah merongrong pe-
kerjaannya dan menyebabkan tim-
bulnya konflik yang sangat pedih
pada hati nuraninya. Tetapi dia
harus mengalami dulu gangguan
kesehatan yang memburuk sebelum

dia cukup kuat untuk mening-
galkan pekerjaannya selaku profesor
di Bagdad dan mengundurkan diri
ke Yerusalem kemudian ke Damas-
kus untuk membaktikan dirinya
bagi penyucian diri dan pengha-
yatan cara hidup dan tujuan se-
orang sufi. Memang pada akhirnya
dia kembali pada pekerjaan dunia
sehari-hari, tetapi hal itu dilaku-
kannya setelah berhasil menemukan
kemantapan dalam ajaran-ajaran
tasawuf mendekatkan diri pada
Allah Swt. dalam disiplinnya meng-
ikuti jejak Nabi.

PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan melekat (waskat)
yang sebenarnya adalah pengawasan
yang built in dalam diri kita mela-
lui iman. Dengan demikian, takwa
menghasilkan tindakan yang ikhlas,
tulus, dan tanpa pamrih. Dengan
takwa, kita berbuat baik bukan
karena takut pada orang. Kita
meninggalkan perbuatan jahat juga
bukan karena pengawasan orang.
Kita melakukan itu semua karena
dinamika yang tumbuh dalam diri
kita sebagai akibat dari takwa.

Kalau kita sudah memperhitung-
kan kehadiran Allah dalam hidup
kita, segala sesuatu yang kita kerjakan
menurut kesadaran bahwa Allah
mengawasi dan memperhitung-
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kan perbuatan kita, maka dengan
sendirinya kita akan terbimbing ke
arah budi pekerti luhur. Logikanya,
kalau kita hanya melakukan sesuatu
yang diridhai Allah, dengan sen-
dirinya kita hanya
melakukan sesuatu
yang baik. Sung-
guh, Kamilah yang
akan memberi hi-
dup kepada mereka
yang sudah mati,
Kami mencatat se-
gala yang mereka
lakukan dahulu dan bekas-bekas yang
mereka tinggalkan, dan segalanya
Kami perhitungkan dalam kitab yang
nyata (Q., 36: 12).

PENGAWASAN SOSIAL

Disebabkan oleh kelemahan
pribadi manusia yang membuatnya
secara potensial menjadi tawanan
dikte situasi, posisi dan lingkungan-
nya, pengawasan sosial yang bebas
adalah satu-satunya yang tersisa
untuk menjaga agar masyarakat luas
tidak menjadi korbannya. Semua
pihak harus menerima dengan rela
ketentuan-ketentuan yang diperlu-
kan untuk membuat suatu peng-
awasan sosial benar-benar efektif.
Bentuk ketentuan-ketentuan itu
ialah aturan-aturan dan hukum
yang harus dihormati dan ditaati
oleh semua anggota masyarakat.

Komitmen pribadi kepada nilai-
nilai hidup yang luhur tidak akan
bermakna apa-apa jika yang ber-
sangkutan tidak mewujudkan secara
nyata dalam tindakan hidup pri-

badi sehari-hari.
Oleh karena
itu, komitmen
pribadi kepada
nilai-nilai luhur
dapat diseder-
hanakan sebagai
ketaatan pribadi
kepada aturan-

aturan dan hukum-hukum yang
dinyatakan berlaku untuk setiap
orang. Tidak ada suatu bagian dari
aturan dan hukum yang terlalu
kecil untuk ditaati, dan tidak ada
seseorang pun yang cukup besar
untuk dibenarkan melanggar aturan
dan hukum itu, atau untuk meng-
klaim dispensasi dari ketentuan
yang berlaku. Semua anggota mas-
yarakat harus tunduk dan patuh
kepada hukum dengan sikap teguh,
konsekuen, berdisiplin, dan penuh
kesabaran dan ketabahan. Sekali
suatu ketentuan atau hukum di-
tawar untuk dilanggar, maka prin-
sip rule of law sudah dirusak,
betapapun kecilnya ketentuan
aturan yang dilanggar itu, biarpun
misalnya, “sekadar” ketentuan
keharusan berhenti pada lampu
merah di jalan!

Dan tidaklah manusia itu mem-
punyai sesuatu kecuali yang dia
usahakan.

(Q., 53: 39)
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Tegaknya hukum dan peraturan
sebagai salah satu tujuan peng-
awasan dan pengimbangan yang
berjalan secara efektif, hal ini di
dalam penyelenggaraan kenegaraan
modern mengharuskan adanya
diferensiasi antara berbagai lembaga
kenegaraan menurut kekhususan
bidangnya, terutama kekhususan
bidang eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Tugas utama sistem pe-
merintahan, yang merupakan tolok
ukur keberhasilan dan kegagalan-
nya, ialah kemampuan memelihara
ketertiban, atau mengatur dan
menyelesaikan pertentangan yang
terjadi dalam masyarakat. Tetapi
ketertiban itu sendiri memerlukan
parameter-parameter, berupa per-
aturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan hukum. Maka dalam
menjalankan tugasnya untuk mene-
gakkan ketertiban, pemerintah
secara keseluruhan berkewajiban
memperhatikan agar parameter-
parameter itu dipegang teguh dan
dilaksanakan dengan taat.

Oleh karena kekuasaan itu sen-
diri, khususnya kekuasaan eksekutif,
memiliki fasilitas dan prasarana
untuk melanggar ketentuan dengan
dampak yang amat luas kepada
kehidupan masyarakat (power tends
to corrupt), maka sistem pengawasan
dan pengimbangan harus ada ter-
lebih dahulu, dan terutama, di-
ciptakan antara ketiga unsur ke-
kuasaan itu sendiri, yaitu unsur-

unsur eksekutif, yudikatif, dan
legislatif.

Pengawasan dan pengimbangan
yang efektif akan terwujud jika
masing-masing dari ketiga unsur
kekuasaan itu independen satu dari
yang lain, dan berkebebasan untuk
melaksanakan pengawasan dan
pengimbangan satu sama lain.
Secara khusus, berkenaan dengan
usaha penegakkan hukum dan
peraturan, sistem peradilan yang
independen dan berfungsi secara
penuh merupakan jaminan kelem-
bagaan yang paling kuat bagi
tegaknya hukum dan peraturan itu.
Sebaliknya, sistem peradilan yang
tidak dapat lepas dari pengaruh
pemerintahan eksekutif, juga pe-
ngaruh luar mana pun, adalah salah
satu jaminan paling pasti untuk
runtuhnya ketentuan hukum dan
peraturan.

PENGAWASAN UMUM

Sekarang ini, tidak boleh ada se-
orang di antara kita yang melakukan
sesuatu untuk masyarakat umum,
namun terlepas dari pengawasan
umum. Kita ini sudah berada dalam
suasana bebas. Itulah yang dimaksud
Al-Quran surat Al-‘Ashr, “tawâshaw bi
al-haqq”; bahwa dalam masyarakat
harus ada mekanisme saling meng-
ingatkan mana yang benar. Ke-
mudian “tawâshaw bi al-shabr”;
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bahwa semuanya memerlukan proses;
karena itu diperlukan kesabaran.

Menurut Imam Syafi’i, orang
yang paham surat Al-‘Ashr sudah
dianggap cukup agamanya. Dalam
surat itu ada iman, suatu nilai
universal transendental yang pribadi
sekali. Lalu iman
itu diterjemahkan
menjadi amal sa-
leh (bersifat hori-
zontal). Dan ka-
rena hal itu me-
nyangkut orang
lain, maka orang
berhak untuk
nimbrung, terma-
suk mengingat-
kan. Wa tawâ-
shaw bi al-haqq; inilah yang dalam
terjemahan modern disebut keb-
ebasan sipil, yang biasanya di-
rumuskan sebagai kebebasan me-
nyatakan pendapat, bicara, ber-
kumpul, dan berserikat. Maka,
muncullah istilah check and ba-
lance. Itu dalam bahasa agama
disebut tawâshaw, saling berpesan,
saling berwasiat. Oleh Rasulullah
disebutkan al-dîn nashîhah
(agama itu ialah nasihat), saling
mengingatkan. Jadi dalam per-
kataannya, agama adalah suatu
proses terbuka dan demokratis
sehingga orang bisa dan boleh
bicara.

PENGEMBANGAN ETOS
KEILMUAN DI INDONESIA

Pengembangan etos keilmuan di
negeri kita Indonesia dapat menga-
cu sepenuhnya kepada etos keilmu-
an yang diajarkan Islam yang telah

dibuktikan da-
lam sejarahnya
yang panjang
(perlu diingat
bahwa masa ke-
jayaan Islam
dahulu masih
dua-tiga kali li-
pat lebih pan-
jang daripada
masa kejayaan
Barat modern
sekarang ini).

Oleh karena itu, menurut dinamika
etos keilmuan Islam, untuk membu-
at kita lebih mampu menghadapi tan-
tangan zaman dan meresponsnya, kita
harus mampu dengan cermat men-
deteksi gejala perkembangan sosial
yang terjadi, baik yang kuantitatif
maupun yang lebih ditekankan yaitu
dari segi kualitatif, kemudian kita
pahami kecenderungan dasar yang
melandasi dan melatarbelakanginya.

Analog dengan perintah Tuhan
untuk memperhatikan ciptaan-
Nya dan memahami hukum-hu-
kum yang menguasai ciptaan itu
(sunnatullah), kita harus mem-
perhatikan hukum sejarah dan
mempelajari temuan-temuan ma-
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nusia tentang hukum sejarah itu
sebagai realisasi dari semangat
“Carilah ilmu sekalipun ke negeri
Cina”. Dengan kata lain, kita harus
percaya kepada manusia dan nilai
kemanusiaan yang banyak ditekan-
kan dalam Islam. Percaya kepada
manusia dan nilai kemanusiaan
inilah yang dahulu melandasi para
pemikir Muslim sehingga mereka
tidak segan-segan belajar dari siapa
saja dan ke mana saja.

Hendaknya kita ketahui bahwa
dalam mengembangkan paham
Kemanusiaan atau Humanisme,
Barat pun mengambil dari ajaran
Islam, atau terpengaruh oleh ajaran
Islam—meskipun disayangkan
bahwa di Barat Humanisme harus
melakukan “talak tiga” dengan ge-
reja saat itu. Ini misalnya ditutur-
kan oleh seorang failasuf kemanusia-
an, Giovanni Vico de la Mirandola,
salah seorang pemikir humanis
terkemuka zaman Renaissance
Eropa.

Jadi, sudah sangat sepatutnya
kita sekarang menghidupkan kem-
bali kepercayaan yang lebih besar
kepada manusia dan kemanusiaan.
Sikap ini akan mempunyai dampak
keterbukaan cara berpikir yang luas
dan kreatif, tanpa kehilangan sikap
kritis, yang sangat diperlukan da-
lam usaha menumbuhkan dan
mengembangkan etos keilmuan di
kalangan kaum Muslim. Sebab
manusia di mana pun adalah sama

saja, karena adanya unsur abadi
(perennial) yang tak akan berubah,
sesuai dengan penegasan dalam Al-
Quran, Maka hadapkanlah wa-
jahmu kepada agama itu secara
hanîf, sesuai dengan fitrah Allah yang
telah menciptakan manusia atas
fitrah itu. Tidak ada perubahan
dalam penciptaan Allah. Itulah
agama yang tegak-lurus, namun
kebanyakan manusia tidak me-
ngetahui (Q., 30: 30).

Pada saat ini, sikap untuk meng-
hidupkan kembali kepercayaan yang
lebih besar kepada manusia harus
menjadi tema pemikiran Islam
kontemporer pada tingkat inter-
nasional, sebagai pengungkapan
kembali hakikat manusia selaku
makhluk yang terikat dengan per-
janjian abadi, primordial, dan
perennial dengan Allah. Sebagai-
mana firman Allah, Dan ingatlah
tatkala Tuhanmu mengambil dari
anak turun Adam, dari tulang
punggung mereka, keturunan mereka,
dan meminta mereka persaksian atas
diri mereka sendiri, “Bukankah Aku
ini Tuhanmu sekalian?!” Mereka
berkata, “Benar, kami bersaksi!” (Ini
agar janganlah) kamu nanti berkata
pada hari Kiamat, “Sesungguhnya
kami lupa akan hal itu” (Q., 7:
172).
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PENGERTIAN DASAR IMAN

Kita telah mengetahui penger-
tian iman secara umum, yaitu sikap
percaya, dalam hal ini khususnya
percaya pada masing-masing rukun
iman yang enam (menurut akidah
Sunni). Karena percaya pada ma-
sing-masing rukun iman itu me-
mang mendasari tindakan sese-
orang, maka sudah tentu pengertian
iman yang umum dikenal itu
adalah wajar dan benar.

Namun, dalam dimensinya yang
lebih mendalam, iman tidak cukup
hanya dengan sikap batin yang
percaya atau mempercayai sesuatu
belaka, tetapi menuntut perwujud-
an lahiriah atau eksternalisasinya
dalam tindakan-tindakan. Dalam
pengertian inilah kita memahami
sabda Nabi bahwa iman mem-
punyai lebih dari tujuh tingkat,
yang paling tinggi ialah ucapan
Tiada Tuhan selain Allah dan yang
paling rendah menyingkirkan ba-
haya dari jalanan.

Juga dalam pengertian ini, kita
memahami sabda Nabi, “Demi
Allah, ia tidak beriman! Demi
Allah, ia tidak beriman!” Lalu orang
bertanya, “Siapa, wahai Rasul
Allah?” Beliau menjawab, “Orang
yang tetangganya tidak merasa
aman dari kelakuan buruknya.”
Lalu orang bertanya lagi, “Tingkah
laku buruknya apa?” Beliau jawab,

“Kejahatan dan sikapnya yang
menyakitkan.”

Juga sabda Nabi, “Demi Dia yang
diriku ada di tangan-Nya, kamu
tidak akan masuk surga sebelum
kamu beriman, dan kamu tidak
beriman sebelum kamu saling men-
cintai. Belumkah aku beri petunjuk
kamu tentang sesuatu yang jika kamu
kerjakan kamu akan saling men-
cintai?! Sebarkanlah perdamaian di
antara sesama kamu!”

Keterpaduan antara iman dan
perbuatan yang baik juga dicer-
minkan dengan jelas dalam sabda
Nabi, orang yang berzina, tidaklah
beriman ketika ia berzina, dan orang
yang meminum arak tidaklah ber-
iman ketika ia meminum arak, dan
orang yang mencuri tidaklah beriman
ketika ia mencuri, dan seseorang
tidak akan membuat teriakan me-
nakutkan yang mengejutkan per-
hatian orang banyak jika memang ia
beriman.

Tiadanya iman dari orang yang
sedang melakukan kejahatan itu ialah
karena iman itu terangkat dari
jiwanya dan “melayang-layang di atas
kepalanya seperti bayangan”. De-
mikian itu keterangan tentang iman
yang dikaitkan dengan perbuatan
baik atau budi pekerti luhur.

Berdasarkan itu, maka sesung-
guhnya makna iman dapat berarti
sejajar dengan kebaikan atau per-
buatan baik. Ini dikuatkan oleh
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adanya riwayat tentang orang yang
bertanya kepada Nabi tentang iman,
namun turun wahyu jawaban ten-
tang kebajikan (al-birr), yaitu:

Bukanlah kebajikan itu bahwa
kamu menghadap-
kan wajahmu ke
arah Timur atau
pun Barat. Tetapi
kebajikan ialah ji-
ka orang beriman
kepada Allah, Hari
Kemudian, para
Malaikat, Kitab
Suci, dan para Na-
bi. Dan jika orang
mendermakan hartanya, betapapun
cintanya kepada harta itu, untuk kaum
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, orang telantar di perjalanan,
dan untuk orang yang terbelenggu
perbudakan. Kemudian jika orang itu
menegakkan shalat dan mengeluarkan
zakat. Juga mereka yang menepati janji
jika membuat perjanjian, serta tabah
dalam kesusahan, penderitaan, dan
masa-masa sulit. Mereka itulah orang-
orang yang tulus, dan mereka itulah
orang-orang yang bertakwa (Q., 2:
177).

Oleh karena itu, perkataan îmân
yang digunakan dalam Kitab Suci
dan Sunnah Nabi sering memiliki
makna yang sama dengan perkataan
kebajikan (al-birr), takwa, dan
kepatuhan (al-dîn) kepada Tuhan.

PENGERTIAN IBADAT

Ibadat, yang dapat juga disebut
sebagai ritus atau tindakan ritual,
adalah bagian yang amat penting

dari setiap aga-
ma atau keper-
cayaan (seperti
yang ada pada
sistem-sistem
kultus).

Dari sudut
k e b a h a s a a n ,
“ibadat” (Arab:
‘ibâdah) berarti
pengabdian (se-

akar dengan kata Arab ‘abd yang
berarti hamba atau budak), yakni
pengabdian (dari kata “abdi”, ‘abd)
atau penghambaan diri kepada
Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam pengertiannya yang lebih
luas, ibadat mencakup keseluruhan
kegiatan manusia dalam hidup di
dunia ini, termasuk kegiatan “du-
niawi” sehari-hari, jika kegiatan itu
dilakukan dengan niat pengabdian
dan penghambaan diri kepada
Tuhan, yakni sebagai tindakan
bermoral. Inilah maksud firman
Ilahi bahwa manusia (dan jin)
tidaklah diciptakan Allah, melain-
kan untuk mengabdi kepada-Nya.
Yakni untuk menempuh hidup
dengan kesabaran penuh bahwa
makna dan tujuan keberadaan

Keinginan untuk berkumpul de-
ngan sesama (le desire d’être
ensemble) adalah naluri manusia
sebagai makhluk sosial. Keinginan
berkumpul juga merupakan ke-
inginan untuk menyatakan pen-
dapat  dan mewujudkannya se-
cara bersama.
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manusia ialah perkenan atau ridla
Allah Swt.

Dalam pengertiannya yang lebih
khusus, ibadat, sebagaimana juga
umumnya dipahami dalam masya-
rakat, menunjuk kepada amal
perbuatan tertentu yang secara khas
bersifat keagamaan. Dari sudut ini,
kadang-kadang juga digunakan
istilah ubudiyah (‘ubûdîyah), yang
pengertiannya mirip dengan kata-
kata ritus atau ritual dalam bahasan
ilmu-ilmu sosial.

Sesuatu yang amat penting
diingat mengenai ibadat atau ubu-
diyah ini ialah dalam melakukan
amal perbuatan itu seseorang harus
hanya mengikuti petunjuk agama
dengan referensi kepada sumber-
sumber suci (Kitab dan Sunnah),
tanpa sedikit pun hak bagi sese-
orang untuk menciptakan sendiri
cara dan pola mengerjakannya. Jus-
tru suatu “kreasi”, “penambahan”
atau “inovasi” di bidang ibadat da-
lam pengertian khusus ini akan
tergolong sebagai penyimpangan
keagamaan (bid‘ah, heresy) yang
terlarang keras. Inilah makna kaidah
dalam ilmu ushûl al-fiqh bahwa
pada prinsipnya ibadat itu ter-
larang, kecuali yang telah di-
tetapkan oleh agama (sehingga,
misalnya, dengan adanya ketetapan
itu suatu bentuk ibadat menjadi
wajib atau sunnat dengan beberapa
variasi seperti wajib ‘ayn, wajib

kifâyah, sunnat mu’akkadah, dan
lain-lain). Jadi, yang dimaksud de-
ngan “terlarang” dalam kaidah itu
ialah tidak dibenarkannya seseorang
“menciptakan” sendiri bentuk dan
cara suatu ibadat, sebab hal itu me-
rupakan hak prerogatif Allah yang
disampaikan kepada Rasul-Nya.

Ibadat dalam pengertian khas
inilah yang menjadi salah satu
bagian dari ilmu fiqih bersama
dengan mu‘âmalat (kegiatan tran-
saksi antara sesama manusia dalam
masyarakat), munâkahât (hal-hal
berkenaan dengan masalah per-
nikahan), dan ‘uqûbât atau jinâyat
(hal-hal berkenaan masalah peng-
hukuman orang bersalah). Maka
dalam perbandingannya terhadap
ibadat itu, ilmu ushûl al-fiqh me-
nyebutkan sebuah kaidah bahwa
suatu bentuk mu‘âmalat pada
dasarnya diperbolehkan, kecuali jika
terdapat ketentuan lain dari ajaran
agama (sehingga karena ketentuan
itu suatu bentuk mu‘âmalât men-
jadi haram, makruh, dan lain-lain).

PENGERTIAN ISLAM

Yang pertama-tama menjadi
sumber ide tentang universalisme
Islam ialah pengertian perkataan
islâm itu sendiri. Sikap pasrah
kepada Tuhan tidak saja merupakan
ajaran Tuhan kepada hamba-Nya,
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tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan
disangkutkan kepada alam manusia
itu sendiri. Dengan kata lain, ia
diajarkan sebagai pemenuhan alam
manusia, sehingga pertumbuhan
perwujudannya pada manusia selalu
bersifat dari dalam, tidak tumbuh,
apalagi dipaksakan, dari luar (Q., 2:
256). Sikap keagamaan hasil pak-
saan dari luar tidak autentik, karena
kehilangan dimensinya yang paling
mendasar dan mendalam, yaitu
kemurnian atau keikhlasan.

Karena sikap pasrah kepada
Tuhan Yang Maha Esa itu meru-
pakan tuntutan alami manusia,
maka agama (Arab: al-dîn, secara
harfiah antara lain berarti “ketun-
dukan”, “kepatuhan” atau “keta-
atan”) yang sah tidak bisa lain dari
sikap pasrah kepada Tuhan (al-
islâm). Maka tidak ada agama tanpa
sikap itu, yakni keagamaan tanpa
kepasrahan kepada Tuhan adalah
tidak sejati (Q., 3: 19).

“Karena prinsip-prinsip itu
maka semua agama yang benar pa-
da hakikatnya adalah “al-islâm”,
yakni semuanya mengajarkan sikap
pasrah kepada Sang Maha Pencipta,
Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Ki-
tab Suci berulang kali kita dapati
penegasan bahwa agama para nabi
terdahulu sebelum Nabi Muhammad
Saw. adalah semuanya “al-islâm”,
karena inti semuanya adalah ajaran
tentang sikap pasrah kepada Tuhan.
Atas dasar inilah, maka agama yang

dibawa oleh Nabi Muhammad
disebut agama Islam, karena ia
secara sadar dan dengan penuh
deliberasi mengajarkan sikap pasrah
kepada Tuhan, sehingga agama
Nabi Muhammad merupakan al-
islâm par excellence, namun bukan
satu-satunya, dan tidak unik dalam
arti berdiri sendiri, melainkan
tampil dalam rangkaian dengan
agama-agama al-islâm yang lain,
yang telah tampil terdahulu.

Di bawah cahaya prinsip dan
pengertian itulah seharusnya kita
membaca dan memahami Kitab
Suci Al-Quran, khususnya berke-
naan dengan kata-kata islâm atau
al-islâm dan segenap derivasinya
seperti kata-kata muslim sebagai
kata benda pelaku (participle) atau
kata sifat dari islâm, dan seterus-
nya.”

Disebabkan adanya sesuatu
yang sangat istimewa pada ma-
nusia, maka manusia mempunyai
kesadaran penuh dan kemampuan
untuk memilih. Justru kesadaran
dan kemampuan untuk memilih
itu, yakni secara singkat “kebe-
basan” adalah ciri manusia, me-
rupakan unsur yang berasal dari
Ruh Tuhan. Namun kebebasan
manusia adalah kebebasan terbatas,
sebab kebebasan mutlak hanya ada
pada Diri dan Wujud yang Mutlak
pula, yaitu Allah, Tuhan Yang Maha
Esa. Salah satu unsur keterbatasan
manusia itu ialah bahwa bagaimana-
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pun dan betapapun perkembangan
dirinya, ia masih tetap harus tun-
duk dan pasrah kepada Tuhan
(melakukan al-islâm). Itu adalah
natur (fithrah) manusia, yang dalam
firman lain dilukiskan sebagai
perjanjian (primordial) antara anak
keturunan Adam Allah sendiri:

“Dan ketika Tuhanmu mengem-
bangkan dari anak-cucu Adam—
yaitu dari punggung mereka—ke-
turunan mereka (umat manusia) dan
meminta mereka bersaksi atas diri
mereka, “Bukankah Aku ini Tuhan-
mu?” Mereka semua menyahut, “Ya,
kami semua bersaksi”. (Maka ja-
nganlah) kamu berkata di hari
kiamat, “Sesungguhnya kami lupa
akan hal ini” (Q., 7: 172).

Tidak bisa lain bahwa persaksian
akan Allah itu mengandung makna
kesediaan untuk taat dan sukarela
untuk tunduk dan pasrah kepada-
Nya, yaitu islâm. Sebagai kelan-
jutan perjanjian primordial antara
setiap pribadi manusia, atau ma-
nusia itu secara keseluruhannya, de-
ngan Tuhan, maka menjalankan al-
islâm bagi manusia adalah sama
nilainya dengan berjalannya alam
(secara tidak sadar) mengikuti
hukum-hukumnya sendiri yang
ditetapkan oleh Allah, Maha Pen-
cipta. Karena itu al-islâm bersifat
alami, wajar, fithrî, dan natural.

PENGERTIAN SEKULARISASI

Pengertian pertama tentang
sekularisasi ialah bahwa ia adalah
proses, yaitu proses penduniawian.
Dalam proses itu terjadi pemberian
perhatian yang lebih besar daripada
sebelumnya kepada kehidupan
duniawi ini. Dalam memperhatikan
kehidupan duniawi yang lebih ini,
telah tercakup pula sikap yang
objektif dalam menelaah hukum-
hukum yang menguasainya, dan
mengadakan penyimpulan-pe-
nyimpulan yang jujur. Pengetahuan
mutlak diperlukan, guna mem-
peroleh ketepatan setinggi-ting-
ginya dalam memecahkan masalah-
masalahnya. Dan di sinilah sebenar-
nya letak peranan ilmu penge-
tahuan. Maka secara pendek dan
ringkas, pengertian pokok tentang
sekularisasi ialah pengakuan wewe-
nang ilmu pengetahuan dan pene-
rapannya dalam membina kehidup-
an duniawi. Dan ilmu pengetahuan
itu sendiri terus berproses dan
berkembang menuju kesempur-
naannya.

Jika sekularisasi merupakan
proses yang dinamis, maka tidaklah
demikian halnya dengan seku-
larisme. Sekularisme adalah suatu
paham, yaitu paham keduniawian.
Ia membentuk filsafat tersendiri
dan pandangan dunia baru yang
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berbeda, atau bertentangan dengan
hampir seluruh agama di dunia ini.

Oleh karena itu, sekalipun kita
mengharuskan adanya sekularisasi,
tetapi dengan tegas kita menolak
sekularisme. Harvey Cox menerang-
kan perbedaan antara sekularisasi
dan sekularisme itu sebagai berikut:

“Bagaimanapun, sekularisasi
sebagai istilah deskriptif mem-
punyai arti yang luas dan men-
cakup. Ia muncul dalam samaran-
samaran yang berbeda-beda, ter-
gantung kepada sejarah keagamaan
dan politik suatu daerah yang
dimaksudkan. Namun, di mana-
pun ia timbul, ia harus dibedakan
dari sekularisme. Sekularisasi me-
nunjukkan adanya proses sejarah,
hampir pasti tak mungkin diputar
kembali, di mana masyarakat dan
kebudayaan dibebaskan dari kung-
kungan atau asuhan pengawasan
keagamaan dan pandangan dunia
metafisis yang tertutup. Telah kita
tegaskan bahwa sekularisasi, pada
dasarnya, adalah perkembangan
pembebasan. Sedangkan sekularis-
me adalah nama untuk suatu ideo-
logi, suatu pandangan dunia baru
yang tertutup yang berfungsi sangat
mirip sebagai agama baru.”

Sekali lagi, sekularisme adalah
paham keduniawian. Paham itu
mengatakan bahwa kehidupan
duniawi itu adalah mutlak dan
terakhir, tiada lagi kehidupan

sesudahnya, yang biasanya agama-
agama menamakannya Hari Ke-
mudian, Hari Kebangkitan dan
lain-lain. Kita semua, yang hidup
ini, adalah makhluk sekuler, artinya
kita sekarang masih berada di dalam
alam sekular, duniawi, karena
belum pindah ke alam akhirat, alam
baka, yaitu mati. Tetapi, bagi
penganut sekularisme, mereka
adalah orang-orang sekularis, arti-
nya orang-orang yang menjadikan
sekularisme sebagai sentral ke-
yakinannya.

Oleh sebab itu, sekularisme
bertentangan dengan agama, khu-
susnya Islam. Sebab, Islam meng-
ajarkan tentang adanya Hari Ke-
mudian (akhirat), dan orang Islam
wajib meyakininya.

Gambaran tentang kaum seku-
laris kita dapati dalam Al-Quran di
banyak tempat. Mereka selalu
digolongkan ke dalam kelompok
orang kafir. Gambaran itu, antara
lain, kita dapati dalam firman-Nya:

Mereka (orang-orang kafir itu)
berkata, “Tidak ada kehidupan
kecuali kehidupan dunia kita ini
saja. Kita mati dan kita hidup, dan
tidak ada sesuatu yang membinasa-
kan kita, kecuali masa.” Padahal
mereka tidak mempunyai penge-
tahuan yang pasti tentang hal itu.
Mereka hanyalah menduga-duga saja
(Q., 45: 24).
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Pembedaan antara sekularisasi
dan sekularisme itu dapat menjadi
semakin jelas kalau kita bandingkan
dan analogikan dengan pembedaan
antara rasionalisasi dan rasionalisme.
Setiap orang Islam mengetahui,
malahan sering membanggakan
diri, bahwa dia harus bersikap
rasional. Sebab, hal demikian
banyak sekali diajarkan dalam Al-
Quran. Dan bila suatu saat umat
Islam dalam keadaan tidak rasional,
maka proses pengembaliannya ke
rasionalitas menimbulkan proses
rasionalisasi. Tetapi kiranya, setiap
Muslim juga mengetahui bahwa dia
tidak boleh menjadi rasionalis,
yaitu pendukung rasionalisme.
Sebab, rasionalisme adalah suatu
paham yang bertentangan dengan
Islam. Rasionalisme mengingkari
keberadaan wahyu sebagai media
untuk mengetahui kebenaran dan
hanya mengakui rasio.

Di sini pun, seperti halnya per-
bedaan antara sekularisme dan
sekularisasi sebagai paham dan
proses, perbedaan antara rasionalis-
me dan rasionalisasi adalah juga
perbedaan pengertian antara paham
dan proses.

Rasionalitas adalah suatu meto-
de guna memperoleh pengertian
dan penilaian yang tepat tentang
suatu masalah dan pemecahannya.
Rasionalisasi adalah proses peng-
gunaan metode itu.

Sekularisasi tanpa sekularisme,
yaitu proses penduniawian tanpa
paham keduniawian, bukan sangat
mungkin, bahkan telah terjadi dan
terus akan terjadi dalam sejarah.
Sekularisasi tanpa sekularisme
adalah sekularisasi terbatas dan
dengan koreksi. Pembatasan dan
koreksi itu diberikan oleh keper-
cayaan akan adanya Hari Kemudian
dan prinsip ketuhanan.

Sekularisasi, dalam bentuknya
yang demikian, selalu menjadi
keharusan bagi setiap umat ber-
agama, khususnya umat Islam, jika
pada suatu saat mereka kurang
memberikan perhatian yang wajar
kepada aspek duniawi kehidupan
ini. Suatu firman Tuhan mene-
gaskan hal itu:

Dan carilah dalam anugerah
Tuhan kepada kamu itu kebahagiaan
akhirat, namun janganlah kamu
melupakan nasibmu di dunia, dan
perbuatlah kebaikan, sebagaimana
Allah telah memperbuat kebaikan
kepadamu, dan janganlah kamu
membuat kerusakan di bumi ini.
Sesungguhnya, Tuhan tidak suka
kepada kaum perusak (Q., 28: 77).

Dalam firman itu, kita dapati
perintah Allah agar kita berusaha
memperoleh kebahagiaan di akhirat
nanti, yang kemudiaan disusul
dengan peringatan agar kita jangan
sampai melupakan nasib kita dalam
kehidupan duniawi ini. Bila di-
resapkan, di situ terasa secara
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tersirat adanya semacam kekuatiran,
bahwa jika mencurahkan perhatian
kepada masalah-masalah akhirat,
kita akan lupa masalah dunia.
Kemudian disusul dengan perintah
agar kita berbuat konstruktif, dan
larangan ber-
buat destruktif.
Hal ini mem-
berikan impli-
kasi bahwa me-
lupakan aspek
kehidupan du-
niawi adalah
destruktif, baik
untuk diri sen-
diri maupun
untuk masya-
rakat, sedangkan Tuhan tidak suka
kepada orang-orang yang sifatnya
destruktif.

PENGGAMBARAN SURGA

Dan sampaikan berita gembira
kepada mereka yang beriman dan
berbuat baik, bahwa bagi mereka
tersedia taman-taman surga … (Q.,
2: 25) Surga adalah simbol ke-
bahagiaan (sa‘âdah) bagi kaum
beriman, yang juga merupakan hal
yang hakiki bagi kemanusiaan.
Meskipun sering dengan ilustrasi
yang berbeda, dalam setiap agama
terdapat penggambaran mengenai
surga ini, termasuk lawannya neraka

yang merupakan simbol dari ke-
sengsaraan manusia (syaqâwah).

Menurut Al-Qurân, manusia
kelak memang akan terbagi dalam
dua kelompok, yakni yang sengsara
(syaqî), dan yang bahagia (sa‘îd).

Seperti tertulis
dalam Q., 11:
105-108, Tat-
kala tiba waktu
tak seorang pun
dapat berbicara
kecuali dengan
izin-Nya: dari
antara mereka
ada yang ma-
lang, dan ada
yang senang.

Adapun mereka yang malang dalam
api neraka; di sana mereka hanya
mengeluarkan napas dan menge-
rang. Mereka tinggal di dalamnya
sepanjang waktu selama ada langit
dan bumi; kecuali jika Tuhanmu
menghendaki (lain), karena Tuhan
melaksanakan apa direncanakan-
Nya. Adapun mereka yang senang
tinggal di dalamnya sepanjang
waktu selama ada langit dan bumi;
kecuali jika Tuhanmu menghendaki
(lain); suatu karunia tiada putus-
putusnya.

Ayat ini menegaskan surga se-
bagai tempat bagi orang yang
berbahagia, dan neraka sebagai
tempat bagi orang yang sengsara.
Orang beriman yang dikaruniai

Banyaknya simbol keagamaan di
Indonesia akhir-akhir ini menimbulkan
kekhawatiran akan terjadinya ke-
matian budaya. Sebenarnya tidak
perlu dirisaukan. Sebab, agama
sendiri sebenarnya dapat beradaptasi
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surga ini digambarkan akan men-
dapatkan kebahagiaan yang tak
berkesudahan, tinggal di dalamnya
selama-lamanya (khâlidîna fîha),
yang berbeda dengan kebahagiaan
dalam hidup di dunia sekarang ini,
yang selalu berubah-ubah setiap
saat. Barang siapa mengerjakan
amal kebaikan, laki-laki ataupun
perempuan, 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). Se-
dangkan orang
yang ingkar ke-
pada kebenaran
dan berbuat ja-
hat, maka Allah
mengancam ba-
ginya dengan
kesengsaraan
yang besar, Adapun bagi mereka
yang fasik, kediamannya api neraka;
setiap kali mereka ingin keluar da-
ripadanya, mereka dipaksa kembali
ke dalamnya, dan dikatakan ke-
pada mereka: “Rasakan azab api
yang dulu kamu dustakan” (Q., 32:
20-21).

Dalam permikiran Islam,
pernah diperdebatkan apakah
surga dan neraka —pengalaman
kebahagiaan dan kesengsaraan—

itu bersifat jasmani atau ruhani? Ja-
waban atas pertanyaan ini telah
menimbulkan masalah penafsiran,
yang itu tergantung pada cara mem-
baca Al-Quran, secara harfiah atau
secara maknawiyah di balik kata-kata
yang tersurat. Mereka yang me-
mahami teks suci secara harfiah,
pengertian akan kebahagiaan dan
kesengsaraan itu bersifat fisik.
Memang hampir seluruh keterangan
dan pelukisan mengenai surga dan
neraka dalam Al-Quran dan Sunnah
digambarkan sebagai pengalaman ke-

bahagiaan dan
k e s e n g s a r a a n
yang serba fisik.
Walaupun demi-
kian, ada juga
beberapa kete-
rangan dalam Al-
Quran maupun
Sunnah yang
memberi isyarat
bahwa penga-
laman kebaha-

giaan dan kesengsaraan itu tidak
bersifat fisik, melainkan ruhani.

PENGGUNAAN KEKAYAAN

YANG ADIL

Arti semula kata ‘adl (bahasa
Arab) ialah sesuatu yang sedang,
seimbang, atau wajar. Begitu pula,
arti kata just (bahasa Inggris) ialah
wajar, dan dengan demikian, arti
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justice (keadilan) ialah kewajaran.
Jika dikaitkan dengan pengertian
adil ini, penggunaan kekayaan itu
harus adil, sehingga kekayaan
memenuhi kewajaran: suatu ke-
adaan 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 memper-
hitungkan dan memperhatikan
keadaan dan kepentingan orang
banyak; tidak egois atau berpusat
pada diri sendiri. Dengan ke-
prihatinan, harta sendiri kita guna-
kan sesuai dengan kebutuhan hi-
dup yang wajar, tak lebih dan tak
kurang, menyisihkan sebagian un-
tuk mendorong produktivitas ma-
syarakat (umpamanya, dengan sis-
tem tabungan), dan mengeluarkan
sebagian lagi untuk kepentingan
langsung sosial. Dengan menekan
penampakan kekayaan yang men-
colok, didapat satu hal lagi: mengu-
rangi sumber ketegangan-ketegang-
an sosial yang amat berbahaya.

Tentang pola prihatin ekonomi
ini, agama memberi petunjuk di
dalam Q., 25: 67: Dan mereka
(orang-orang beriman), jika meng-
gunakan harta mereka, tidak ber-
lebihan dan tidak pula berkekurang-
an, berada di antara keduanya.

Wajarlah bila kita, bangsa In-
donesia, menempuh cara hidup

prihatin dan disertai solidaritas
sosial sebagai salah satu jalan
menuju Keadilan Sosial. Beberapa
negara telah menempuh jalan itu.

PENGHARGAAN
TERHADAP PRESTASI

Mengukur seseorang dari prestasi
adalah sangat Islami, karena agama
kita mengajarkan bahwa pengharga-
an tidak berdasarkan keturunan
tetapi amal atau kerja. Dikatakan
oleh para ulama bahwa, “Peng-
hargaan kepada manusia di zaman
jahiliah berdasarkan keturunan, dan
di zaman Islam atas hasil kerja.”
Tentu Al-Quran lebih tegas lagi,
seperti dalam firman Allah Swt.,
Bahwa yang diperoleh manusia hanya
apa yang diusahakannya. Bahwa
usahanya akan segera terlihat (Q.,
53: 39-40).

Inilah dasar etos kerja Islam,
bahwa umat Islam mendekati Allah
Swt. melalui kerja, dan karenanya
agama Islam disebut sebagai agama
etis (ethical religion), seperti firman
Allah Swt., Barang siapa meng-
harapkan pertemuan dengan Tuhan,
kerjakanlah amal kebaikan, dan
dalam beribadat kepada Tuhan
janganlah persekutukan dengan siapa
pun (Q., 18: 110). Jadi dasarnya
adalah pertama kerja, dan kedua
keikhlasan. Di tempat lain urut-
annya bisa dibalik, tetapi kedua-
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duanya harus menyatu, tidak bisa
dipisahkan.

Banyak contoh kerja yang ditun-
jukkan oleh Rasulullah, misalnya
beliau aktif sekali dalam memimpin
perang, pemerintahan, dan se-
bagainya, hingga Allah Swt. ber-
firman kepada beliau, Katakanlah,
‘Wahai kaumku, kerjakanlah me-
nurut kemampuanmu. Dan aku pun
mengerjakan sesuai dengan bagianku”
(Q., 39: 39).

Orang-orang kafir Makkah per-
nah menggugat Nabi yang berjalan-
jalan di pasar, berdagang, dan segala
macamnya. Bahkan Tuhan juga
digugat; kalau mengutus rasul
mestinya orang yang lebih mulia,
tidak melakukan pekerjaan macam
ini. Maka turun firman Allah Swt.,
Dan rasul-rasul yang Kami utus
sebelummu, mereka memakan ma-
kanan dan berjalan di pasar-pasar.
Kami jadikan satu dengan yang lain
di antara kamu sebagai cobaan,
dapatkah kamu menahan sabar? (Q.,
25: 20). Artinya, kalau seandainya
penduduk Makkah adalah malaikat
sudah pasti yang akan diutus
kepada mereka juga malaikat, tetapi
karena penduduk Makkah adalah
manusia, maka yang menjadi utusan
juga manusia.

Kalau umat Islam tidak me-
mulai kalendernya dengan tahun
kelahiran Nabi, itu merupakan
konsistensi dengan penegasan Al-
Quran sendiri, bahwa Muhammad

adalah manusia biasa, Katakanlah,
‘Aku hanya seorang manusia seperti
kamu, yang diberi wahyu, tetapi
Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha
Esa’ (Q., 18: 110). Jadi, kelebihan
manusia Muhammad dari kita
adalah bahwa beliau menerima
pengajaran tentang prinsip Ke-
tuhanan Yang Maha Esa (tauhid).

Ketika Rasulullah Saw. shalat
Isya sampai lima rakaat, para sa-
habat gaduh apakah rakaat shalat
Isya telah diubah. Tetapi karena
Nabi sendiri pelakunya, mereka
tidak berani menegur, dan Ra-
sulullah juga tidak segera menerima
laporan. Melihat kegaduhan itu
Rasulullah bertanya-tanya, dan
salah seorang sahabat menceritakan
kejadian yang sebenarnya. Maka
dalam sebuah hadis yang terkenal
dikatakan, Sesungguhnya aku ini
manusia biasa, bisa lupa, bisa salah,
dan bisa alpa, maka apabila aku
lupa ingatkan! Jadi salat Isya tetap
empat rakaat.

Dengan pemikiran di atas, aga-
ma Islam menjadi agama yang
sangat berhasil memelihara umat-
nya dari menyembah tokoh pendiri.
Semua agama yang lain, kecuali
Yahudi, terjeblos ke dalam praktik
ini. Agama Kristen menyembah
Yesus, agama Buddha menyembah
Buddha Gautama, seperti terlihat
di Candi Borobudur, di mana
unsur yang paling penting adalah
arca Buddha di dalam stupa-stupa,
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yang dijadikan sembahan. Padahal
Buddha Gautama tidak pernah
berpesan supaya dirinya disembah.
Yang lebih lucu adalah Kong Hu
Cu, seorang failasuf semata, tetapi
falsafahnya berkembang menjadi
agama, dan para
pengikutnya me-
nyembah dia.
Lihat saja di ma-
na ada kelenteng
di situ ada pa-
tung Kong Hu
Cu.

PENGHAYATAN KEAGAMAAN
POPULER

Sebagai rahmat untuk sekalian
alam, sesuai dengan penegasan ten-
tang diutusnya Nabi Muhammad
Saw., Islam adalah untuk keba-
hagiaan semua orang, tanpa mem-
beda-bedakan tinggi rendahnya
dalam kemampuan manusiawi
pribadi (seperti kemampuan in-
telektual) maupun dalam keduduk-
an sosial. Oleh karena itu, adanya
penghayatan keagamaan populer,
dalam arti oleh kalangan umum
(awam) yang biasanya juga menjadi
bagian terbesar masyarakat bukan-
lah sesuatu yang dengan sendirinya
mengandung kesalahan, kekurang-
an atau cacat. Nilai keagamaan
seseorang berupa adanya takwa dan

hidayah dari Tuhan tidaklah ter-
gantung pada tingkat kemampuan
intelektual atau pun kedudukan
sosial. Ini jelas merupakan ajaran
moral di balik teguran Tuhan dalam
Al-Quran kepada Nabi ketika

beliau tampak
hanya mau me-
ladeni “orang be-
sar” dan meng-
abaikan “orang
kecil”.

Dia (Muham-
mad) bermuka

masam dan berpaling, karena datang
kepadanya seorang buta. “Apakah
engkau tahu (wahai Muhammad),
kalau-kalau dia (orang buta) itu
bersih jiwanya? Atau dia itu hendak
belajar, kemudian ajaran itu ber-
manfaat baginya?” Sedangkan orang
yang serba-berkecukupan, maka
engkau berikan perhatian. Padahal
tidak mengapa bagimu sekiranya dia
(orang kaya) itu tidak bersih jiwa.
Dan adapun orang yang datang
bergegas, lagi pula dia itu bertakwa,
maka engkau mengabaikannya.
Janganlah begitu! Sesungguhnya ia
(ayat-ayat) ini adalah peringatan.
Maka siapa saja yang mau, ia akan
memperhatikan. Dalam lembaran-
lembaran yang terhormat yang ting-
gi dan suci. Di tangan para utusan
(Malaikat), yang mulia dan selalu
berbakti (Q., 80: 1-16).

“Hampir saja kemiskinan itu
mengajak kepada kekafiran.”

(Hadis)
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Dari peristiwa yang dituturkan
dalam Kitab Suci itu jelas sekali
bahwa kesucian jiwa bukanlah
sesuatu yang mempunyai kaitan
positif dengan kedudukan sosial
seseorang. Maka dalam skema itu
penyebutan sesuatu sebagai “peng-
hayatan keagamaan populer” tidak
dengan sendirinya mengandung
nilai kerendahan atau kekurangan.
Karena itu, ada petunjuk agar kita
berbicara kepada seseorang sesuai
dengan kemampuan berpikirnya.

Berkaitan dengan ini, Al-Quran
sendiri menyebutnya bahwa Tuhan
selalu mengutus utusan-Nya de-
ngan bahasa kaumnya, Kami tidak-
lah pernah mengutus seorang utusan
pun kecuali dengan bahasa kaumnya,
agar ia dapat memberi penjelasan
kepada mereka ... (Q., 14: 4). Ten-
tang “bahasa” itu, Abdullah Yusuf
Ali menafsirkan, tidak hanya bahasa
dalam linguistiknya, tetapi juga
dalam arti kultural, bahkan cara
berpikir. Semua utusan Allah me-
nyampaikan pesan Ilahi kepada
kaumnya, selain melalui bahasa
linguistiknya, juga bahasa budaya,
dan cara berpikir mereka. Dan
penggunaan “bahasa” itu meliputi
semua golongan manusia tanpa
kecuali, tinggi dan rendah ataupun
khawwâsh dan ‘awwwâm. Yusuf Ali
menjelaskan hal itu dalam bukunya
The Holy Qur’an, Translation and
Commentary demikian:

“Jika tujuan dari Pesan Suci
(risâlah) ialah membuat sesuatu
menjadi terang, maka ia harus
disampaikan dalam bahasa yang
berlaku di antara masyarakat, yang
kepada mereka utusan itu dikirim.
Melalui masyarakat itu pesan ter-
sebut dapat mencapai seluruh umat
manusia. Bahkan, ada pengertian
yang lebih luas untuk “bahasa”. Ia
tidak semata-mata masalah abjad,
huruf, atau kata-kata. Setiap zaman
atau masyarakat atau dunia dalam
pengertian psikologis membentuk
jalan pikirannya dalam cetakan atau
bentuk tertentu pesan Tuhan ka-
rena bersifat universal dapat di-
nyatakan dalam semua cetakan dan
bentuk, dan sama-sama absah dan
diperlukan untuk semua tingkatan
manusia, dan karena itu harus di-
terangkan kepada masing-masing
sesuai dengan kemampuannya atau
daya penerimaannya. Dalam hal ini
Al-Quran menakjubkan. Ia seka-
ligus untuk orang yang paling
sederhana dan untuk orang yang
paling maju.”

Tentu saja kenyataan memang
seperti yang dikatakan oleh Yusuf
Ali. Sebab kalau tidak maka akan
bertentangan dengan rahmat Allah
untuk sekalian umat manusia, dan
tentu akan menjadi absurd seandai-
nya Tuhan akan memberi jalan
menuju kebahagiaan hanya kepada
golongan khusus masyarakat saja.
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PENGKHIANATAN-
PENGKHIANATAN YAHUDI

Orang-orang Yahudi yang telah
diberi tempat terhormat dalam
Konstitusi Madinah, akhirnya satu
per satu berkhianat. Mulanya ialah
Bani Qainuqa yang enggan ikut
berperang, padahal sesuai perjanjian
mereka harus ikut berperang ber-
sama Nabi dan orang-orang ber-
iman menghadapi musuh dari luar.
Alasannya ialah waktu perang jatuh
pada hari Sabtu. Memang orang
Yahudi yang ekstrem ingin berdiam
diri pada hari itu, sebab sabtu
artinya istirahat. Sabtu (sabath)
seakar dengan perkataan subât dalam
bahasa Arab. Misalnya, Dan menja-
dikan tidurmu untuk masa rehat (Q.,
78: 9). Menurut cerita dalam Kitab
Kejadian, Tuhan menciptakan langit
dan bumi dalam enam hari setelah
itu Ia capai, sehingga pada hari yang
ketujuh dia beristirahat, karena itu
manusia tidak boleh bekerja. Tuhan
saja beristirahat, masa manusia tidak?

Pada zaman Nabi, Bani Qainuqa
menolak perang karena terjadi pada
hari Sabtu. Tetapi ada seorang Ya-
hudi bernama Muhayirin yang
mengingatkan bahwa mereka telah
terikat perjanjian dengan Muhammad
untuk ikut serta jika dia berperang.
Jadi, tidak ada alasan penolakan
sekadar karena hari Sabtu, sebab
perang tidak bisa ditunda. Akhir-
nya Mukhaiyar maju perang ber-

sama umat Islam dan mati ter-
bunuh sehingga Rasulullah Saw.
sangat memujinya sebagai “orang
Yahudi yang paling baik”. Inilah
contoh bagaimana orang Yahudi
berpartisipasi di dalam kehidupan
politik Madinah. Artinya, negara
kota Madinah adalah sebuah ma-
syarakat plural, dan juga suatu
masyarakat yang menerapkan de-
mokrasi partisipatif, yakni meng-
ikutsertakan semua orang.

Yahudi Bani Qainuqa, karena
tetap tidak mau berperang, akhir-
nya dihukum oleh Nabi. Karena
pengkhianatan mereka ringan,
hukumannya pun ringan. Mereka
dipersilakan keluar dari Madinah
dengan bebas membawa apa saja
yang diinginkan. Kemudian giliran
Bani Nadlir yang berkhianat. Ka-
rena pengkhianatan mereka lebih
berat daripada Bani Qainuqa,
mereka dihukum diusir dari Ma-
dinah tanpa membawa harta benda.
Dan yang paling mengerikan dan
mengenaskan ialah nasib Bani
Quraizhah.

Ceritanya begini. Pada waktu itu
akan terjadi Perang Ahzab, yakni
penyerangan koalisi suku-suku Arab
pimpinan Quraish Makkah ke
Madinah. Setelah mendengar ren-
cana itu, Nabi bermusyawarah
dengan para sahabat. Nabi me-
nerima usul Salman Al-Farisi, orang
Parsi, yang rupanya mempunyai
pengalaman militer yang baik sekali.
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Dia mengusulkan supaya membuat
parit di sekitar kota (sehingga
nantinya perang ini juga disebut
sebagai Perang Khandaq [parit]).
Di dalam perang ini ada suatu
taktik yang baru sama sekali bagi
orang Arab yang membuat pe-
nyerbu Madinah kebingungan,
tidak bisa berbuat apa-apa, dan
akhirnya hanya mengepung Kota
Madinah selama hampir satu bu-
lan. Dalam keadaan terkepung rapat
seperti itu, persediaan air tentu saja
langka, tiba-tiba Bani Quraizhah
menunjukkan indikasi berkhianat.
Mereka rupanya berpendapat bah-
wa inilah permulaan kehancuran
Islam, dan karenanya, mereka
mengambil kesempatan untuk
memihak yang menang. Secara
diam-diam mereka membina hu-
bungan dengan koalisi pimpinan
orang-orang Quraisy. Tetapi berita
itu sampai kepada Nabi, sehingga
beliau memerintahkan beberapa
sahabat untuk meneliti kebenaran-
nya dengan pesan kalau kabar itu
benar, diamkan saja dahulu, kalau
ternyata salah, umumkan. Ini
adalah dalam kerangka perang urat
saraf (psywar) dengan pasukan
sekutu bahwa Bani Quraizhah
tidak berkhianat. Tetapi apa yang
didapati oleh utusan Nabi itu ialah
kebenaran bahwa Bani Quraizhah
memang berkhianat. Dan hanya
berkat pertolongan Allah Swt.,
Perang Khandaq berakhir dengan

kegagalan sekutu, yaitu terjadinya
badai yang memporak-porandakan
perkemahan mereka di sekitar
Madinah, dan selamatlah masya-
rakat Madinah pimpinan Nabi.
Tentu, persoalan Bani Quraizhah
menjadi urusan Nabi. Coba kita
bayangkan kalau tidak terjadi badai
(yang kira-kira merupakan mukjizat
dari Tuhan), barangkali umat Islam
pada waktu itu akan mengalami
kesulitan yang luar biasa, atau
mungkin hancur, karena dikepung
di setiap penjuru oleh koalisi dari
seluruh suku-suku Arab. Jadi taruh-
annya sangat besar, sehingga Nabi
tidak bisa melupakan pengkhi-
anatan Bani Quraizhah meskipun
tidak terjadi apa-apa. Maka di-
kepunglah Bani Quraizhah sampai
akhirnya menyerah tanpa syarat.

Masalah pengkhianatan Bani
Quraizhah kemudian diputuskan
oleh hakim yang ditunjuk. Mereka
memilih seorang Muslim bekas
anggota Bani Quraizhah dengan
harapan orang tersebut akan sim-
pati kepada suku asalnya. Setelah
diketemukan, ternyata dia dalam
keadaan luka parah. Mungkin
karena luka parahnya akibat perang,
orang ini, yang notabene masih
anggota Bani Quraizhah, meng-
ambil suatu keputusan yang luar
biasa, bahwa “semua kaum laki-laki
Bani Quraizhah harus dibunuh,
istri-istri dan anak-anak mereka
dijadikan budak dan dijual.”
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Karena merupakan sebuah ke-
inginan dari seorang anggota Bani
Quraizhah, akhirnya tak ada pilihan
lain, kecuali melaksanakan hukum
bunuh pada semua laki-laki Bani
Quraizhah, sedang kaum perem-
puan dan anak-anak dikumpulkan
untuk dibawa ke Nejd (sekarang
Riyadh) dan dijual sebagai budak
di sana.

PENGUMPULAN DAN
PERUMUSAN HADIS

Sesungguhnya yang pertama
muncul sebagai sistem pemikiran
tentang hukum
Islam dalam eks-
presinya yang
mantap dan stan-
dar ialah aliran al-
ra‘y. Aliran al-ra’y
itu berkembang
di lembah Meso-
potamia yang
menjadi pusat
pemerintahan
dan peradaban
Islam saat itu,
yaitu Bagdad, dengan momentum
oleh penampilan Abu Hanifah
(Nu’man Ibn Tsabit Ibn Zutha’,
81-150 H/700-767 M), pendiri
mazhab Hanafi. Meskipun tuduhan
yang pernah dibuat sementara oleh
kalangan sarjana di Hijaz bahwa
Abu Hanifah tidak mempedulikan

hadits ternyata tanpa dasar (Abu
Hanifah diketahui juga mem-
punyai koleksi hadis), namun secara
umum diakui bahwa mazhab Ha-
nafi menempuh metode pema-
haman hukum yang rasionalistik,
sehingga banyak yang memasuk-
kannya ke dalam kelompok al-ra’y.

Tapi, hampir bersamaan dengan
itu, perhatian kepada Sunnah atau
hadis sesungguhnya secara laten
telah ditunjukkan oleh penduduk
Kota Madinah (Kota Nabi). Mo-
mentumnya terjadi karena mun-
culnya seorang sarjana Madinah
sendiri, Malik Ibn Anas (94-179 H/
714-795 M), pendiri mazhab

Maliki. Seper-
tinya Mâlik ju-
ga pernah men-
jadi murid se-
orang sarjana
Madinah yang
terkenal menga-
nut aliran al-
ra’y, bernama
Rabi’ah Ibn
Farrukh (diju-
luki Rabî‘ah Al-
Ra’y). Namun

Malik lebih banyak mengambil
ilmunya (dari Rabi’ah) berkenaan
dengan hadis, bukan aliran al-ra’y-
nya.

Imam Syafi’i (Muhammad Ibn
Idris Al-Syafi’i 150-204 H/767-
812 M) seolah-olah tampil di antara
mereka yang berada di Hijaz dan
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Irak. Ia pernah berguru kepada
Imam Malik dan kepada Al-Syai-
bani, penganut mazhab Hanafi.
Pengalaman berguru itu membuat
Imam Syafi’i dapat mengambil man-
faat dari kebaikan berbagai pihak,
dan ikut mewarnai mazhab yang di-
bangunnya.

Dari Imam Malik, Imâm Syafi’i
mengambil ilmu tentang sunnah.
Justru Imam Syafi’i-lah yang mem-
beri perumusan sistematik dan
tegas bahwa sunnah yang harus di
pegang bukanlah setiap bentuk
sunnah, tapi hanya yang berasal
langsung dari Nabi. Konsekuensinya
ialah bahwa kritik terhadap sunnah
dalam bentuknya sebagai cerita
tentang generasi terdahulu harus
dilakukan, dengan melakukan
penyaringan mana yang benar-
benar dari Nabi, dan mana yang
hanya diklaim sebagai dari Nabi
sedangkan sebenarnya buatan alias
palsu. Semua laporan tentang hadis
harus diuji dengan teliti menurut
standar ilmiah tertentu yang sangat
kritis. Maka lahirlah ilmu kritik
terhadap hadis, yaitu ilmu Mush-
thalâh Al-Hadîts, juga disebut ilmu
Dirâyat Al-Hadîts.

Dalam bidang kajian ilmiah
hadis, sesungguhnya Imam Syafi’i
berperan lebih banyak sebagai
peletak dasar. Berbagai pandangan
dan teori Imam Syafi‘i tentang
Hadis itu memerlukan waktu se-
kitar setengah abad untuk dapat

terlaksana dengan sungguh-sung-
guh. Pelaksanaan penelitian ilmiah
terhadap cerita-cerita tentang Nabi
(dan para sahabat) dirintis dan
memperoleh bentuknya yang pa-
ling kuat dengan munculnya sar-
jana hadis kelahiran Bukhara di ka-
wasan Transoksania (wilayah bekas
Soviet sekarang), yang dianggap
paling tinggi otoritas ilmiahnya,
yaitu Al-Bukhari (Muhammad
Isma’il Abu ‘Abd Allah Al-Jufri,
194-256 H/810-870 M). Ke-
peloporan Al-Bukhari dilanjutkan
oleh pengikutnya, seorang sarjana
kelahiran Nishapur, juga di ka-
wasan Transoksania, yaitu Muslim
(Ibn Hajjaj, Abu Al-Husain Al-
Qusyairi Al-Nisaburi, 202-261H/
817-875 M).

Hasil kajian Al-Bukhari diang-
gap lebih otoritatif daripada hasil
kajian Muslim. Tapi dalam per-
kembangannya kelak, hasil kajian
kedua tokoh itu (yang telah dilak-
sanakan dengan mengikuti meto-
dologi ilmiah yang sangat ketat)
oleh kalangan Sunni dianggap
memiliki otoritas tertinggi dalam
sistem ilmu-ilmu Islam setelah Al-
Quran sendiri. Dua sarjana ter-
kemuka itu sering secara bersama
disebut Al-Syaykhân (Dua Sarjana),
dan karya-karya keduanya diacu
sebagai “Al-Shahîhayn” (“Dua Yang
autentik”). Suatu materi Hadis
tertentu yang kebetulan didukung
atau dituturkan oleh kedua sarjana
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itu disebut sebagai hadis muttafaq
‘alayh (yang disetujui, yakni oleh Al-
Bukhari dan Muslim), dan sebutan
itu sudah cukup untuk menun-
jukkan tingkat keautentikan sebuah
Hadis dan otoritasnya sebagai sum-
ber pemahaman agama.

Tapi hasil karya kedua sarjana
itu masih jauh dari meliputi seluruh
cerita dan anekdot tentang Nabi
dan generasi pertama Islam. Meski-
pun karya Al-Bukhari dan Muslim
telah dibukukan dan tersedia untuk
dijadikan bahan acuan, namun
dalam masyarakat masih juga ber-
edar bebas cerita tentang Nabi,
para sahabat dan para tabî‘ûn.
Kenyataan ini mendorong beberapa
sarjana untuk meneruskan kajian
dan penelitian terhadap cerita-cerita
itu (dengan menggunakan metode
kritis dan ilmiah Al-Bukhari dan
Muslim) dan masih menghasilkan
berbagai kumpulan dan pembuku-
an. Dari hasil berbagai penelitian
dan kritik itu terkumpul enam
buku hadis yang di kalangan kaum
Sunni dianggap standar (meskipun
dengan tingkat otoritas yang ber-
beda-beda), yaitu, selain Al-Sha-
hîhayn oleh Al-Bukhari dan Muslim
tersebut, berturut-turut: oleh Ibn
Majah (wafat 273 H/886 M), oleh
Abu Dawud (wafat 275 H/888 M),
oleh Al-Tirmidzi (wafat 279 H/892
M), dan oleh Al-Nasa’i (wafat 303
H/915 M). Secara kolektif, karya-
karya catatan hadis yang telah

dibuat melalui metodologi ilmiah
yang kritis itu disebut Al-Kutub Al-
Sittah (Buku Yang Enam), yang
diangkat sebagai acuan induk kedua
dalam sistem kajian tekstual agama
Islam setelah Al-Quran. Maka,
dapat dilihat bahwa “Kitab Yang
Enam” itu secara kronologis pe-
ngumpulannya menjadi sempurna
baru pada tahun-tahun pertama
abad keempat Hijriah, atau tepat
satu abad setelah wafatnya Imam
Syafi’i, perumus dasar-dasar ilmu
hadis yang utama. Kini, setidaknya
secara teoretis, umat Islam (baca:
kaum Sunni) dalam memahami
agamanya harus berpegang kepada
acuan tekstual pokok Kitab Suci Al-
Quran dan kumpulan hadis Al-
Kutub Al-Sittah.

PENGUMPULAN HADIS

DAN KEKUASAAN UMAWI

Para penguasa Umawi di Da-
maskus menghadapi tantangan
untuk menjaga persatuan dan
kesatuan seluruh wilayah Islam—
yang terbentang dari Gurun Gobi
di Timur sampai Andalusia di Barat.
Mereka pun secara tepat menyadari
bahwa fondasi persatuan dan ke-
satuan itu ialah keamanan dan
ketertiban berdasarkan kejelasan
dan kepastian hukum. Oleh karena
ketentuan-ketentuan Al-Quran
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lebih banyak bersifat garis besar,
maka itu memerlukan perincian.
Demi legitimasinya, perincian itu
harus juga berasal dari sumber suci,
yaitu agama, dan ini berarti harus
dari Nabi Muhammad Saw. sendiri
atau para sahabat beliau.

Untuk memperoleh kepastian
itu, kaum Umawi sangat berke-
pentingan untuk memastikan pula
harakat teks Al-Quran. Naskah
Kitab Suci itu sendiri sudah baku,
karena telah dibukukan dengan
teliti sejak zaman Abu Bakar. Kaum
Umawi mungkin merasa beruntung
dipandang dari sudut persoalan
legitimasi politik mereka yang
disangkutkan dengan Al-Quran,
karena anggota kabilah mereka
sendiri, yaitu khalifah ‘Utsman, telah
melakukan tindakan politik tegas
untuk menstandarkan penulisan Al-
Quran (sehingga kita sekarang
mewarisi Al-Quran versi Mushâf
Utsmânî). Terbukalah kesempatan
bagi kaum Umawi untuk mene-
ruskan dan menyempurnakan usaha
standardisasi Al-Quran, kali ini tidak
ada lagi dalam penulisannya, me-
lainkan dalam bagaimana memba-
canya. (Ini penting, karena abjad
Arab, sama dengan abjad-abjad
Semitik lainnya, hanya menuliskan
huruf mati atau konsonan, tanpa
harakat atau vokalisasi, sehingga
menjadi sumber masalah perihal
bagaimana membacanya dengan

benar—ingat ungkapan harian,
“tulisan Arab gundul”).

Ketika Abdul Malik ibn Marwan
menjadi khalifah (65-86 H/685-
705 M)—Abdul Malik ibn Marwan
adalah yang mendirikan Kubah Ka-
rang, Qubbat Al-Shakhrah atau the
Dome of the Rock di Yerusalem atau
Bait Al-Maqdis, sebagai monumen
kemenangan dan keunggulan umat
Islam—ia mempunyai seorang pen-
dukung bernama Hajjaj ibn Yusuf.
Tokoh ini terkenal sangat keras dan
kejam, dan dialah yang berhasil me-
numpas pemberontakan ‘Abd Allah
ibn Zubair di Makkah (dan Ka‘bah
hancur oleh bombardemennya).
Hajjah kemudian ditunjuk sebagai
Gubernur Irak. Tokoh ini berjasa
dalam usaha menstandarkan bacaan
Al-Quran. Ia perintahkan kepada
seorang sarjana, Nashr ibn Ashim,
untuk merintis penggunaan tanda-
tanda baca atau harakat.

Lebih lanjut, tampaknya ide
tentang jamâ‘ah sebagai etos per-
satuan umat itu tetap beredar di
kalangan masyarakat Islam, karena
memang persoalan politik belum
terselesaikan. Wafatnya ‘Ali (40H/
661M) masih diteruskan oleh
adanya klaim kekhalifahan oleh
anaknya, Hasan. Tapi masa ke-
imaman kekhalifahan Hasan ibn ‘Ali
hanya enam bulan. Ia kemudian
melepaskan klaim (tanâzul) kekha-
lifahannya dan menyerahkannya
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kepada Mu‘awiyah yang kemudian
menjadi satu-satunya penguasa
Islam. Maka, tahun 41 Hijriah di-
sambut oleh umat Islam sebagai
“tahun persatuan” (‘âm al-jamâ‘ah).
Ini mengingatkan umat Islam ke-
pada “masa keemasan” kekhalifahan
“dua pemimpin” (al-syaykhân), yaitu
Abu Bakar dan ‘Umar.

Tetapi keadaan yang menye-
nangkan itu tidak lama berlang-
sung. Bertubi-tubi umat Islam
terseret ke dalam fitnah atau ben-
cana perang saudara. Yang paling
penting adalah fitnah yang kemu-
dian memuncak pada peristiwa
Karbala dengan terbunuhnya Hu-
sain ibn Ali, saudara Hasan, dan
pemberontakan ‘Abdullah ibn
Zubair. Umat Islam memang se-
nantiasa merindukan persatuan
berdasarkan paham jamâ‘ah.

Adalah Marwan ibn Hakam
yang selalu berusaha memelihara
etos jamâ‘ah itu, sekalipun agaknya
didasarkan pada kepentingan poli-
tik, yaitu konsolidasi kekuasaan
Umawi. Mengikuti contoh ‘Utsman
yang sering menggunakan hadis,
Mu‘awiyah menuliskan hadis Nabi
Saw. dan mengutipnya dalam khut-
bah atau pidatonya. Ini mendorong
Marwan ibn Hakam untuk menu-
liskan Hadis, dan menghasilkan bu-
ku kumpulan hadis yang cukup be-
sar. Rasanya cukup jelas bahwa mo-
tif utama Marwan dalam mengum-

pulkan hadis itu ialah untuk mem-
beri landasan bagi etos jamâ‘ah yang
ia usahakan tetap hidup.

Perhatian yang semakin besar
kepada hadis itu diteruskan dan
dikembangkan oleh ‘Abd Al-Aziz
ibn Marwan, dan oleh Abdul Ma-
lik, anak Marwan juga, yang telah
disinggung tadi. Setelah itu, pro-
sesnya diteruskan dan dimantapkan
oleh ‘Umar ibn ‘Abd Al-Aziz. Masa
kekhalifahannya yang sangat pen-
dek (98-101 H/717-720 M) di-
tandai oleh perhatiannya yang besar
kepada masalah hadis, dan ia pe-
rintahkan agar Ibn Syihab Al-Zuhri
(w. 124 H/742 M), seorang sarjana
di Madinah yang mula-mula ber-
sikap oposisi terhadap rejim Da-
maskus, meneliti lebih lanjut segala
cerita tentang Nabi Saw. khususnya
yang beredar di Madinah dan
sekitarnya, sekaligus untuk di-
bukukan.

Berdasarkan itulah, Al-Zuhri
dipandang oleh kebanyakan ulama
sebagai perintis penelitian, pe-
nulisan, dan pembukuan hadis
yang sistematis. Sejak itu bermun-
culan kegiatan penuturan dan
pencatatan hadis, sehingga men-
capai keadaan yang mengkhawa-
tirkan, karena banyak terjadi pe-
malsuan. Inilah yang mengundang
perhatian para sarjana, dipelopori
Muhammad ibn Idris Al-Syafi‘i (w.
203 H, pendiri mazhab Syafi‘i),
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untuk melakukan seleksi dan evalu-
asi secara kritis terhadap perbenda-
haraan hadis. Rintisan Al-Syafi‘i itu
disambut oleh seluruh masyarakat,
dan metodologinya dijadikan dasar
usaha-usaha baru dan ekstensif
penuturan dan pembukuan hadis.
Dari situ pula lahir koleksi hadis
yang dianggap standar, yaitu “Enam
Buku” (Al-Kutub Al-Sittah) oleh
Bukhari, Muslim, Ibn Majah,
Nasa’i, Abu Dawud, dan Tirmidzi.
Keseluruhan proses terwujudnya
“Enam Buku” itu berlangsung
selama sekitar seratus tahun, sejak
awal abad ketiga sampai awal ke
empat Hijriah.

Jika kita simak sejarah pertum-
buhan pengumpulan hadis dan
orientasinya sebagai sumber kedua
untuk memahami ajaran (khusus-
nya hukum) Islam, tampak ada
kesejajaran proses dengan proses
konsolidasi kekuasaan kaum Uma-
wi. Dengan perkataan lain, hadis
tumbuh sebagai bagian dari sistem
ideologi politik Umawi. Dan ber-
sama dengan itu juga paham yang
kini dikenal sebagai paham Sunni
yang berkaitan erat dengan kon-
solidasi kaum Umawi.

Namun tidak boleh kita lupa-
kan bahwa konsolidasi paham
Sunni justru memuncak pada za-
man Abbasi, khususnya masa ke-
khalifahan Harun Al-Rasyid (147-
194 H/764-809 M). Ini dapat
disebut sebagai ironi kedua dalam

sejarah pertumbuhan paham Sun-
ni, sebab revolusi Abbasiyah—yang
menumbangkan rejim Umawi—
digerakkan oleh etos keadilan
(‘adâlah) seperti ada pada kaum
Syi‘ah dan Khawarij, bukan oleh
etos persatuan (jamâ‘ah) kaum
Sunni Umawi. Karena, kaum Syi‘ah
dan Khawarij adalah sumber dan
tulang punggung gerakan Abbasiyah
itu. Tetapi setelah revolusi itu
sendiri berhasil dan kaum Abbasi
mulai melakukan konsolidasi di
Bagdad, kaum Syi‘ah dan Khawarij
justru disingkirkan dan dianggap
sebagai kekuatan subversif (ingatlah
kasus Harun Al-Rasyid memanggil
Al-Syafi‘i—yang saat itu ada di
Yaman—untuk datang ke Bagdad
dan diancam hukuman mati karena
dituduh bersimpati kepada kaum
Syi‘ah).

Jadi, paham Sunni dan ke-
ilmuan tentang hadis mula-mula
adalah bagian dari susunan mapan.
Namun kita sekarang mewarisi
sumber hikmah yang besar, berupa
kitab-kitab kumpulan hadis, asal-
kan kita mampu menangkap makna
dan semangatnya yang lebih luas
dan prinsipil.

PENINGKATAN KEIMANAN
DENGAN ILMU

Dalam hal esensi keimanan,
Allah tidak membeda-bedakan
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antara manusia. Tetapi hal itu
tidaklah berarti tidak ada masalah
tinggi-rendah dalam kualitas ke-
imanan. Bahkan, menurut Ibn
Taimiyah, dalam Al-Quran ada
acuan kepada adanya tiga tingkatan
keimanan kalangan orang-orang
Muslim: (1) orang beriman yang
masih zalim ke-
pada dirinya
sendiri dengan
banyak berbuat
dosa; (2) orang
beriman yang se-
dang atau me-
nengah dalam
berbuat kebaik-
an; (3) orang ber-
iman yang cepat dan bergegas
menuju pada berbagai kebaikan.
Firman Allah:

Dan yang Kami (Tuhan) wahyu-
kan kepada engkau (Muhammad),
yaitu Kitab ini, itulah yang benar,
untuk mendukung kebenaran (kitab-
kitab) yang sudah ada sebelumnya.
Sungguh Allah Mahateliti dan Maha
Melihat akan hamba-hamba-Nya.
Kemudian Kami wariskan Kitab itu
kepada mereka yang kami pilih di
kalangan hamba-hamba Kami.
Maka dari antara mereka ada yang
zalim kepada diri mereka sendiri, di
antaranya lagi ada yang sedang, dan
di antaranya lagi ada yang cepat
pada berbagai kebaikan dengan

perkenan Allah. Itu adalah anugerah
yang besar (Q., 35: 31-32).

Menurut Kitab Suci lagi, pe-
ningkatan dari suatu jenjang ke
jenjang itu adalah melalui karunia
ilmu, sebagai penunjang atau
pelengkap bagi iman. Dan di sini
ilmu dalam arti yang seluas-luasnya

mencakup, su-
dah tentu, ilmu
tentang ajaran
agama itu sen-
diri. Hal ini ten-
tu saja sangat lo-
gis, karena iman
tanpa pengeta-
huan tentang
apa yang diimani

tentu akan menghasilkan keimanan
yang berkualitas rendah, dise-
babkan oleh rendahnya keinsafan
akan makna Pena Ilahi dalam aga-
ma. Firman Allah yang banyak
dikutip itu adalah bahwa Allah
mengangkat mereka yang beriman
di antara kamu dan yang diberi
anugerah ilmu ke berbagai tingkat
(yang tinggi) (Q., 58: 11). Oleh
karena itu, sebuah firman juga
secara retorik (khathabî) meng-
ajukan pertanyaan, “Apakah sama
mereka yang berilmu dengan mereka
yang tidak berilmu?” Sesungguhnya
yang dapat menerima pengajaran
hanyalah mereka yang berpikiran
mendalam” (Q., 39: 9).

“Barang siapa di antara kamu
melihat kemungkaran, hendaknya
mengubahnya dengan tanganmu,
dan apabila tidak mampu, hen-
daknya menggunakan lisanmu,
dan apabila tidak mampu, hen-
daknya dengan hatimu.”

(Hadis)
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Setiap orang beriman berkewa-
jiban meningkatkan mutu keiman-
annya dengan belajar dan menam-
bah pengetahuan. Dengan ilmu
yang dilandasi oleh iman itu, kesa-
daran akan apa yang baik dan yang
buruk akan meningkat, sehingga se-
tiap kali ia berbuat sesuatu yang
tidak benar, ia akan cepat menya-
dari dan kembali ke jalan yang
diridlai Allah. Sebuah hadis menye-
butkan inilah keunggulan akal atau
kemampuan manusia berpikir.
Hadis itu menuturkan tentang
pertanyaan Anas ibn Malik kepada
Nabi, “Ya Rasulullah, adakah orang
yang baik akalnya, tetapi banyak
dosanya?” Beliau menjawab, “Tidak
ada seorang anak Adam (manusia)
kecuali mesti punya dosa dan ke-
salahan yang ditempuhnya.Tetapi
kalau pembawaan dan nalurinya
ialah yakin (iman), maka dosanya itu
tidak membahayakan baginya. Dan
dikatakan: ‘Setiap kali ia membuat
kesalahan, maka ia akan selalu
disusulnya dengan tobat dan rasa
penyesalan atas apa yang telah
terjadi, dan dengan begitu ia meng-
hapuskan dosanya, lalu yang tersisa
ialah keutamaan yang membawanya
masuk surga’.”

Karena itu, sejalan dengan fir-
man Allah yang telah dikutip di atas
tadi, semakin mendalam ilmu
seseorang yang beriman, semakin
pula ia mendapatkan kebaikan dari
Allah. Sebab ilmu yang diterangi

iman itu akan menjadi pangkal
kearifan (hikmah, wisdom). Allah
berfirman, Dia (Allah) menganuge-
rahkan hikmah kepada siapa saja
yang dikehendakinya. Dan barang
siapa dianugerahi hikmah, maka
sungguh ia telah dianugerahi ke-
baikan yang banyak (Q., 2: 269).

Jadi, ilmu bagi seorang yang
beriman akan memberi manfaat
peningkatan atau pendidikan (da-
lam bahasa Arab disebut tarbiyah,
yang mempunyai makna “pening-
katan”), yang meningkatkan kualitas
keimanan dari suatu jenjang ke
jenjang yang lebih tinggi.

PENTINGNYA ASBÂB AL-NUZÛL

Konsep asbâb al-nuzûl ternyata
ditanggapi secara berbeda oleh para
ulama. Sebagian ulama mendukung
konsep tersebut, tetapi ada juga
ulama yang beranggapan bahwa
asbâb al-nuzûl tidak menjadi per-
timbangan yang sangat penting
karena hanya memberi konteks
turunnya suatu pesan universal
yang dikaitkan dengan suatu peris-
tiwa khusus. Maka, dalam analisis
terakhir, asbâb al-nuzûl dikesam-
pingkan, meskipun untuk bisa
memahami lebih tepat sebagaimana
diusahakan oleh para ulama, kita
harus mengetahui asbâb al-nuzûl-
nya, seperti soal Zaid dan Zainab.
Masalah pernikahan dan perceraian
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Zaid Zainab merupakan soal yang
telah lewat, tetapi pesan yang harus
diperhatikan adalah dilarangnya
praktik mengangkat anak. Oleh
karena itu, ada ulama yang memang
sama sekali tidak mengakui peranan
asbâb al-nuzûl.

Ulama yang tidak mengakui
asbâb al-nuzûl tampaknya akan
menghadapi persoalan ketika me-
nafsirkan sebuah firman Allah Swt.
menurut sebabnya. Karena di
dalam kenyataan, firman itu mem-
punyai konteks yang kadang-ka-
dang tidak perlu lagi menunggu
berita seperti hadis sebab kon-
teksnya telah termuat di dalamnya.
Sebagai contoh, bunyi firman Dia
(Nabi) merengut dan membuang
muka (Q., 80: 1), yang jelas-jelas
menunjuk keadaan ketika Nabi
menerima seorang buta lagi miskin
dan beliau mengabaikannya. Con-
toh yang lain adalah firman, Bina-
salah kedua tangan Abu Lahab!
Binasalah dia! (Q., 111: 1), yaitu
saat peristiwa Nabi dengan paman-
nya Abu Lahab. Maka, mempelajari
asbâb al-nuzûl, terutama dalam
konteks kesadaran historis, kalau
ditarik pada cakupan yang lebih
luas, yaitu memahami konteks
kultural dari pesan Al-Quran, jelas
sangat penting.

PENTINGNYA BERPIKIR

Sebuah hadis menyebutkan
bahwa Rasulullah Saw. pernah
bersabda, “Tiada agama bagi orang
yang tidak berakal.” Inilah salah satu
dasar banyak penegasan para ahli
bahwa agama Islam itu rasional,
dalam arti tidak bertentangan atau
sesuai dengan akal.

Hadis itu sendiri, lepas dari nilai
keautentikkannya sebagai sabda
Nabi, mencocoki semangat ajaran
Al-Quran. Banyak orang menge-
tahui betapa Al-Quran mengugat
manusia untuk berpikir, merenung,
dan menggunakan akalnya. Se-
demikian rupa gugatan Ilahi itu,
sehingga Ibn Rusyd, failasuf Mus-
lim dari Andalusia yang pikiran-
pikirannya berhasil mempengaruhi
orang-orang Eropa dan mendorong
mereka ke zaman Rennaissance,
menegaskan bahwa berfilsafat,
yakni, berpikir tentang kejadian
alam ini dan tentang hidup ma-
nusia, adalah perintah Allah yang
paling utama. Ibn Rusyd menga-
takan bahwa para failasuf, sebagai
pemikir, adalah semulia-mulia
makhluk Allah. Dan bagi para
failasuf sendiri, para Nabi adalah
para pemimpin seperti para failasuf,
tetapi dengan kelebihan bimbingan
Allah secara langsung, sehingga
tidak dapat salah (ma’shûm atau
infallible).
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Mungkin Ibn Rusyd tidak me-
wakili keseluruhan dunia pemikiran
Islam. Tetapi dia tidaklah sendirian.
Kalaupun dia membuat kesalahan,
mungkin kesalahan itu lebih ba-
nyak terletak pada segi pemi-
kirannya (misalnya, kecenderung-
annya kepada
Aristotelianisme).
Sedangkan pada
segi prinsipilnya,
yaitu penegasan
tentang amat
pentingnya pe-
rintah Allah un-
tuk berpikir, Ibn
Rusyd adalah sa-
ma dengan seka-
lian para pemikir
Muslim yang lain, baik dari ka-
langan ahli hukum, teologi, ta-
sawuf, maupun filsafat sendiri.

Tapi para pemikir itu tidaklah
tepat disebut kaum rasionalis.
Sebab, sementara mereka membela
kebebasan berpikir dan menyatakan
pendapat, mereka juga sepenuhnya
yakin bahwa kebenaran tertinggi
ialah seperti yang mereka dapatkan
dalam sumber-sumber suci, yaitu
Kitab Allah dan Sunnah Nabi.
Karena itu, Ibn Rusyd, sekalipun
seorang failasuf besar yang rasional,
adalah juga seorang ahli hukum
Islam, bahkan menulis kitab yang
amat baik di bidang itu, yaitu
Bidâyât Al-Mujtahid.

Sebenarnya, Al-Quran menegas-
kan bahwa berpikir adalah sebagian
dari petunjuk Allah ke arah iman
kepada Nya. Misalnya, ditegaskan
bahwa seluruh alam raya ini adalah
sumber pelajaran bagi umat ma-
nusia, tapi terbatas hanya kepada

mereka yang
berpikir (Q.,
45: 13). Karena
itu, Allah me-
muji mereka
yang berjiwa
terbuka, suka
mendengarkan
pendapat orang
lain, kemudian
mengikuti ma-
na yang terbaik

dari pendapat itu, yaitu setelah
melalui kegiatan berpikir dan
pemeriksaan serta pemahaman
yang kritis dan teliti. Dalam Al-
Quran, mereka ini disebut sebagai,
orang-orang yang mendapat petunjuk
dari Allah, dan orang-orang yang
berakal budi (Q., 39: 18). Bahkan
banyak ahli tafsir Al-Quran yang
mengatakan bahwa akal pikiran
adalah amanat Allah yang di-
terimakan kepada manusia setelah
seluruh alam raya menolak untuk
menerimanya karena tidak sanggup
memikul beban akibatnya (Q., 33:
72). Sebab, berpikir yang benar
akan membawa kepada pening-
katan kualitas kamanusiaan kita,
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menuju ridlâ Allâh, sedangkan
berpikir yang salah merupakan
pangkal bencana manusia, seperti
terbukti dari adanya berbagai
penumpahan darah dan perang.

PENTINGNYA KESADARAN

HISTORIS

Ada satu teori yang cukup kon-
troversial, namun sangat umum
dianut oleh para ulama yaitu nâ-
sikh-mansûkh, bahwa suatu firman
terhapus hukumnya atau tidak
berlaku lagi karena dihapus oleh
firman yang lebih kemudian. Ba-
nyak sekali perbedaan pendapat,
mana firman yang dihapus dan
mana firman yang menghapus;
apakah suatu firman dalam Al-
Quran bisa dihapus oleh hadis, dan
sebaliknya? Kalau hadis dihapus
oleh firman Allah dengan sendiri-
nya logis, karena hierarkinya lebih
tinggi. Tetapi kalau firman Allah
dihapus oleh hadis, itu tidak masuk
akal.

Teori nâsikh-mansûkh menun-
jukkan adanya kesadaran historis
bahwa hukum mempunyai konteks
historis (konteks ruang dan waktu).
Dan itu yang harus kita hidupkan
kembali. Itu pula yang kemudian
oleh Imam Syafi’i dijadikan titik
tolak untuk merumuskan apa yang
disebut sebagai kaidah ushul

fiqih. Dalam masalah ini, Marshal
Hodgson pernah mengatakan bah-
wa kesadaran historis umat Islam
itu unik sekali, sehingga bisa men-
jadi tumpuan harapan kemung-
kinan umat Islam tampil kembali
untuk menjawab tantangan zaman.
Hal ini dikarenakan mereka telah
terbiasa berpikir historis.

Para mubalig sering mengata-
kan bahwa Islam cocok untuk segala
zaman dan tempat, ruang dan
waktu, tetapi mereka tidak tahu
persis apa makna sebenarnya dari
ungkapan tersebut. Imam Syafi’i
mengemukakan kecenderungan
yang telah ada secara laten dalam
karya Nabi Muhammad sendiri
ketika ia menekankan pemahaman
Al-Quran secara konkret dalam
interaksi-interaksi historis dengan
kehidupan Nabi Muhammad dan
masyarakatnya. Maka, di antara
pemikir Islam yang pertama kali
secara serius dan otoritatif untuk
meneliti konteks sebuah firman
dalam kehidupan Nabi dan para
sahabat, yang kemudian meng-
hasilkan teori asbâb al-nuzûl, adalah
Imam Syafi’i. Memang, Imam
Syafi’i melakukan itu tanpa ke-
tepatan dalam sejarah tertentu,
tetapi itu bukan maksud awalnya.
Meskipun kaum Muslimin di ke-
mudian hari menukar kajian yang
jujur tentang kenyataan sejarah
masa lalu Islam dengan gambaran
periodetikal dan keseimbangan



2487Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

(balance), namun mereka tidak
pernah mengingkari prinsip bahwa
ketepatan historis adalah fondasi
semua pengetahuan keagamaan.
Artinya, kita harus mengetahui latar
belakang historis.

PENUMPUKAN KEKAYAAN

Salah satu efek dari sentralisme
di Indonesia adalah menumpuknya
kekayaan. Bayangkan, 60 persen
kekayaan Indo-
nesia berada di
Jakarta, 30 persen
dibagi antara Sa-
bang sampai Me-
rauke. Sekarang
kita harus mem-
bayangkan berapa
yang tersisa un-
tuk Bandung,
Medan, Palem-
bang, Semarang,
Yogya, Makassar
dan lain-lain, belum termasuk
kabupaten-kabupaten. Pada tahun
1995, saya pergi ke Ambon (se-
belum terjadi konflik) betapa saya
kaget bahwa di Ambon sebagai ibu
kota provinsi tidak terdapat mobil-
mobil yang agak lumayan. Jadi,
inilah kesenjangan sosial yang
terjadi. Baru-baru ini, saya men-
dapat konfirmasi dari tulisan feature

di Jakarta Post mengenai berbagai
macam jam mewah dengan harga
yang tidak masuk akal. Disebutkan
bahwa 65 persen pembelinya adalah
orang Jakarta sedang 35 persen
berasal dari seluruh Indonesia.
Inilah efek sentralisme yang ber-
lebihan.

Kalau ada sebuah kabupaten
terdiri dari sebuah pulau, dan
kemudian turun dana (dari pusat),
ternyata yang terpikir pertama kali
oleh seorang bupati ialah membeli

mobil dinas
Jaguar. Jadi, ini
lebih karena
g e n g s i .
Kejadian seperti
itu muncul tak
lain karena men-
contoh Jakarta.
Ukurannya Ja-
karta, di sam-
ping secara ti-
dak sadar ter-
utama karena

efek televisi. Begitu juga masalah
kunjungan-kunjungan, misalnya ke
Singapura. Kita tidak sadar telah
menjadikan luar negeri sebagai
standar. Padahal, kita tahu bahwa
di Singapura pendapatan per ka-
pitanya 24 ribu dolar sedangkan di
kita hanya 700 dolar. Dengan
ukurannya Singapura, kita ingin
seperti itu. Jadi, kita ini adalah
bangsa yang belum matang.

Ambillah sebagian dari harta
mereka sebagai sedekah, yang
dengan itu mereka kaubersihkan
dan kausucikan.

(Q., 9: 103)
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PENUTURAN AL-QURAN
TENTANG KISAH ADAM

Secara garis besar, kisah tentang
Adam baik di dalam Al-Quran
maupun dalam Perjanjian Lama,
memiliki persamaan, meskipun
beberapa perincian berbeda sama
sekali. Misalnya, menurut Al-Quran
yang tergoda oleh setan itu adalah
sekaligus Adam dan istrinya ber-
sama-sama, dan setan yang meng-
godanya tidak dilukiskan sebagai
seekor ular. Karena Adam dan Hawa
melakukan pelanggaran secara
bersama, maka beban akibat bu-
ruknya pun dipikul bersama, tan-
pa salah satu menanggung lebih
daripada yang lain. Maka dalam Al-
Quran tidak ada semacam kutukan
kepada kaum perempuan akibat
tergoda itu, seperti kutukan bahwa
perempuan akan mengandung dan
melahirkan dengan sengsara dan
akan ditundukkan oleh kaum lelaki,
suami mereka. Juga dengan sen-
dirinya tidak ada kutukan kepada
binatang ular.

Dalam Al-Quran, drama kosmis
yang menyangkut kejatuhan Adam
itu dituturkan dengan pembukaan
bahwa Allah memberi tahu para
malaikat tentang telah ditunjuknya
seorang manusia, yaitu Adam,
sebagai khalifah di bumi. Para
malaikat mempertanyakan, meng-

apa manusia yang ditunjuk sebagai
khalifah, padahal ia bakal membuat
kerusakan di bumi dan banyak
menumpahkan darah, sementara
mereka sendiri (para malaikat)
selalu bertasbih memuji Allah dan
menguduskan-Nya. Allah men-
jawab bahwa Dia mengetahui hal-
hal yang tidak diketahui para
malaikat.

Kemudian Allah mengajari
Adam segala nama dari objek-objek
yang ada. Lalu objek-objek itu di-
ketengahkan kepada para malaikat,
dan Allah berfirman kepada mereka
dengan maksud menguji, agar
mereka menjelaskan nama objek-
objek itu. Para malaikat tidak sang-
gup, dan mengaku tidak tahu apa-
apa kecuali yang diajarkan Allah
kepada mereka. Kemudian, Adam
diperintah Allah untuk menjelaskan
nama objek-objek itu, dan Adam
pun melakukannya dengan baik.
Maka Allah berfirman kepada para
malaikat, menegaskan bahwa Dia
mengetahui hal-hal yang mereka
tidak ketahui.

Setelah terbukti keunggulan
Adam atas para malaikat, Allah
memerintahkan mereka untuk
bersujud kepada Adam. Mereka
semua pun bersujud, kecuali Iblis.
Ia bersikap menentang (abâ) dan
menjadi sombong (istakbara),
sehingga ia pun tergolong kelompok
yang ingkar (kâfir).
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Drama pun berlanjut, dengan
perintah Allah kepada Adam dan
istrinya, Hawa, untuk tinggal di
surga (jannah, kebun) dan me-
nikmati segala makanan yang ada
di sana sesuka hati. Namun, ke-
duanya dipesan agar tidak men-
dekati sebuah pohon tertentu. Jika
mereka mendekatinya, maka me-
reka akan tergolong orang-orang
yang berdosa (zhâlim).

Tetapi setan menggoda mereka
berdua (azallahumâ, membuat
mereka tergelincir), dan Allah pun
memerintahkan keduanya keluar
dari surga. Allah berfirman kepada
Adam dan istrinya, serta kepada
setan yang menggodanya, agar
semuanya turun (ke bumi). Mereka
akan saling bermusuhan, dan di
bumilah mereka akan tinggal dan
bersenang-senang sejenak sampai
saat tertentu, yaitu saat kematian
perseorangan atau kiamat besar tiba.

Kemudian Adam berusaha men-
dapatkan (talaqqâ) pelajaran-pel-
ajaran (kalimât) dari Tuhan, lalu
Tuhan pun mengampuninya, sebab
Dia Maha Pengampun dan Maha
Penyayang. Namun Tuhan tetap
menegaskan bahwa mereka semua
harus turun dari surga, sambil
dijanjikan bahwa siapa saja dari
mereka yang mendapatkan pe-
tunjuk dari Dia serta mengikutinya,
maka mereka tidak perlu takut dan
tidak perlu khawatir. Sedangkan
mereka yang ingkar kepada ajaran-

ajaran Tuhan, mereka akan menjadi
penghuni neraka, dan kekal di
dalamnya (Q., 2: 30-39).

Di tempat lain dalam Kitab
Suci, penuturan drama kosmik itu
dimulai tidak dengan pemberi-
tahuan Allah kepada para malaikat
bahwa Dia telah mengangkat se-
orang khalifah di bumi, melainkan
bahwa Dia telah menciptakan
manusia dari tanah liat yang hitam
dan yang dibuat dalam bentuk
tertentu. Kemudian setelah Allah
menyempurnakan bentuk itu dan
meniup ke dalamnya sesuatu dari
Ruh-Nya, para malaikat diperin-
tahkan untuk bersujud kepadanya.
Semua malaikat bersujud, kecuali
Iblis. Ketika ditanya mengapa ia
tidak mau bersujud, Iblis menjawab
bahwa tidak sepatutnya ia bersujud
kepada manusia yang terbuat dari
tanah (Q., 15: 28-44). Dituturkan
bahwa Iblis mengaku lebih baik
(lebih tinggi derajatnya) daripada
Adam, sebab ia sendiri terbuat dari
api sedangkan Adam terbuat dari
tanah (Untuk gambaran tentang
kesombongan Iblis yang “rasialis”,
lihat Q., 7: 12 dan 38: 76).

Di tempat lain lagi dalam Kitab
Suci dijelaskan bahwa sesungguh-
nya Adam telah diberi peringatan
sebelumnya, namun ia lupa dan
tidak memiliki keteguhan hati.
Yaitu, peringatan bahwa Iblis yang
menolak untuk bersujud kepadanya
itu adalah musuh baginya dan bagi
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istrinya, maka janganlah ia me-
nyebabkan mereka berdua keluar
dari surga. Adam diingatkan bahwa
di surga itu, ia tidak akan menderita
lapar, juga tidak akan telanjang. Ju-
ga ia takkan kehausan, takkan pula
kepanasan. Tetapi setan berhasil
membujuk dengan mengatakan
bahwa ia hendak menunjukkan
Adam pohon keabadian (syajarat al-
khuld) dan kekuasaan (mulk) yang
tidak bakal sirna. Maka setelah
Adam dan istrinya memakan buah
pohon terlarang itu, keduanya pun
menyadari bahwa aurat mereka
tampak mata (telanjang), kemudian
segera mengambil dedaunan surga
untuk menutupinya. Dengan be-
gitu Adam ingkar kepada Tuhannya
dan menyimpang.

Tuhan tetap memilih Adam
(menunjukkan kasih atau rahmat-
Nya), kemudian diampuni dan di-
berinya petunjuk. Namun Adam
dan istrinya tetap diperintahkan
untuk turun dari surga, dengan per-
ingatan bahwa mereka (yakni, umat
manusia anak keturunan keduanya)
akan bermusuhan di bumi. Allah
menjanjikan akan memberi mereka
petunjuk lebih lanjut. Maka barang
siapa mengikuti petunjuk itu ia
tidak akan sesat dan tidak akan
sengsara hidupnya. Sebaliknya, yang
berpaling dari petunjuk itu akan
mengalami kehidupan yang sempit-
sesak dan nanti di hari kiamat akan
buta jalan (Q., 20: 116-124).

PENYADARAN DIMENSI

HISTORIS HAM

Setiap kali kita menyebut hak-
hak asasi manusia, dengan sendiri-
nya rujukan paling baku kita ialah
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi
Manusia dari PBB. Ini wajar, dan
merupakan keharusan, karena kita
adalah anggota PBB, dengan akibat
bahwa kita menerima dokumen
yang memuat wawasan fundamen-
talnya itu. Namun perlu ditambah-
kan untuk diingat bahwa Deklarasi
Universal itu hanyalah suatu titik,
mungkin titik yang sangat akhir,
dari perjalanan perjuangan umat
manusia untuk menemukan jati
dirinya dan untuk menghormati
serta melindungi jati diri itu.
Deklarasi Universal adalah suatu
“hasil bersih” atau “hasil akhir”
proses pertumbuhan yang panjang,
yang telah ditempuh umat manusia
dengan susah payah. Ini harus di-
ketahui, diakui, dan disadari ber-
sama.

Adalah mustahil mengingkari
bahwa nilai-nilai nasional yang
kemudian dirumuskan sebagai
Pancasila itu merupakan bagian dari
hasil interaksi terbuka budaya
bangsa kita dengan budaya-budaya
bangsa lain. Dan juga mustahil
mengingkari bahwa sebagian dari
interaksi itu terjadi dengan hasil-
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hasil pemikiran kemanusiaan yang
paling modern atau mutakhir,
semisal Deklarasi Universal tadi,
bahkan Deklarasi Kemerdekaan
Amerika Serikat adalah buah pikir-
an seorang humanis besar, Thomas
Jefferson. Lebih dari itu, jika kita
percaya kepada Bung Karno, salah
seorang tokoh paling instrumental
bagi perumusan resmi Pancasila,
nilai-nilai dasar negara itu juga
merupakan hasil interaksi terbuka
budaya kita dengan Manifesto
Komunis, sekalipun interaksi itu
berlangsung kritis dan tidak sekadar
menerima “nilai permukaan” doku-
men warisan Karl Marx. Namun,
interaksi itu jelas ikut memberi
flavour kepada ide-ide tentang
keadilan sosial seperti yang diru-
muskan pada sila terakhir Pancasila.

Dengan menyadari sejarah pan-
jang kemanusiaan sejagat dan
dinamika interaksi terbuka bangsa
kita dengan bangsa-bangsa lain, kita
juga menyadari bahwa ide-ide ten-
tang hak-hak asasi bukanlah hal
yang muncul begitu saja tanpa ong-
kos perjuangan dan pengorbanan
yang amat mahal. Maka kita tidak
dapat menyikapinya sebagai sesuatu
yang bernilai “terima jadi” untuk
kita, sehingga kita menjadi cen-
derung untuk meremehkan per-
soalannya dan menganggap ringan
implikasinya. Bersama dengan umat
manusia sejagat, kita harus meng-
hayati sejarah pertumbuhan kon-

sep-konsep hak-hak asasi itu, dan
merasakan denyut jantung sejarah
itu dengan mencamkan irama turun
naik dan jatuh bangunnya bangsa-
bangsa dan rakyat-rakyat yang
memperjuangkannya. Sila, “perike-
manusiaan yang adil dan beradab”
bisa dipahami dimensi keluasan dan
kedalamannya hanya jika kita telaah
di bawah sorotan semangat ke-
manusiaan universal itu.

Berdasarkan hal-hal di atas, sa-
lah satu kemungkinan yang dapat
ditempuh dalam usaha mena-
namkan dan meluaskan pengertian
dan penghayatan akan hak-hak asasi
manusia ialah menanamkan ke-
sadaran tentang sejarah panjang dan
penuh onak duri tumbuhnya ide-
ide tentang nilai-nilai kemanusiaan
itu pada berbagai bangsa di dunia.
Oleh karena hak-hak asasi manusia
sesungguhnya merupakan bagian
dari hakikat kemanusiaan yang
paling intrinsik, maka sejarah
pertumbuhan konsep-konsep dan
perjuangan menegakkannya akan
menyatu sekaligus dengan sejarah
manusia dan kemanusiaan itu
sendiri semenjak dikenalnya per-
adaban. Ini dapat dilihat dari
ajaran agama-agama. Dalam agama-
agama Semitik (Yahudi, Kristen,
dan Islam), misalnya, salah satu
persoalan kemanusiaan yang paling
dini diungkapkan melalui penutur-
an tentang peristiwa pembunuhan
yang menyangkut dua anak lelaki
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Adam dan Hawa, yaitu Qabil
(Cain) dan Habil (Abel). Peristiwa
pembunuhan pertama sesama ma-
nusia ini (oleh Qabil terhadap
Habil) menghasilkan dekrit Tuhan,
Bahwa barang siapa membunuh su-
atu jiwa yang lain (tanpa kesalahan)
atau membuat kerusakan di muka
bumi, maka ia bagaikan membunuh
umat manusia seluruhnya, dan ba-
rang siapa menolong hidup suatu ji-
wa maka ia bagaikan menolong hi-
dup umat manusia seluruhnya (Q., 5:
27-32; juga Kitab Kejadian 4. 1-6)

Salah satu kewajiban seorang
Muslim ialah pergi haji, berziarah
ke tempat-tempat suci yang men-
jadi “monumen-monumen” Tuhan
(sya‘â’irallâh) di Makkah dan se-
kitarnya. Ini adalah ibadah yang se-
bagian besar merupakan tindakan
menapak tilas pengalaman ruhani
tiga manusia: Nabi Ibrahim, Hajar
(istrinya) dan Nabi Isma‘il (putra-
nya) dalam merintis ditegakkannya
nilai-nilai kemanusiaan universal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Dalam mewariskan dan me-
lestarikan upacara-upacara suci itu,
Nabi Muhammad Saw. menegaskan
bahwa akhirnya, inti ibadah haji
ialah berdiam (wukuf) kurang lebih
seharian di Padang Arafat. Berkena-
an dengan ini, terkenal sekali sabda
Nabi Saw., “al-hajj ‘Arafah”—Haji
ialah Arafat. Hanya sayang, ke-
banyakan umat Islam yang men-

jalankan ibadah haji tidak me-
mahami mengapa Nabi membuat
penegasan serupa itu. Dengan pe-
negasan beliau itu, Nabi sebenar-
nya hendak meminta perhatian
kaum Muslim kepada isi pidato
beliau pada waktu di Arafat dalam
satu-satunya kesempatan beliau
berhaji. Dalam pidato itulah Nabi
menegaskan tugas suci beliau untuk
menyeru umat manusia kepada
jalan Tuhan Yang Maha Esa dan
menghormati hak-hak suci sesama
manusia, lelaki dan perempuan.
Dalam pidato itu antara lain Nabi
saw menegaskan: “Sesungguhnya
darahmu, harta bendamu, dan
kehormatanmu adalah suci atas
kamu seperti sucinya hari (haji)-mu
ini, dalam bulanmu (bulan suci
Dzulhijjah) ini dan di negerimu
(tanah suci) ini.” Dan sesekali di
celah-celah pidatonya itu dari atas
mimbar Nabi bertanya kepada laut-
an manusia yang hadir, “Bukankah
aku telah sampaikan (pesan-pesan)
ini?” Dan semuanya menjawab, “Be-
nar! Engkau telah sampaikan.” Lalu
Nabi berpesan agar yang hadir me-
nyampaikan isi pidato beliau itu
kepada yang tidak hadir.

Pidato di Arafat itu, yang me-
nurut Nabi sendiri merupakan inti
ibadah haji, jelas-jelas merupakan
pidato tentang nilai-nilai kema-
nusiaan, yang sebagian di antaranya
sekarang dikenal sebagai hak-hak
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asasi manusia. Pidato itu sendiri
umumnya disebut sebagai “Pidato
Perpisahan”, karena tidak lama
setelah itu, selang tiga bulan, Nabi
wafat. Tetapi sesungguhnya men-
jelang wafat itu beliau banyak
meninggalkan pesan tentang prin-
sip-prinsip kemanusiaan yang harus
dijaga, sejalan dengan ajaran kitab
suci bahwa setiap pribadi (indi-
vidu) manusia harus dihormati hak-
haknya, karena setiap pribadi itu
mempunyai nilai kemanusiaan
sejagat (universal). Salah satu pidato
beliau memuat pesan yang amat
penting tentang hak-hak asasi bu-
dak dan kaum buruh: “Wahai ma-
nusia, ingatlah Allah! Ingatlah
Allah, berkenaan dengan agamamu
dan amanatmu! Ingatlah Allah!
Ingatlah Allah, berkenaan dengan
orang yang kamu kuasai dengan
tangan kananmu (budak, buruh,
dan lain-lain). 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 adalah daging, darah
dan makhluk seperti kamu! Keta-
huilah, bahwa orang yang bertindak
zalim kepada mereka, maka akulah
musuh orang itu di hari kiamat, dan
Allah adalah Hakim mereka.”

Paham kemanusiaan yang di-
ajarkan oleh agama-agama itu
dipercayai, dihayati, dan diamalkan

sebagai bagian penting dari re-
ligiusitas masyarakat. Pandangan
yang sangat tinggi dan hormat
kepada harkat dan martabat ma-
nusia itu melalui beberapa saluran
juga menular di Eropa dan tumbuh
serta berkembang di sana. Salah
seorang yang paling mula-mula
mengetengahkan paham kemanu-
siaan ini di Eropa pada zaman
Renaissance ialah Giovanni Pico
della Mirandola.

Sejak masa Giovanni itu per-
bincangan dan perjuangan sekitar
hak-hak asasi manusia serta nilai-
nilai kemanusiaan pada umumnya
terus berkembang di Barat, sampai
akhirnya memuncak dalam De-
klarasi Universal Hak-Hak Asasi
Manusia PBB pada Desember
tahun 1948. Deklarasi itu, di-
tambah dengan berbagai instrumen
lainnya yang datang susul-me-
nyusul, telah memperkaya umat
manusia tentang hak-hak asasi, dan
menjadi bahan rujukan yang tidak
mungkin diabaikan. Seperti telah
disinggung, kita pun tentu saja
berpegang kepada dokumen-do-
kumen internasional itu.

PENYAKIT HATI

Salah satu kelemahan manusia
dan merupakan penyakit hati ialah
iri hati, cemburu, dan yang lebih
sengit dari cemburu, hasad (deng-
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ki). Al-Quran bahkan mengajari
Nabi Muhammad supaya memo-
hon pertolongan kepada Allah dari
kejahatan orang-orang yang hasad
(dengki). Hasad adalah sikap jiwa
yang tidak suka orang lain ber-
untung, dan sebaliknya senang
kalau orang lain
itu celaka.

Di dalam
cerita Al-
Quran, dengki
adalah pangkal
dosa manusia
yang kedua
setelah se-
rakah. Misal-
nya,  ket ika
Adam melang-
gar  larangan
Allah mendekati sebuah pohon,
padahal Allah telah membolehkan
Adam untuk menikmati apa saja
yang ada di surga itu dengan bebas.
Itulah keserakahan. Adam harus
menerima hukuman diusir dari
surga dengan tidak terhormat. Kita
semuanya adalah anak Adam, oleh
karena itu kita punya potensi untuk
jatuh seperti itu.

Cerita iri hati ialah ketika Kabil
membunuh Habil. Kabil di dalam
bahasa Arab juga disebut Ka’in,
yang menjadi akar kata Inggris
Ka’en. Ketika Ka’en membunuh
Abel, itu dikarenakan iri hati.
Karena waktu itu Abel atau Habil
kurbannya diterima oleh Allah,

sedangkan kurban Kabil tidak. Ke-
mudian Kabil membunuh adiknya.
Berdasarkan pembunuhan itu ke-
mudian Allah mendekritkan ke-
tentuan-Nya dalam Al-Quran, Ka-
rena itu, Kami tentukan kepada Bani
Israil bahwa barang siapa mem-

bunuh orang
yang tidak mem-
bunuh orang lain
atau membuat
kerusakan di bu-
mi, maka ia se-
olah membunuh
semua orang,
dan barang siapa
menyelamatkan
nyawa orang,
maka ia seolah
menyelamatkan

nyawa semua orang (Q., 5: 32).
Itu adalah satu ajaran moral yang

dikunci oleh Allah berdasarkan
kejadian pembunuhan pertama
dalam sejarah umat manusia. Lebih
lanjut, sumber dari iri hati ialah
kalau kita selalu merasa bahwa
orang lain lebih beruntung dari
kita, padahal belum tentu. Semua
kita mengidap penyakit seperti itu.
Ini adalah pangkal ketidaksyukuran.
Orang tidak bisa bersyukur kepada
Allah, karena melihat orang lain
selalu lebih beruntung dari dirinya.
Jadi, kita tidak boleh melihat
seolah-olah penderitaan hanya
menimpa kita, karena sebenarnya
orang lain pun ditimpa oleh pen-
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deritaan seperti itu. Berkaitan
dengan itu Allah berfirman, Jika
kamu mendapat luka, mereka pun
mengalami luka serupa (Q., 3: 140).
Artinya, kalau kita menerima suatu
malapetaka, kita tidak boleh ke-
mudian mengatakan kenapa Tuhan
hanya membuat kami yang sengsara
sedang mereka tidak. Itu tidak
betul, karena yang lain pun meng-
alami hal serupa. Lanjutan ayat di
atas adalah, 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).

PENYAKIT-PENYAKIT AKHLAK

Dalam literatur kesufian Jawa
ada istilah ‘juburio’, yang sebetulnya
pinjaman dari bahasa Arab ‘ujb
(ujub), yaitu sikap mengagumi di-
ri sendiri. Yang demikian tam-
paknya normal, padahal merupakan
salah satu sikap yang sangat ber-
bahaya. Sebab, dengan mengagumi
diri sendiri, di dalamnya ada unsur
kesombongan. Kemudian kata ‘bur’
maksudnya adalah takabur, sedang
‘ria’ berarti suka pamrih. Berbagai
cara kaum sufi merumuskan ini
untuk dijadikan peringatan.

Contoh lain lagi adalah “mo-
limo” (lima mo) yang sangat ter-

kenal, yaitu maling, madat, madon,
minum, main. Itu adalah salah satu
cara untuk mengingatkan penyakit-
penyakit akhlak, penyakit-penyakit
kejiwaan. Semuanya adalah contoh
perangai-perangai yang merusak
fitrah atau khalqah, atau kejadian
asal yang suci.

Ketika Nabi ditanya tentang
dosa, beliau menjawab, “Dosa ialah
sesuatu yang terbetik dalam dadamu,
dan kamu tidak suka orang lain tahu.”
Artinya, dosa adalah sesuatu yang
bertentangan dengan hati nurani,
yaitu fitrah dan kehanifan. Di sini,
sekali lagi, bisa dimengerti meng-
apa Nabi seolah-olah membuat
suatu ringkasan total dari seluruh
tugas suci beliau, yaitu untuk me-
nyempurnakan budi pekerti luhur,
yang antara lain dilambangkan
dalam shalat.

PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

Di antara semua fasilitas dan
kemudahan dalam hidup ini, yang
paling mudah disalahgunakan ialah
kekuasaan. Dalam bahasa asing ada
istilah-istilah yang sering memper-
ingatkan kita tentang bahaya ke-
kuasaan, seperti Power tends to
corrupt, kekuasaan itu cenderung
untuk curang; absolut power corrupt
absolutly, kekuasaan yang mutlak
akan menjadi curang secara mutlak.
Maka dari itu, dalam agama kita
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tidak diizinkan adanya kekuasaan
yang mutlak. Dalam bahasa Arab
disebut sebagai thâghût, yang ke-
mudian sering diterjemahkan se-
bagai tiran. Contoh thâghût yang
paling banyak disebutkan Al-Quran
adalah Fir‘aun, seperti firman Allah
kepada Musa, Pergilah kepada
Fir‘aun, sebab dia
telah berlaku
sewenang-wenang
(tiran) (Q., 20:
24).

Pe r j u a n g a n
Musa ialah per-
juangan seorang
pembebas mela-
wan seorang pe-
nindas. Eksodus
besar-besaran bangsa Israel dari
Mesir ke Palestina adalah lambang
pembebasan manusia dari per-
budakan dan penindasan. Al-Quran
berkali-kali menceritakan tentang
eksodus. Ini semua mengandung
perjuangan moral mengenai per-
juangan abadi manusia melawan
tiran semenjak manusia mengenal
kekuasaan, yang secara historis
dimulai oleh bangsa Sumeria, di
lembah sungai Effrat dan Tigris—
orang Yunani menyebutnya sebagai
Mesopotamia, yakni lembah antara
dua sungai—sekitar 60.000 tahun
lalu. Sejak itu, manusia menjalani
penyalahgunaan kekuasaan. Oleh
karena itu, kekuasaan tidak bisa

dibiarkan tanpa pengawasan, ter-
utama dari masyarakat. Dalam per-
kembangan modern, pengawasan
itu dilembagakan dalam bentuk
serikat-serikat independen, yang
kemudian memperoleh nama “ma-
syarakat madani” (civil society). Civil
society adalah saka guru masyarakat

yang sehat.
Civil society
model ma-
syarakat madani
adalah pelaksa-
na kewajiban
untuk mengon-
trol pemerintah
yang dalam ba-
hasa Al-Quran
merupakan pe-

laksana amar makruf nahi munkar
(menganjurkan yang baik dan
mencegah yang buruk). Semua ini
adalah dalam rangka penegakan
keadilan tersebut.

Dalam Al-Quran diingatkan
bahwa salah satu bentuk penyalah-
gunaan kekuasaan ialah melindungi
tindakan-tindakan yang salah.
Wujud penyalahgunaan kekuasaan
tidak saja berupa tindakan salah
dari seorang penguasa secara lang-
sung, tetapi juga berupa langkah
mereka untuk melindungi ke-
salahan orang lain melalui rekayasa
kekuasaan. Rekayasa menutup
kesalahan orang lain itu misalnya
tergambar dalam sebuah ayat ten-

Mitologi kepada sesama manusia
menghasilkan tirani atau kultus.
Perampas kebebasan manusia
tidak ada kecuali sesama manusia
sendiri, melalui sistem-sistem
tiranik dan cultic, baik dalam
pemerintahan maupun dalam
bidang kehidupan yang lain mau-
pun keagamaan.
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tang hubungan ekonomi, Dan
janganlah kamu memakan harta
kamu di antara sesama kamu secara
tidak sah, juga janganlah digunakan
untuk menyuap para hakim, dengan
tujuan agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain dengan
jalan dosa padahal kamu mengetahui
(Q., 2: 188).

PENYEBARAN ISLAM DI JAWA

Jika dilihat dari situasi historis-
politisnya yang sulit, keberhasilan
penyebaran Islam di Asia Tenggara
adalah suatu mukjizat. Penyebaran
Islam yang sempurna di Jawa da-
lam waktu yang amat singkat, mi-
salnya, menjadi tumpuan kekagum-
an dan tanda tanya besar bagi
Marshall Hodgson, seorang ahli
keislaman terkenal dari Universitas
Chicago. Dalam kritiknya yang
amat mendasar atas penilaian
Clifford Geertz yang mengatakan
bahwa pemeluk Islam di Jawa ha-
nyalah golongan tertentu saja, ya-
itu kaum Santri, sedangkan yang
lainnya, yaitu kaum Abangan dan
Priayi, kurang atau malah bukan
Islam, Hodgson mengkritik ke-
tidakpahaman Geertz mengenai
agama Islam, dan metodologi an-
tropologisnya cenderung melupakan
faktor sejarah yang amat penting.

Bagi mereka yang paham tentang
Islam, kata Hodgson, deretan
pertanyaan besarnya adalah meng-
apa islamisasi Jawa begitu sempur-
na, dan mengapa sisa Hinduisme
dan Buddhisme di Jawa sedemikian
sedikitnya.

Biarpun telah tersebar luas dan
cukup mapan dengan cepat, namun
dari segi pengisian dan substansi-
nya, Islam di Asia Tenggara masih
dalam proses perkembangannya. Ji-
ka dilakukan perbandingan antara
India dan Indonesia, misalnya, ini
amatlah menarik. India berpendu-
duk mayoritas Hindu, tapi kebesar-
annya di masa lalu yang menjadi ke-
nangan romantik dan nostalgik ada-
lah masa kebesaran kerajaan-kerajaan
Islam. Ini dicerminkan dalam fakta
bahwa bangunan-bangunan monu-
mental Islam, seperti Taj Mahal dan
Fateh Puri, merupakan kebanggaan
India dan menjadi atraksi utama
industri turismenya. Sebaliknya
Indonesia: mayoritas penduduknya
Muslim, namun masa lalu yang
dikenangnya dengan romantisme
dan nostalgia (meskipun umumnya
terbatas hanya pada retorika belaka)
ialah masa kejayaan kerajaan-ke-
rajaan Hindu-Buddha. Ini dicer-
minkan dalam fakta bahwa monu-
men-monumen Hindu-Buddha,
seperti Borobudur dan Prambanan,
menjadi kebanggaan nasional dan
merupakan atraksi utama industri
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turismenya. Mungkin tidak ada
yang terlalu aneh tentang hal itu
semua, mengingat adanya banyak
negeri yang mempunyai hal serupa
berkenaan dengan kejayaan masa
silam mereka. Tetapi, perbandingan
antara India dan Indonesia dalam
kaitannya dengan agama Islam itu
menunjukkan adanya suatu fakta
yang menarik, yaitu sementara
Islam di Anak-Benua sempat me-
nancapkan bekas-bekas pengaruh
kulturalnya yang amat mendalam,
di Indonesia pengembangan kul-
tural itu masih merupakan masalah
masa sekarang dan masa menda-
tang. Maka, secara retorik barang-
kali dapat dikatakan bahwa berbeda
dengan India, Islam di Indonesia
tidak mempunyai masa silam. Islam
di Indonesia hanya mempunyai
masa depan!

PENYEBERANGAN MAKNA

Gambaran tentang kesenangan
di surga, juga kesengsaraan di
neraka, dengan tegas disebutkan
sebagai perumpamaan (matsal),
sehingga tidak benar jika dipahami
secara harfiah. Terjemah ayatnya
berbunyi: Perumpamaan surga yang
telah dijanjikan kepada orang-orang
yang bertakwa ialah, di dalamnya
ada sungai-sungai dari air yang tidak
berubah, sungai-sungai dari susu
yang tidak berganti rasanya, sungai-

sungai dari madu yang suci murni.
Dan tersedia untuk mereka di sana
segala jenis buah-buahan, serta
ampunan (maghfirah) dari Tuhan
mereka. Sebagaimana juga (per-
umpamaan) orang yang kekal di
dalam api (neraka), kemudian diberi
minum dari air yang mendidih
sehingga memotong-motong usus
mereka.

Perumpamaan itu digunakan Al-
Quran sebagai bahasa yang dapat
dimengerti manusia, dan diper-
lukan guna melukiskan sesuatu
yang sesungguhnya tidak terlukis-
kan. Dalam Al-Quran sendiri ada
keterangan bahwa,
Tidak seorang pun mengetahui gan-
jaran yang disediakan secara ter-
sembunyi bagi mereka, berupa sesuatu
yang amat menyenangkan pan-
dangan, sebagai balasan untuk segala
amalkebaikan yang telah mereka
kerjakan (Q., 32: 17).

Menegaskan firman Allah ter-
sebut, ada sebuah hadis Qudsi
( f i rman Al lah melalui  peng-
kalimatan oleh Nabi Saw.), “Na-
bi Saw. bersabda bahwa Allah
‘azza wa jalla berfirman, “Aku
sediakan untuk para hamba-Ku
yang saleh sesuatu yang tidak
pernah terlihat oleh mata, tidak
pernah terdengar oleh telinga, dan
tidak pernah terbetik dalam hati
manusia.” Jadi surga dan neraka
adalah kebahagiaan dan keseng-
saraan dalam realitas yang tidak
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tergambarkan.  Maka set iap
penggambarannya untuk manusia,
yang dengan sendirinya mengguna-
kan bahasa manusia, tidak dapat
dipandang sebagai gambaran har-
fiah. Semuanya hanyalah lambang-
lambang atau âyât-âyât, yang untuk
d a p a t
memahaminya
d i p e r l u k a n
kemampuan un-
tuk “menyebe-
rangi” (i‘tibâr)
ungkapan-ung-
kapan harfiah itu
menuju ke mak-
nanya yang ter-
sembunyi. Dan
karena realitas itu
memang benar-benar tidak ter-
gambarkan atau tidak terjangkau
oleh akal maupun khayal manusia,
maka pemahaman itu tidak akan
pernah bersifat terakhir (final).

Oleh karena itu, terdapat ba-
nyak perintah dalam Al-Quran agar
manusia mengembara di muka
bumi dan memperhatikan asal-usul
proses-proses kejadian yang ada,
untuk menarik pelajaran.

Katakanlah: “Mengembaralah
kamu di bumi dan saksikanlah
bagaimana Allah memulai pencipta-
an; kemudian Allah mewujudkan
ciptaan berikutnya. Sesungguhnya
Allah Mahakuasa atas segalanya”
(Q., 29: 20).

Jadi, untuk dapat menangkap
makna keterangan dalam suatu
Kitab Suci, orang haruslah lebih
banyak melakukan i‘tibâr atau
pemahaman “tamsil-ibarat”, dengan
“menyeberang” (makna asal kata-
kata ‘ibârah—“ibarat”) di balik

lambang-lam-
bang. Kalau
ada kesan per-
tentangan an-
tara sains dan
agama misal-
nya, itu sering-
kali timbul ka-
rena pendeka-
tan harfiah ke-
pada doktrin-
doktrin.

Sebaliknya, sikap menentang
agama oleh suatu ilmu pengetahuan
adalah akibat pemutlakan nilai
kebenaran ilmu itu sendiri, padahal
ia terus terbuka kepada perkem-
bangan-perkembangan baru; jadi,
nilai kebenarannya adalah nisbi
belaka.

Menurut pandangan Islam,
selain sains, juga semua teks suci,
baik Al-Quran sendiri, maupun
Taurat (Perjanjian Lama) dan Injil
(Perjanjian Baru) adalah ayat atau
perlambang. Bahwa Taurat dan
Injil, sama dengan Al-Quran, adalah
âyât-âyât Allah juga karena semua-
nya datang daripada-Nya, sebagai-
mana dikatakan dalam Al-Quran,
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Dialah yang menurunkan Kitab ini
dengan sebenarnya padamu. Mem-
perkuat yang telah datang sebelumnya
dan Dia-lah yang telah menurunkan
Taurat dan Injil (Q., 3: 3). Maka,
semua orang Islam harus beriman
kepada Kitab Suci mana pun juga.

Semua Kitab Suci dari agama
apa pun semestinya adalah ajaran
Tuhan, karena itu juga adalah âyât-
âyât Tuhan (lihat, Q., 42: 15).
Dalam arti inilah mengapa Ian
Richard Netton mengatakan bahwa
Al-Quran—seluruh Kitab Suci—
itu dapat digambarkan sebagai
surga sebenarnya bagi para ahli
semiotika.

PENYELAMAT DARI KESESATAN

Penting dicatat bahwa Kitab
Ihyâ’ bukanlah satu-satunya karya
Al-Ghazali yang lahir di masa krisis;
buku yang lain adalah Al-Munqizh
min Al-Dlalâl (Penyelamat dari Ke-
sesatan). Buku ini tidak terlalu be-
sar, tetapi sering dikatakan sebagai
buku yang secara representatif me-
maparkan cara berpikir Al-Ghazali,
karena ia sebetulnya suatu auto-
biografi yang sangat “sinting”, yang
menerangkan pengalaman-peng-
alamannya, termasuk krisis ketika
dia merasa tidak tenteram dengan
apa saja yang dia pelajari.

Di dalam buku Al-Munqizh min
Al-Dlalâl, Al-Ghazali menyebut
adanya sumber ilmu yang keempat
bernama life oriented knowledge
(ilmu yang memberikan orientasi
kepada hidup): pertama, falsafah;
kedua, ilmu kalam; ketiga, tasawuf;
keempat—dan ini yang agak aneh—
Syiah Ismailiah atau sebut saja
Ismailisme. Al-Ghazali dengan
keras mengkritik falsafah dan kalam.
Dari falsafah, terutama dikritik
metafisikanya, sedangkan logika
Aristotelesnya justru dia kembang-
kan. Sementara kalam, kata Al-
Ghazali, adalah ilmu yang sedikit
sekali kegunaannya. Kalam hanya
berguna bagi mereka yang masih
bingung, atau hanya diperlukan
untuk mereka yang tidak me-
nikmati pengetahuan agama sejak
kecil sehingga tidak tumbuh dalam
suatu sistem keimanan yang murni.
Tetapi untuk mereka yang sejak
kecil sudah beragama dan membaca
Al-Quran, ilmu kalam tidak diper-
lukan lagi. Ilmu kalam, kata Al-
Ghazali, bahkan bisa berbahaya
karena bisa membuat orang ragu.
Lebih-lebih lagi falsafah. Jika
dirumuskan, kira-kira begini: Kalam
dapat membawa kepada kebenaran,
tetapi dengan metodologi yang
goyah (fragile); sementara falsafah
mempunyai metodologi yang cu-
kup bagus, tetapi yang menjadi
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persoalan adalah apakah dengan
falsafah, kebenaran bisa ditemukan.

Kalam bisa menuju pada ke-
benaran karena dimulai dengan
teks-teks Al-Quran dan hadis, yang
kemudian dinalar secara rasional.
Penalaran semacam ini memang
mengandung unsur-unsur falsafah,
terutama logika Aristoteles atau
mantik. Sedangkan falsafah dimulai
dengan suatu formula bahwa ke-
benaran itu ada di
dalam hukum yang
menguasai selu-
ruh alam, sehing-
ga tidak membu-
tuhkan Al-Quran
dan hadis, meski-
pun sebagai se-
orang Muslim.
Failasuf Muslim
seperti Ibn Sina
dan Ibn Rusyd,
kerap juga meru-
juk kepada teks, tetapi kadang-
kadang tidak berhasil. Maka ketika
bertumbukan dengan teks, mereka
lebih mengutamakan takwil atau
interpretasi metaforis.

PENYIMPANGAN DALAM
PERINGATAN MAULID

Kalau diamati dalam peringatan
maulid Nabi sekarang ini, terdapat
beberapa hal yang sebetulnya telah
menyimpang. Misalnya, ada

keyakinan di kalangan sementara
umat Islam bahwa di dalam pe-
rayaan maulid, Nabi Muhammad
hadir di situ. Ini namanya sakramen
ekaristi—sebuah tularan dari Kris-
ten. Dalam Kristen, kalau kita mau
melakukan sakramen, kita harus
yakin bahwa Yesus ada di situ. Ke-
tika dikasih roti, itu harus dianggap
dagingnya Yesus dan ketika dikasih
anggur, itu harus dianggap darah-

nya Yesus. Lalu
terjadilah “pe-
nyatuan suci”.
Itulah gereja.
Jadi gereja ada-
lah Holy Com-
munity (Komu-
nitas Suci). Da-
lam Islam tidak
ada Holy Com-
munity. Sean-
dainya ada, ba-
gaimana kita

menjelaskan sahabat-sahabat Nabi
dulu saling membunuh dan kor-
bannya juga ribuan. Memang,
mereka itu manusia biasa. Mereka
berebut kekuasaan, aset, dan ma-
cam-macam. Kita tidak perlu
mengharapkan manusia itu men-
jadi suci. Tetapi dengan begitu,
justru Islam mengajarkan hal yang
sangat realistis bahwa manusia itu
tetap manusia. Oleh karena itu,
yang penting ialah mekanisme
pengawasan. Maka di dalam surat

Dari berbagai konsekuensi logis
paham Ketuhanan Yang Maha
Esa, salah satunya yang amat
kuat mempunyai dampak pem-
bebasan sosial yang besar ialah
egalitarianisme. Berdasarkan
prinsip itulah, tawhîd meng-
hendaki sistem kemasyarakatan
yang demokratis berdasarkan
musyawarah.
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Al-‘Ashr dinyatakan bahwa iman
dan amal saleh harus dikontrol: wa
tawâshaw bi al-haqq. Tujuannya
ialah supaya bisa bertahan, sebab
tidak semua hal selesai seketika,
melainkan ada proses historis, berupa
dimensi waktu, dan sebagainya.

PEOPLE OF THE BOOK

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa
sampai sekarang, kitab-kitab suci
Taurat dan Injil masih banyak
mengandung kebenaran. Perubahan
menurutnya hanya terjadi pada hal-
hal yang bersifat berita (seperti berita
tentang bakal tampilnya Nabi Mu-
hammad Saw.) dan beberapa pe-
rintah saja. Lebih jauh lagi, menurut
Ibn Taimiyah golongan terbanyak
kaum Salaf menganut pandangan
bahwa ajaran dalam kitab-kitab suci
itu juga berlaku untuk umat Islam,
selama persoalannya tidak dengan
jelas di-naskh oleh Al-Quran. Karena
itu, umat Islam sebaiknya mem-
pelajari kitab-kitab suci itu, meski
dengan sikap kritis terhadap hal-hal
yang berbeda dengan Al-Quran.
Itulah yang dilakukan oleh para
ulama Salaf, seperti Ibn Taimiyah dan
Syahrustani.

Berpangkal dari berbagai pan-
dangan asasi itu, maka Al-Quran
mengajarkan bahwa kaum beriman
atau umat Islam harus menghor-
mati semua pengikut kitab suci

(Ahli Kitab, Ahl Al-Kitâb, People of
the Book). Sama halnya dengan
semua kelompok manusia, termasuk
umat Islam sendiri, di antara kaum
pengikut kitab suci itu ada yang
lurus dan ada yang tidak. Dari
mereka ada yang memusuhi kaum
beriman, tapi juga ada yang me-
nunjukkan sikap persahabatan yang
tulus. Dalam Al-Quran disebutkan
terutama kaum Nasrani sebagai
yang paling dekat rasa cintanya
kepada kaum beriman, karena di
antara mereka ada pendeta-pendeta
dan rahib-rahib, dan mereka tidak
sombong (Q., 5: 82).

Bahkan Al-Quran memperingat-
kan hendaknya kaum beriman tidak
melakukan generalisasi terhadap Ahli
Kitab berkenaan dengan sikap spesifik
mereka. Di antara golongan peng-
anut kitab suci ada umat yang lurus
dan konsisten, yang senantiasa mem-
baca ajaran-ajaran Allah di tengah
malam dan beribadah. Mereka itu
beriman kepada Allah dan Hari
Kemudian, melakukan amar ma‘rûf
nahî munkar (kegiatan menganjurkan
yang baik dan melarang yang jahat),
dan bergegas dalam berbagai kebaik-
an. Al-Quran menyebut mereka itu
tergolong orang-orang yang saleh dan
menegaskan bahwa kebaikan apa pun
yang mereka lakukan tidak akan
diingkari atau ditolak, dan Allah
Mahatahu tentang orang-orang yang
bertakwa (Q., 3: 113-115).
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Sementara itu, ada di kalangan
umat Islam yang memandang bah-
wa kaum Nasrani sekarang ini
adalah musyrik (penyembah ber-
hala) karena menuhankan Isa Al-
Masih (diyunanikan menjadi Yesus
Kristus). Sebuah riwayat menu-
turkan adanya pernyataan ‘Abd
Allah ibn ‘Umar bahwa baginya
tidak ada syirik yang lebih besar
daripada pandangan yang me-
nuhankan Isa putra Maryam, se-
sama manusia. Ibn Taimiyah me-
nolak keras pendapat ‘Abdullah ibn
‘Umar itu, dan mengatakannya
sebagai pandangan atau mazhab
kaum pembuat bid‘ah. Menurut
Ibn Taimiyah, memandang kaum
Nasrani sebagai musyrik adalah
bertentangan dengan ajaran Al-
Quran. Menurut dia, memang di
kalangan mereka itu ada, dan
banyak sekali, yang menuhankan
Isa Al-Masih (dan ada juga yang
tidak, sampai hari ini), namun tidak
benar jika mereka disebut
“musyrik”. Yang mereka lakukan
adalah perbuatan syirik, yang bagi
Ibn Taimiyah sama saja dengan
umat Islam sendiri yang sebagian
dari mereka melakukan penye-
lewengan akidah seperti berpaham
ittihâdîyah (monisme), rafdlîyah
(menolak keabsahan tiga khalifah
pertama, Abu Bakar, ‘Umar, dan
‘Utsman), dan mendustakan takdir.
Tapi, kata Ibn Taimiyah, hal itu
tidak berarti dibolehkannya mem-

buat generalisasi bahwa umat Islam
adalah umat yang telah menyim-
pang. Demikian pula dengan kaum
Nasrani, sebagian dari mereka
memang melakukan syirik, namun
tidak berarti dapat dikatakan bahwa
agama Nasrani adalah agama syirik
dan kaum Nasrani adalah musyrik.

Sebaliknya, Nabi Saw. sendiri,
sementara beliau keras sekali kepada
kaum musyrik, menjaga pergaulan
yang sangat baik dengan kaum
Nasrani yang lurus. Terhadap
mereka itu, ajaran Al-Quran me-
ngatakan bahwa kaum beriman
tidak boleh berdebat kecuali dengan
cara yang lebih baik, dari segi cara
maupun isinya. Dan terhadap
mereka itu pula, kaum beriman
tidak dilarang untuk bergaul de-
ngan baik dan bersikap jujur.

PERADABAN DAN PERKOTAAN

Kita dapat lebih memahami
kecenderungan dalam Kitab Suci
yang mencela pola kehidupan
“liar”. Hanya saja cukup menarik
karena sering menimbulkan salah
paham bahwa untuk mereka yang
menganut pola kehidupan “liar” itu
Al-Quran tidak menggunakan
istilah badawî atau badwî, me-
lainkan al-a‘râb (bukan “al-a‘rab”
dengan nada sumbang). Salah
satunya adalah firman yang menye-
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butkan kaum al-a‘râb itu sebagai
yang “paling keras dalam kekafiran
dan kemunafikan” (asyaddu kufran
wa nifâqan) (Q., 9: 97). Yang
dimaksud dengan al-a‘râb dalam
firman itu bukanlah “orang-orang
Arab”, sebagaimana sering disalah-
pahami, melainkan “orang-orang
yang hidup mengembara”, yakni
kaum badawî atau “badui”. Maka
dalam menjelaskan maksud firman
itu, Muhammad Asad memberi
komentar sebagai berikut:

Disebabkan oleh cara hidup
mereka yang berpindah-pindah dan
kekerasan serta kekasaran yang
terkandung di dalamnya, orang-
orang badui lebih sulit daripada
mereka yang hidup menetap untuk
dituntun oleh keharusan-keharusan
etis yang tidak ada kaitannya
dengan berbagai kepentingan lang-
sung kesukuan mereka, suatu ke-
sulitan yang masih diperbesar lagi
oleh jarak fisik mereka dari pusat-
pusat budaya yang lebih tinggi
dan, sebagai akibatnya, ketidak-
tahuan mereka yang lebih besar
akan sebagian besar ketentuan-
ketentuan keagamaan.

Dalam kalimat yang lebih se-
derhana, Muhammad Asad hendak
menjelaskan maksud firman Allah
itu dengan menunjukkan suatu
aspek dalam ajaran keagamaan
(Islam) yang lebih cocok untuk
pola kehidupan menetap seperti
dalam perkotaan, dan kurang cocok

untuk kehidupan berpindah-pin-
dah seperti yang ada pada kaum
nomad. Aspek ajaran Islam itu ialah
tuntutan-tuntutan etis dalam pola
kehidupan masyarakat manusia
dengan ciri-ciri kemajuan dan
peradaban yang tinggi. Dan itulah
“Madinah” seperti yang dibangun
oleh Nabi Saw. Oleh karena itu,
Marshall Hodgson, misalnya, me-
ngatakan bahwa ajaran Nabi, yakni
Islam, pada esensinya bersifat kota
(urban) secara radikal.

Berbeda tajam dengan pola
umum kehidupan di Jazirah Arabia
saat itu, program-program Nabi di
Madinah sangat radikal. Sebab,
seperti dikatakan Ibn Taimiyah,
pola hidup orang-orang Arab Ja-
hiliah ialah tiadanya keteraturan,
dengan ciri menonjol tiadanya
pranata kepemimpinan masyarakat
yang mapan, yang menjadi ke-
butuhan masyarakat maju, selain
daripada pranata kepemimpinan
atas dasar kesukuan (tribalism) dan
keturunan saja. Maka, jika bisa
disederhanakan, dari suatu segi
tertentu, tugas Nabi ialah semata-
mata menghapuskan pandangan
ascriptive (‘ashâbîyah) berdasarkan
pertimbangan keturunan dan suku
yang primitive itu, untuk diganti
dengan pola hidup sosial dengan
pranata kepemimpinan yang ma-
pan dan rasional.
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PERAN HUKUM
DALAM “MADÎNAH”

Dalam pola kehidupan dengan
tingkat peradaban yang sangat
tinggi, segi hukum memiliki peran
yang sangat sentral. Sepanjang hal
itu menyangkut “karier” Nabi,
maka pentingnya peran hukum itu
tecermin dalam kenyataan bahwa
tema-tema wahyu Ilahi kepada
beliau pada periode Madinah me-
nyangkut masalah-masalah ke-
masyarakatan dan hukum. Hukum
positif sendiri hanya sedikit saja
termuat dalam Kitab Suci (mi-
salnya, yang jelas ialah yang me-
nyangkut pencurian, pembunuhan,
zina, waris, nikah, dan lain-lain).
Kitab Suci lebih banyak men-
jabarkan segi-segi etis hukum itu,
sebagaimana penegasannya tentang
pentingnya pemimpin, kewajiban
menaati pemimpin (yang sah),
menjunjung tinggi pranata sosial,
memenuhi janji, menjalankan
musyawarah, menghormati ke-
sepakatan dengan bertawakal ke-
pada Allah dalam melaksanakannya,
dan seterusnya.

Karena itu, dalam mendukung
usaha pembentukan masyarakat
baru di Madinah, Nabi segera
membuat perjanjian dengan ber-
bagai pihak penduduk setempat,
termasuk dan terutama kaum Ya-
hudi (dan di Madinah terdapat
tidak kurang dari tujuh kelompok

Yahudi). Maka lahirlah Shahîfat Al-
Madînah (Piagam Madinah) yang
amat terkenal, yang oleh sementara
ahli disebut “Konstitusi Madinah”.
Dalam Piagam itu disebutkan hak
dan kewajiban yang sama untuk
masing-masing golongan penduduk
Madinah, baik Muslim maupun
bukan, seperti dapat dipahami dari
pasal-pasal 24 dan 25:

“Dan kaum Yahudi menanggung
biaya bersama kaum beriman selama
mereka mendapat serangan (dari
luar).

Dan kaum Yahudi Bani ‘Auf
(seperti juga kaum Yahudi yang
lain) adalah suatu umat bersama
kaum beriman; kaum Yahudi ber-
hak atas agama mereka, dan kaum
beriman berhak atas agama mereka.

Prinsip-prinsip itu kemudian
ditegaskan lagi dalam pasal 37:

Dan atas kaum Yahudi diwajib-
kan mengeluarkan biaya mereka,
sebagaimana atas kaum beriman
diwajibkan mengeluarkan biaya
mereka; dan antara mereka itu
semua (kaum Yahudi dan kaum
beriman) diwajibkan saling mem-
bantu menghadapi pihak yang
menyerang para pendukung Piagam
ini, dan di antara mereka diwajib-
kan saling memberi saran dan
nasihat serta kemauan baik, tanpa
niat jahat.”

Memang, sejarah membuktikan
bahwa kaum Yahudi itu pada
akhirnya segolongan demi segolong-



2506      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

an berkhianat kepada Piagam,
sehingga mereka harus menerima
hukuman setimpal, bahkan ke-
mudian harus meninggalkan Madi-
nah sama sekali. Tetapi semangat
yang terkandung dalam Piagam itu
tetap hidup dan dengan setia
dicontoh oleh para khalifah Nabi
ketika mereka menguasai daerah-
daerah non-Islam di luar Jazirah
Arabia.

Lebih jauh, karena pentingnya
segi tertib hukum itu maka Nabi
Saw. mengatur dan memimpin
masyarakat Madinah sebagai suatu
negara kota (city state), dengan
sistem hukum yang tegas. Adalah
sangat menarik bahwa dalam ma-
salah hukum ini, Nabi juga pernah
menjalankan hukum yang ter-
cantum dalam Taurat, sebagaimana
dituturkan oleh Ibn Taimiyah
berkenaan dengan hukuman orang
berzina, yakni hukuman rajam.
Oleh karena ada gelagat orang-
orang Yahudi itu hendak me-
nyembunyikan hukum yang ter-
muat dalam Taurat tersebut, karena
mereka melaksanakan hukuman
yang keras hanya kepada orang-
orang kecil; dan untuk yang ber-
kedudukan, mereka menerapkan
hukuman yang lebih ringan, maka
Nabi bersumpah di hadapan me-
reka, “Oh Tuhan, sesungguhnya
aku adalah orang pertama yang
menghidupkan kembali perintah-
Mu ketika mereka mematikannya.”

Selanjutnya, menurut Ibn
Taimiyah, peristiwa itu menjadi
latar belakang turunnya firman-
firman Allah yang menegaskan
bahwa seharusnya setiap golongan
yang telah menerima ajaran kitab
suci tidak menyembunyikan se-
suatu apa pun di dalamnya. Juga
ditegaskan bahwa orang-orang
Yahudi harus menjalankan hukum
dalam kitab suci mereka, yaitu
Taurat, sebab Taurat itu diturunkan
Allah dengan mengandung sistem
hukum yang menjadi hidayah dan
cahaya bagi para nabi yang semua-
nya bersikap pasrah kepada Allah
(islâm), begitu juga para pendeta
Yahudi dan para ahli hukum (al-
ahbâr) mereka. Setelah itu, di-
turunkan Kitab Injil melalui Nabi
Isa Al-Masih atau Yesus Kristus
(deformasi dari terjemahan Yunani-
nya) sebagai pendukung kebenaran
Taurat. Kitab Injil menjadi hida-
yah, cahaya kebenaran, dan pedo-
man bagi mereka yang bertakwa.
Mereka itu semua diharapkan men-
jalankan hukum Allah yang mereka
terima masing-masing. Sebab, ba-
rang siapa tidak menjalankan hu-
kum yang diturunkan Allah, maka
mereka adalah kâfir, zhâlim, dan
fâsiq (Q., 5: 44-47). Kemudian di-
teruskan dengan penuturan tentang
diturunkannya Al-Quran kepada
Rasulullah Saw. dan pesan Tuhan
agar kaum beriman menjalankan
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hukum yang ada di dalamnya. Lalu
disebutkan bahwa untuk masing-
masing kelompok itu ditetapkan
oleh Allah sistem hukum (syir‘ah,
syarî‘ah) dan cara hidup (minhâj),
tanpa sistem yang monolitik (tung-
gal) untuk semuanya, yaitu agar
mereka dapat sa-
ling berlomba
untuk berbagai
kebaikan dengan
memanfaatkan
segi-segi kele-
bihan masing-
masing. Lalu di-
tegaskan bahwa
kelak kita se-
muanya akan
kembali kepada
Allah juga, dan Dialah yang akan
menjelaskan hakikat berbagai segi
perbedaan yang kita alami di dunia
ini (Q., 5: 48).

Terhadap firman yang membica-
rakan adanya perbedaan di antara
manusia itu, Abdullah Yusuf Ali
memberi komentar amat menarik:

“(Karena tujuan kita yang benar
ialah Tuhan, hal-hal yang tampak
berbeda dari sudut pandangan yang
berbeda itu akhirnya akan diper-
satukan kembali dalam Diri-Nya.
Einstein benar dalam menduga
dalamnya teori Kenisbian di dunia
pengetahuan fisika. Hal itu semakin
membuktikan adanya keperluan
kepada Ke-Mahaesaan dalam Tuhan
dalam dunia keruhanian).”

Deretan firman Allah tentang
hukum itu kemudian ditutup de-
ngan pertanyaan retorik: “Apakah
mereka menghendaki hukum Jahiliah?
Dan siapakah yang lebih baik dari-
pada Allah tentang hukum itu, bagi
kaum yang yakin?” (Q., 5: 50). Ber-

kenaan dengan
firman ini,
Abdullah Yusuf
Ali memberi
komentar:

“(Masa Jâhi-
lîyah adalah
masa  paham
kesukuan, per-
musuhan dan
penegasan ego-
istis akan segi-

segi perbedaan pada manusia. Masa
serupa itu sebenarnya belum se-
muanya lewat. Adalah tugas suci
Islam untuk menjauhkan kita dari
sikap mental palsu itu, menuju ke
sikap Kesatuan yang benar. Kalau
iman kita teguh [dan tidak hanya
perkara ucapan], Tuhan akan
membimbng kita ke arah Kesatuan
itu).”

Keterangan Abdullah Yusuf Ali
ini merupakan pengukuhan bagi
apa yang telah dikutip dari Ibn
Taimiyah di atas, yaitu berkenaan
dengan tugas Nabi untuk me-
rombak sistem kehidupan Jâhilîyah
yang berintikan sukuisme dan
feodalisme itu dengan “proyek”
Madînah yang beliau wujudkan
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setelah hijrah. Yang menjadi inti
dari semuanya itu ialah perubahan
dari pola kehidupan “liar” menjadi
pola kehidupan beradab, dengan
dukungan sistem tertib hukum dan
kekuasaannya. Setiap anggota ma-
syarakat diwajibkan menghormati
dan menjalankan hukum yang
dianutnya dengan tulus, sebab
hanya dengan cara itu suatu ke-
hidupan yang lebih tinggi dapat
diwujudkan.

PERAN ISLAM DI INDONESIA

Kenyataan bahwa bangsa Indo-
nesia sebagian besar beragama Islam
(sehingga benar-benar absah di-
sebut “bangsa Muslim” [Muslim
Nation], meskipun bukan “Negara
Islam” [Islamic State]), maka maju
atau mundurnya bangsa ini tentu
akan mempunyai dampak positif
atau negatif kepada Islam dan umat
Islam. Kemajuan bangsa Indonesia
akan berdampak “kredit” kepada
umat Islam Indonesia (yang akan
berpengaruh positif kepada situasi
dakwah yang lebih luas), dan
kemunduran bangsa Indonesia
akan berdampak “diskredit” kepada
umat Islam Indonesia (yang juga
akan berpengaruh negatif kepada
situasi dakwah). Jadi, bagi umat
Islam, yang identik dengan rakyat
itu, tidak ada pilihan lain kecuali
berpartisipasi dan mendukung pem-

bangunan nasional. Ini menyangkut
pemikiran tentang suatu peran yang
tepat bagi umat Islam Indonesia,
yang kurang lebih berpusat kepada
tiga hal:

Pertama, dukungan kepada ne-
gara nasional, yaitu Republik
Indonesia. Ungkapan ini cukup
sederhana, dan hampir-hampir
dapat dipandang secara “taken for
granted”, tapi akan segera tampak
serius jika kita ingat bahwa men-
dukung negara nasional Republik
Indonesia berarti memandang
prinsip-prinsip kenegaraan Re-
publik Indonesia, khususnya segi
falsafah dasarnya, yaitu Pancasila,
dan konstitusionalnya, yaitu UUD
45, sebagai telah sah (legitimate)
sepenuhnya dan “final” (menurut
ungkapan almarhum K. H. Ahmad
Shiddiq, Ra’îs ‘Âmm NU). Dari
sudut pandangan Islam, Pancasila
dapat dinilai, melalui kias atau ana-
logi, sebagai “kalimat persamaan”
(kalîmah sawâ’) yang mana Allah,
melalui teladan Nabi-Nya, meme-
rintahkan umat Islam untuk me-
ngajak golongan-golongan lain
menuju kepadanya (Q., 3: 64).
Sedangkan Pancasila itu sendiri
bersama UUD 45 dapat dipandang
sebagai “social contract” atau, me-
nurut Al-Mawardi, ‘aqd yang mengikat
seluruh masyarakat untuk mendirikan
sebuah negara.

Kedua, Mengembangkan pema-
haman agama Islam sebagai sumber
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kesadaran makna hidup yang tang-
guh bagi masyarakat yang sedang
mengalami perubahan pesat dan
menjadi industriil. Perubahan dari
masyarakat agraris yang berpola
hubungan paguyuban (gemeinschaft)
menuju kepada masyarakat in-
dustriil yang berpola hubungan
patembayan (gesellschaft) pasti akan
menimbulkan krisis yang tidak
kecil, dan ini memerlukan penang-
gulangan yang tidak mudah.

Ketiga, mengembangkan pra-
sarana sosio-kultural guna men-
dukung proses pembangunan me-
nuju masyarakat industriil dan
informasi yang maju. Suatu pe-
mahaman keagamaan Islam yang
akan datang mau tidak mau akan
dihadapkan kepada tantangan ini,
yang jika tantangan itu berhasil
dijawab, maka secara timbal balik
akan menghasilkan proses saling
menguatkan antara agama dan
masyarakat, seperti diperlihatkan
oleh banyak kasus keberhasilan NU
dan Muhammadiyah sendiri.

PERAN KAUM CENDEKIAWAN

Lepas dari persoalan metode
yang cocok untuk masing-masing
kelompok manusia yang terbagi
menjadi “tinggi”, “menengah”,  dan
“rendah” seperti pandangan Ibn
Rusyd itu, kaum cendekiawan
memang mempunyai peranan ter-

tentu dalam menumbuhkan ke-
insafan akan makna hidup yang
kukuh dalam masyarakat. Kaum
cendekiawan, untuk masyarakat
mana pun dan penganut paham
apa pun, memerankan diri sebagai
pemberi penjelasan dan kejelasan,
acap kali dengan efek pembenaran
atau justifikasi, selain efek pe-
lurusan dan koreksi, berkenaan
dengan tindakan-tindakan, baik
perseorangan maupun kolektif. Dan
jika yang dimaksud ialah kaum
cendekiawan Muslim, maka peran
dan tugas itu ialah memberi pen-
jelasan dan kejelasan tentang ajar-
an-ajaran Islam, dengan dampak
yang diharapkan berupa tumbuh-
nya sikap-sikap keagamaan yang
lebih sejalan dengan makna dan
maksud hakiki ajaran agama.

Di masa hidup Rasulullah Saw.
dalam periode Madinah, setiap kali
ada ekspedisi peperangan orang
berebut untuk maju ke medan.
Allah memperingatkan mereka
dengan suatu firman bahwa tidak-
lah sepatutnya semua orang ber-
iman itu maju perang. Hendaknya
ada yang mendalami ajaran agama,
yang dengan begitu akan mampu
memberi pelajaran kepada kaum-
nya jika sudah kembali dari medan
perang, agar mereka ini tetap
menjaga diri, dengan moralitas dan
akhlak yang tinggi (Q., 9: 122).

Jika “agama” itu diartikan seluas-
luasnya seperti yang dimaksudkan
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dalam Al-Quran, maka “golongan
yang mendalami ajaran agama”
(tafaqquh fî al-dîn) dapat disejajar-
kan dengan kaum cendekiawan
modern seperti yang kita pahami
sekarang. Sama dengan kaum cen-
dekiawan, mereka yang mendalami
agama, sebagaimana ditunjukkan
oleh makna fir-
man tadi, berke-
wajiban menjaga
moralitas masya-
rakat. Karena itu,
mereka juga da-
pat disebut, da-
lam istilah kon-
temporer, sebagai kekuatan moral
(moral force). Kalau Nabi Saw.
menyebut para ulama (al-‘ulamâ’,
“orang-orang yang berilmu”, jadi
kaum cendekiawan juga) sebagai
ahliwaris Nabi, maka salah satu
pengertiannya ialah, sepanjang
makna firman tadi, bahwa mereka
itu mewarisi dan meneruskan tugas
para Nabi sebagai pengajar, pene-
gak dan penjaga moralitas masyara-
kat. Ini terutama benar jika kita
pegang dengan teguh bahwa tujuan
misi suci para nabi ialah menegak-
kan moralitas yang tinggi di kalang-
an umat manusia.

Agar dapat menjalankan tugas-
nya dengan baik, kaum cendekia-
wan Muslim dituntut untuk mam-
pu menangkap makna hakiki agama

yang ada di balik bentuk-bentuk
formal. Bentuk-bentuk formal
religiusitas atau hidup keagamaan
diperlukan sebagai bingkai yang
melindungi makna-makna hakiki
agama itu sendiri. Ibaratkan sebuah
lukisan yang indah, bingkai yang
indah akan mempertinggi mutu

keindahan lu-
kisan itu. Tetapi,
tanpa lukisan
yang di bing-
kainya, maka
sebuah bingkai,
betapa pun in-
dahnya, akan ti-

dak punya nilai yang berarti.
Menembus formalitas-formalitas

dan “menyeberangi” (Arab: i‘tibâr,
‘ibrah) batas-batas bentuk lahiriah
keagaman untuk dapat menangkap
apa yang menjadi makna dan tuju-
an hakiki agama itu adalah tugas
kaum cendekiawan, yang dalam Al-
Quran digambarkan sebagai ûlû al-
abshâr (“orang-orang yang punya
visi”, those who have vision). Salah
satu ungkapan dalam Al-Quran,
“Dalam hal itu ada tamsil-ibarat
untuk mereka yang memiliki visi”
ada dalam konteks penjelasan
tentang berbagai gejala alam, de-
ngan pesan yang amat jelas bahwa
dalam gejala alam ada “tamsil-
ibarat”, yakni pelajaran yang harus
dipahami dan ditangkap dari balik

“Dan segeralah berbuat kebaikan
setelah berbuat kejahatan, maka
perbuatan baik itu akan meng-
hapuskannya”.

(Hadis)
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semua yang tampak secara lahiri itu
(Q., 24: 41-44).

PERAN
KAUM INTELEKTUAL AGAMA

Percobaan untuk membicarakan
peranan kaum intelektual agama
dalam menumbuhkan kelas me-
nengah, tentu menuntut kejelasan
seperlunya tentang bentuk-bentuk
kemungkinan hubungan antara
kekelasmenengahan dengan agama.
Jika tidak dalam keseluruhan ajaran
agama, maka dengan bagian-bagian
tertentu darinya yang relevan
dengan kekelasmenengahan. Bahan
rujukan cukup banyak untuk jenis
pembahasan seperti ini. Misalnya,
tesis etika Protestannya Max Weber,
hubungan antara semangat agama
Tokugawa dengan modernisasi
Jepang oleh Robert N. Bellah,
pembahasan tentang akar-akar Islam
bagi kapitalisme Mesir 1760-1840
oleh Peter Gran dengan hipotesis
tentang apa yang bisa terjadi pada
Mesir seandainya tidak “keburu”
datang Napoleon menaklukkan dan
menjajahnya. Akhirnya, tidak boleh
diabaikan, telaah Clifford Geertz
tentang para wirausahawan di Pare,
Jawa Timur, dan di Tabanan, Bali.

Di tengah-tengah pertukaran
pandangan antara mereka yang pe-
simistis dan optimistis mengenai
pertumbuhan kelas menengah

Indonesia, pembicaraan mengenai
kelas menengah itu sendiri meng-
isyaratkan adanya suatu harapan
berkaitan dengan program besar
atau grand strategy pembangunan
nasional kita yang oleh banyak orang
dinilai sebagai “sudah seharusnya”,
karena merupakan kelanjutan wajar
dari pembangunan, yaitu program
dan strategi demokratisasi.

Kendati begitu, harapan ter-
hadap kelas menengah Indonesia
bisa tidak lebih dari suatu wishful
thinking belaka mengingat berbagai
kendala dan watak pertumbuhan
kelompok tersebut saat ini.
Misalnya, jika kelas menengah kita
batasi dalam pengertian ekonomis
semata, sehingga menjadi identik
dengan golongan ekonomi kuat,
maka dengan berat hati kita ter-
paksa melihat kenyataan bahwa
kelas menengah Indonesia itu ada-
lah mereka dan kalangan warga
negara yang sering disebut secara
pejorative sebagai “WNI”. Ini suatu
kerugian, karena ke-“WNI”-annya
itu menjadi sumber pokok halangan
bagi mereka untuk menjalankan
peran penting berkaitan dengan
perkembangan politik yang biasa-
nya justru diharapkan dari kelas
menengah, yaitu dukungan kepada
pengembangan nilai-nilai demo-
kratis. Ke-“WNI”-annya itu bagi
mereka—dengan kekecualian yang
amat kecil—telah menjadi hambatan
psikologispolitis untuk tumbuh
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menjadi kelas menengah yang
“komplet”.

Dengan alasan itu, mau tidak
mau kita harus mempertimbangkan
kemungkinan tumbuhnya kelas
menengah dari golongan “pribumi”.
Sebab suatu “kepribumian” akan
memberi mereka kemungkinan-
kemungkinan yang tidak dapat
tumbuh pada mereka dengan label
ke-“WNI”-an. Dengan kata lain,
kekelasmenengahan dengan peran
yang utuh dan komplet agaknya
hanya akan tumbuh dari kelompok
warga negara yang dengan segala
sikap cadangan (reserve) terpaksa
harus diidentifikasi sebagai “pri-
bumi”. Atau, bisa juga dari mereka
dengan label ke-“WNI”-an yang
mengalami proses “pempribumian”
melalui integrasi total, tidak saja
fisik (melalui perkawinan, misal-
nya), tetapi lebih penting lagi
kultural (melalui akulturasi yang
sempurna). Namun, tetap bahwa
peranan mereka yang “pribumi”
akan lebih penting dan menentu-
kan, kalau saja mereka bisa tumbuh
atau ditumbuhkan menjadi kelas
menengah itu. Maka lepas dari
perbedaan pandangan tentang ada
atau tidak adanya kelas menengah
yang “memenuhi syarat” itu se-
karang, jelas bahwa dalam me-
mandang ke depan kita berhadapan
dengan tantangan bagaimana me-
numbuhkan mereka itu.

PERAN KEPEMIMPINAN

Masyarakat manusia dalam ber-
bagai bentuk kesatuannya seperti
komunitas, umat, negara, maupun
sekadar kelembagaan organisasi
adalah kategori dinamis, tidak
statis. Karena itu, pola kepemimpin-
an yang baik selamanya harus
memperhatikan dinamika ma-
syarakat tersebut. Ungkapan sehari-
hari bahwa seorang pemimpin
harus pandai membaca tanda-tanda
zaman, atau jangan sampai di-
gulung oleh perkembangan zaman,
adalah petunjuk populer ke arah
ketentuan kepemimpinan yang
dinamis itu. Di kalangan para
pemikir syariah, kesadaran akan hal
ini tecermin dalam kaidah ushûl al-
fiqh, “Tidak dapat diingkari adanya
perubahan hukum karena per-
ubahan zaman.” Dalam Al-Quran
pun ditegaskan bahwa, Segala
sesuatu berubah, kecuali Wajah Dia
[Tuhan] (Q., 28: 88). Singkatnya,
panta rei (segalanya mengalir).

Jika hal tersebut kita terima
sebagai hukum umum—yaitu bahwa
masyarakat selamanya akan meng-
alami perubahan dari zaman ke
zaman—maka ungkapan “kepemim-
pinan pada masa perubahan sosial”
harus dipahami sebagai acuan
kepada kondisi yang sangat khusus,
yaitu kondisi perubahan sosial yang
besar dan fundamental. Karena
kekhususannya itu, maka pola
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kepemimpinan yang cocok pun
memerlukan sejumlah kualifikasi
tertentu yang lebih daripada tun-
tutan pola kepemimpinan dalam
kondisi normal.

PERAN UMAT ISLAM DALAM

MEMASUKI ERA

INDUSTRIALISASI

Peranan umat Islam Indonesia,
melalui para cendekiawannya,
dalam menyongsong masa indus-
trialisasi yang tak terelakkan itu
adalah ikut meratakan jalan bagi
terjadinya proses-proses penerimaan
dan pelaksanaannya. Dalam konteks
ini, sebenarnya kita bisa melakukan
pendekatan dari dua jurusan. Per-
tama, adalah pendekatan dari
jurusan tradisionalisme, yaitu
dengan melihat bahwa masalah
yang dihadapi bangsa Indonesia
terhadap proses modernisasi adalah
masalah yang secara garis besar
sama dengan yang dihadapi semua
masyarakat tradisionalisme di mana
pun, yang Islam dan yang non-
Islam, yang Asia dan yang bukan
Asia. Meskipun demikian, justru
kekhususan Indonesia akan
membuatnya berbeda masalah
dengan yang lain pada tingkat yang
lebih rinci. Karena adanya unsur
persamaan dengan masalah-masalah
bangsa-bangsa lain, maka barangkali
pendekatan dari segi tradisionalisme

dapat kita tinggalkan dalam
pembicaraan ini. Selain itu, pada
saat ini kita lebih berkepentingan
untuk menggarap segi yang lebih
spesifik, yaitu tentang Islam dan
umat Islam sebagai gejala paling
penting dalam kebangsaan kita
yang membedakannya dengan
bangsa-bangsa lain non-Islam. Dan
inilah yang merupakan pendekatan
kedua, yaitu pendekatan dari ju-
rusan keislaman.

Dengan mengatakan demikian
bukan berarti kita dapat maju
dengan lancar tanpa persoalan. Dan
persoalan pertama adalah apa yang
disebut “Islam”, mengingat adanya
kenyataan yang sangat beragam
dalam masyarakat tentang apa yang
mereka pegang sebagai “Islam”. Kita
ketahui banyak sekali amalan dan
tingkah laku keagamaan, malah
paham keagamaan sendiri, yang
oleh pelaku dan pemiliknya sendiri
(dengan sangat yakin) dipegang
sebagai “Islam”, namun oleh orang
lain justru dianggap melanggar
Islam. Pada peringkat internasional,
pertikaian antara Saudi Arabia dan
Republik Islam Iran menjadi con-
toh yang sangat menonjol. Jika ada
negara yang mengklaim sebagai
negara Islam, maka tidak ada yang
mengklaimnya lebih kuat daripada
Saudi Arabia dan Iran. Namun
kenyataannya kini, dengan arus
argumennya masing-masing, justru
mereka (Saudi dan Iran) saling



2514      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

menuduh sebagai menyimpang
dari Islam “yang benar”, tanpa
terbayang sama sekali siapa atau
negara mana yang bakal mampu
secara efektif sebagai wasit ke-
agamaan antara keduanya yang
sangat bermusuhan itu (perwasitan
politik selalu
terbukti bisa saja
tampil dan me-
nyelesaikan per-
tikaian). Maka,
memilih salah
satu sebagai le-
bih Islam dari-
pada yang lain
akan dengan
sendirinya meng-
isyaratkan pemi-
hakan yang bersifat subjektif.

Walaupun begitu, pembahasan
kritis tentang apa yang dimaksud
dengan “Islam” dan “tradisi” tetap
diperlukan untuk alasan-alasan
analitis dan praktis. Di antara
kenyataan yang menggejala pada
akhir-akhir ini adalah semakin
mudahnya kita memperoleh bahan-
bahan bacaan tentang Islam yang
cukup bermutu, yang membuat
pandangan kita tentang “Islam” itu
lebih terdiferensiasi dan terlem-
bagakan, artinya lebih mungkin
untuk lepas dari dikte-dikte sub-
jektif kita.

Berkenaan dengan peran umat
Islam dan cendekiawan Muslim,

untuk meratakan jalan bagi datang-
nya era industrialisasi yang tidak
terelakkan itu, pertama-tama agak-
nya adalah berusaha melepaskan
umat Islam, atau sebanyak mung-
kin dari mereka, dari trauma-trauma
sejarah hubungan permusuhannya

dengan Barat.
Di mana pada
saat ini Barat se-
cara “kebetulan”
masih menjadi
sumber utama
teknikalisasi dan
indus-trialisasi.
Ini tidak berarti
anjuran untuk
mengabaikan se-
gi-segi yang je-

las negatif dari budaya Barat, yang
sudah cukup umum dikenali. Me-
lainkan ini lebih merupakan per-
ingatan bahwa dalam menghadapi
setiap perkembangan zaman, kaum
Muslim—dan dalam hal ini sebe-
narnya juga kaum non-Muslim—
harus mampu mengenali segi-segi
positifnya, termasuk segi-segi positif
yang justru membuat pelaksanaan
ajaran-ajaran agama menjadi lebih
baik. Sebab, ketika industrialisasi
dikehendaki karena menjanjikan
tingkat kemakmuran lebih ting-
gi, maka kemakmuran itu sendiri,
dari sudut kepentingan komit-
men keagamaan, diharapkan dapat
menunjang pelaksanaan agama
itu dalam skala yang lebih besar.
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Kemakmuran, ilmu pegetahuan,
dan kebebasan akan lebih jauh
mengukuhkan dampak-dampak
langsung organisasi yang terteknikal-
isasikan, yakni meningkatkan ke-
mampuan masyarakat yang tinggi
dan terus-menerus bertambah,
seperti kemampuan untuk meng-
hasilkan barang-barang, menemu-
kan fakta-fakta, dan mengorganisasi
kehidupan manusia ke arah tujuan
apa pun yang menampakkan diri.
Termasuk tujuan itu adalah pe-
ngembangan agama dan pelak-
sanaannya dalam kehidupan. Bukti-
bukti telah menunjukkan bahwa
setiap peningkatan kemakmuran—
seperti yang dialami negeri-negeri
Islam penghasil minyak—akan
memberi “kesempatan” dan “ke-
mungkinan” (yang memang belum
tentu terwujud) yang lebih besar
untuk mengembangkan agama dan
melaksanakan ajaran-ajarannya
secara lebih baik.

Maka, dalam menghadapi da-
tangnya masa industrialisasi itu,
para cendekiawan Muslim dituntut
dapat menumbuhkan kesadaran
pada sebanyak mungkin orang-
orang Muslim tentang adanya
hubungan organik antara Islam (ma-
sa) klasik dengan modernitas.
Hubungan organik ini sebenarnya
terdapat pada peringkat doktrinal
maupun pada peringkat historis.
Suatu hal yang cukup mengagetkan

(dalam arti positif) bahwa Robert N.
Bellah memandang Islam (masa)
klasik itu modern, dengan ciri-ciri
yang memiliki kesamaan funda-
mental dengan apa yang ada dalam
masyarakat modern Barat sekarang
ini; suatu penilaian terhadap Islam
oleh orang luar, yang patut dire-
nungkan oleh orang-orang Muslim
sendiri. “Tidak ada keraguan bahwa
di bawah (Nabi) Muhammad,
masyarakat Arab telah membuat
lompatan ke depan yang menakjub-
kan dalam kecanggihan sosial dan
kemampuan politik. Ketika struktur
yang mulai terbentuk di bawah
Nabi kemudian dikembangkan oleh
khalifah-khalifah pertama untuk
memberi prinsip keorganisasian
bagi suatu emperium dunia, hasil-
nya adalah sesuatu yang untuk
zaman dan tempatnya sangat mo-
dern. Ia modern dalam tingkat yang
tinggi dari komitmen, keterlibatan,
dan partisipasi yang diharapkan dari
semua susunan keanggotan ma-
syarakat. Ia modern dalam keter-
bukaan posisi kepemimpinannya
terhadap kemampuan yang diuji
berdasar alasan-alasan yang univer-
salistik dan dilambangkan dalam
usaha melembagakan suatu pim-
pinan tidak berdasar warisan.
Meskipun dalam masa-masa paling
dini beberapa hambatan muncul
menghalangi umat dari sepenuhnya
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melaksanakan prinsip-prinsip itu,
namun umat itu berhasil melak-
sanakannya secara cukup sempurna
untuk menyediakan contoh bagi
masyarakat nasional modern, yang
lebih baik daripada yang bisa
dibayangkan.”

PERANAN AGAMA

Sebenarnya tidak ada perbedaan
antara agama dan peranannya
dalam kehidupan
modern ataupun
primitif. Sebab, ia
tidak lain adalah
pemenuhan ke-
cenderungan ala-
miah, yaitu ke-
butuhan akan ekspresi rasa ke-
sucian. Tetapi, bagi masyarakat
modern, memang timbul masalah-
masalah berkenaan dengan agama.
Rasa kesucian lebih merupakan
sesuatu yang terletak dalam daerah
kehidupan mental, spiritual, atau
ruhani, daripada lainnya. Pendekat-
an yang vulgar kepada arti mo-
dernitas, di mana penonjolan segi-
segi kehidupan material merupakan
gejala yang amat umum, akan
senantiasa merongrong atau mem-
perlemah keinsyafan akan kehidup-
an ruhani. Itu pada satu ujung
ekstremitas. Pada ujung lainnya
ialah pendekatan yang kurang

cermat terhadap esensi agama
dalam situasinya yang dihadapkan
kepada gelombang pasang kehidup-
an kebendaan. Dalam pendekatan
itu sering terjadi kecenderungan
untuk mencoba merendahkan arti
kehidupan material, atau kecen-
derungan yang lebih menggoda lagi;
karena itu yang lebih umum di-
lakukan orang ialah mencampur-
adukan segi kehidupan ruhani dan
segi kehidupan material. Hal per-
tama terwujud dalam sikap-sikap

meng ingkar i
k e h i d u p a n
d u n i a w i ,
memilih me-
nempuh hidup
‘uzlah dan me-
nyelami kehi-

dupan mistik semata-mata. Sedang
hal kedua ialah munculnya sikap
yang menuntut adanya pembenaran
langsung segi-segi kehidupan ma-
terial dalam ukuran-ukuran formal
agama. (Bagi seorang penganut
agama, memang semua kehidupan-
nya harus mendapatkan pembena-
ran dari agamanya, tetapi tidak
mesti dan senantiasa secara lang-
sung, dan kebanyakan adalah secara
tidak langsung. Sebab, seperti
dikatakan oleh Prof. Whitehead,
agama itu, dari segi sifat dok-
trinalnya, dapat digambarkan seba-
gai suatu sistem tentang kebenaran-
kebenaran umum yang mempunyai
daya untuk mengubah budi pe-

“A family who prays together will
never fall apart” (sebuah keluarga
yang selalu berdoa—atau sem-
bahyang—bersama tidak akan
berantakan).

(Pepatah Inggris)



2517Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

kerti, jika kebenaran-kebenaran
umum tersebut dipegang secara
ikhlas dan dihayati secara sungguh-
sungguh).

PERANAN BAHASA ARAB

Al-Biruni, salah seorang ilmu-
wan non-Arab, berpendapat bahwa
menulis ilmu harus dalam bahasa
Arab. Hal ini karena waktu itu tidak
ada bahasa yang bisa memuat ilmu
pengetahuan selain bahasa Arab,
sebanding dengan bahasa Inggris
dalam perannya di zaman modern.
Selain itu, ia juga menulis tentang
agama-agama dalam bahasa India
yang dikutipnya dari kitab suci
Hindu Patanjali untuk membuk-
tikan bahwa ternyata agama Hindu
pun awalnya adalah agama tauhid.
Dalam kitab Panjali yang dikutip-
nya, banyak terdapat makna yang
mirip dengan surat Al-Ikhlâsh.
Demikian juga dalam Bagavadgita:
bagavad artinya sesuatu yang ber-
sifat Ilahi, dan gita berarti kidung,
jadi Bagavadgita adalah kidung
Ilahi.

Rasulullah Saw. dengan suatu
mukjizat Ilahi, yang merupakan
wujud dari rancangan azali, ran-
cangan primordial, tampil dengan
menggunakan bahasa Arab yang
secara kebetulan merupakan salah
satu dari empat bahasa yang sangat
kaya dan berpengaruh dalam sejarah

umat manusia. Hingga saat ini
bahasa Arab masih tetap ada,
sementara tiga bahasa lainnya, yaitu
bahasa Sanskerta, Yunani, dan
Romawi serta Latin telah mati.

Meskipun bahasa Arab memiliki
kemampuan yang luar biasa untuk
menampung wahyu Ilahi sehingga
Al-Quran terwujud sebagai muk-
jizat, tetapi dalam perspektif Al-
Quran sendiri, bahasa Arab hanya
sekadar instrumen sebagaimana
Nabi Musa berbicara dengan bahasa
Ibrani dan Nabi Isa menggunakan
tiga bahasa. Dalam percakapan
sehari-hari, Nabi Isa berbahasa
Aramia dan dalam hal yang lebih
canggih menggunakan bahasa Yu-
nani.

Bahasa tidak harus menjadi
penghalang bagi kita. Dalam Al-
Quran ditegaskan bahwa perbedaan
bahasa adalah merupakan ayat Allah
Swt., Dan di antara tanda-tanda
kebesaran-Nya, Ia menciptakan
langit dan bumi, dan aneka macam
perbedaan bahasa dan warna kulit.
Sungguh, yang demikian ialah tanda-
tanda bagi orang yang berpenge-
tahuan (Q., 30: 22).

Ketika Allah menyebut per-
bedaan bahasa sebagai ayat, yang
berarti sesuatu yang sangat agung
yang harus kita apresiasikan seba-
gai bukti adanya Tuhan Yang Ma-
hakuasa, maka perbedaan bahasa
tidak menjadi halangan bagi ma-
nusia untuk bergaul. Dengan kata
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lain, kita tidak boleh merasa seolah-
olah jika kita berbahasa ini, maka
lebih rendah dari bahasa lain.
Inilah realitas umat Islam pada
masa lalu yang amat toleran. De-
wasa ini, orang-orang Barat baru
belajar bergaul dengan agama lain
dan keras sekali menyuarakan
tentang toleransi dan pluralisme;
hal itu hanya disebabkan dari
pengalaman intra-Kristennya sete-
lah terjadi gerakan reformasi, seperti
gerakan Protestan, di mana mereka
harus menyaksikan perang 80
tahun atau 30 tahun atas nama
agama. Selain itu, sebelumnya kita
telah mengetahui riwayat kekejam-
an kemanusiaan atas nama peme-
riksaan paham orang. Pertanyaan-
nya adalah, apakah dalam sistem Al-
Quran fenomena itu ada? Jawab-
annya tidak ada.

PERANAN KAJIAN KESEJARAHAN

Islam seperti yang ada sekarang
ini adalah Islam yang telah berjalan
selama lebih dari 14 abad. Oleh
karena itu, kebenaran pertama yang
mesti kita perhatikan dalam rangka
kajian Islam ialah: mustahil kita
mengabaikan dan menganggap
tidak ada proses sejarah yang pan-
jang itu dalam rangka memahami
Islam seperti yang kita dapati dalam
kenyataan, atau seperti yang ada
dalam anggapan-anggapan ideal.

Dalam pandangan keagamaan
Islam sendiri, banyak dijumpai
ayat-ayat Al-Quran yang merupakan
perintah agar kita mengamati sejarah
umat-umat masa lalu karena sejarah
itu dikuasai oleh Sunnah Allah
(Sunnatullâh) yang tetap dan tidak
mengenal perubahan. Umat-umat
masa lalu, di masa turunnya Al-
Quran kepada Nabi Muhammad
Saw., tentunya ialah umat-umat
pra-Islam. Di zaman kita sekarang,
tentu saja yang dimaksud umat-
umat masa lalu itu, terutama ialah
umat-umat sendiri dalam per-
jalanan perkembangan dan per-
tumbuhannya selama 14 abad
tersebut. Kewajiban kita mempela-
jari apa yang telah terjadi dalam
sejarah umat Islam, dan bagaimana
perjalanan sejarah itu, atau se-
baliknya ketentuan-ketentuan,
mempengaruhi persepsi kaum
Muslim tentang ajaran agamanya
sendiri beserta interpretasi dan
perkembangannya.

Dalam hal ini, metodologi Ibn
Khaldun adalah suatu kemungkin-
an model. Ibn Khaldun memper-
kenalkan pendekatan sejarah ter-
hadap gejala peradaban Islam,
berbagai noktah dalam dunia pe-
mikiran Islam yang kini diwarisi
umat manusia. Sayangnya, Ibn
Khaldun tidak bergaung di Barat
dan tidak sempat mempengaruhi
secara asasi perkembangan in-
telektual Barat. Tetapi tidak ber-
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gaungnya Ibn Khaldun di dunia
Islam jauh lebih merugikan. Se-
mentara para pemikir Islam klasik
dengan penuh minat mempelajari
filsafat Yunani, umat Islam dan para
sarjananya seakan lupa pada pe-
rintah Allah untuk secara sungguh-
sungguh mempelajari sejarah dan
menarik pelajaran dari sejarah itu-
sampai dengan tampilnya Ibn
Khaldun. Dan setelah Ibn Khaldun
tampil, umat Islam mulai meng-
alami antiklimaks perkembangan
peradabannya, sehingga pikiran-
pikirannya tidak bergaung secara
semestinya dalam dunia intelektual
Islam.

Karena itu, barangkali sudah
mendekati urgensi bagi kita untuk
mencoba menghidupkan “Khal-
dunisme”, yaitu suatu pendekatan
kesejarahan yang empiris. Pende-
katan seperti ini memang dapat
membawa kepada relativisme ber-
bagai noktah doktrin Islam, ter-
masuk apa yang dalam tabligh-
tabligh disebut sebagai ‘aqîdah,
(suatu istilah teknis yang Al-Quran
sendiri tidak menggunakannya)
seperti, rumusan sifat dua puluh
dalam Kalam Al-Asy’ari. Tetapi
relativasi itu tidak perlu dikhawatir-
kan, karena hal itu hanyalah berarti
sikap memasalahkannya dalam
konteks sejarah suatu doktrin
keagamaan. Bahkan mungkin hal
itu justru akan menimbulkan apre-
siasi yang cukup tinggi kepada

suatu doktrin dan tokohnya, seperti
apresiasi terhadap Kalam Al-Asy’ari,
sebagai usaha pembendungan pro-
ses Hellenisasi Islam oleh masuknya
filsafat Yunani ke dalam dunia
pemikiran banyak orang Muslim
saat itu. Apresiasi itu, misalnya, bisa
tumbuh kalau kita ingat bahwa
seandainya Al-Asy’ari tidak pernah
tampil, maka mungkin agama
Islam dan kaum Muslim akan
terlalu jauh mengalami Hellenisasi
seperti halnya agama dan kaum
Kristen. Berkenaan dengan ini, kita
teringat ungkapan Simon Van den
Berg dalam kalimat pertama pe-
ngantarnya untuk terjemahan Ing-
gris buku Ibn Rusyd, Tahâfut Al-
Tahâfut. Ia tegaskan:

Dapat dikatakan bahwa Santa
Maria Sopra Minerva adalah lam-
bang budaya Eropa kita, tapi tidak
boleh dilupakan bahwa masjid pun
didirikan di atas kuil Yunani.
Tetapi sementara dalam teologi
Kristen Barat terjadi infiltrasi ide-
ide Yunani, terutama Aristoteles,
secara bertahap dan tidak langsung,
sehingga dapat dikatakan bahwa
akhirnya Thomas Aquinas yang
membaptis Aristoteles, dampaknya
pada Islam adalah mendadak, keras,
dan pendek.

Bahwa doktrin sekitar kesucian
Perawan Suci Maria yang dikatakan
oleh Van den Berg didirikan ber-
dasarkan mitologi kepada Dewi
Minerva dari Romawi Kuno,
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mungkin saja benar; tetapi jika
dikatakan bahwa masjid didirikan
berfondasikan Kuil Yunani, barang-
kali Van Den Berg pergi terlalu
jauh. Namun ada juga benarnya
jika seandainya yang dominan
dalam Islam sekarang adalah jalan
pikiran seperti yang diwakili oleh
metafisika (ilâhîyât atau mâ warâ’
al-thabî‘ah) dari para failasuf semisal
Ibn Sina, Ibn Rusyd, dan lain-lain,
yang sering mereka klaim sebagai
‘al-falsafah al-ûlâ (falsafah pertama)
yang kemudian ditentang habis oleh
para ‘ulamâ’ Salaf semisal Al-Ghazali
dan Ibn Taimiyah. Tetapi yang
menguasai jalan pikiran kaum
Muslim saat ini ialah sistem ‘aqîdah
Sunnî’. Dan itu berarti, pertama
Kalâm Al-Asy’ari; kedua, Kalâm Al-
Maturidi. Bangunan pikiran mereka
ini barangkali masih dapat disebut
berdiri di atas Kuil Yunani, seperti
tecermin dalam pembelaan diri al-
Asyari dalam bukunya, Istihsân Al-
Khawd fî ‘Ilm Al-Kalâm (Rekomen-
dasi untuk mempelajari Ilmu Ka-
lam). Tetapi itu terjadi setelah Kuil
Yunani itu sendiri dirobohkan dan
dihancurkan menjadi puing-puing.
Hanya puing-puing berserakan
itulah, barangkali, yang kemudian
digunakan sebagai ramuan bangun-
an Ilmu Kalam. Ramuan itu pen-
ting, namun tidak esensial, dan
sudah menjadi sasaran kritik yang
tangguh dari tokoh-tokoh purists
seperti Ibn Taimiyah (Kitâb Al-

Radd ‘alâ Al-Manthîqîyîn atau
Nashîhat Ahl Al-Îmân fî Al-Radd ‘alâ
Manthîq Al-Yûnân) dan Jalal Al-
Din Al-Suyuti (Sawn Al-Manthîq
wa Al-Kalâm Fann Al-Manthîq wa
Al-Kalâm dan Tajrîd Al-Nashîhah),
dan lain-lain.

Itulah sekadar contoh kecil
tentang bagaimana “relativisasi”
tersebut di atas dapat mempunyai
makna dan akibat yang positif,
yaitu apresiasi yang kritis, namun
beralasan terhadap munculnya
suatu gejala peradaban Islam, yang
dalam hal ini merupakan sebuah
noktah dalam dunia pemikiran.
Sikap serupa dapat kita terapkan
kepada berbagai gejala yang lain,
dengan kemungkinan suatu saat
justru dikehendaki adanya ke-
simpulan penolakan terhadap suatu
gejala peradaban Islam (misalnya
saja, munculnya gelar Khalîfat-u
‘l-Lâh untuk seorang penguasa Islam
sebagai ganti gelar yang benar,
Khalîfat-u ‘l-Rasûl, kalau toh memang
gelar itu diperlukan), atau bahkan
terhadap suatu gejala doktrin Islam,
misalnya mesianisme yang ternyata
amat mudah dimanipulasi untuk
tujuan-tujuan politik.

Lebih lanjut, kajian kesejarahan
menurut model Ibn Khaldun ini,
sejalan dengan pesan dan keingin-
annya sendiri, diharapkan dapat
membantu menumbuhkan dan
mengembangkan jenis ilmu-ilmu
sosial yang lebih sejalan dengan
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semangat keislaman. Mengingat
saratnya ilmu-ilmu sosial Barat
dengan nilai-nilai yang tidak sejalan
dengan semangat Islam, maka
pikiran serupa ini seharusnya sangat
wajar, dan dapat dilihat sebagai
tumpuan terpenting ide tentang
“Islamisasi Ilmu pengetahuan”.
Sebab sementara ilmu-ilmu alam
dan “eksakta” lainnya mungkin
sedikit-banyak bebas nilai, jelas
tidaklah demikian halnya dengan
ilmu-ilmu sosial.

PERANAN KAUM KHAWARIJ
DAN MU’TAZILAH

Para pembunuh ‘Utsman itu,
menurut beberapa petunjuk ke-
sejarahan, menjadi pendukung
kekhalifahan ‘Ali ibn Abi Thâlib,
Khalifah keempat. Ini disebutkan,
misalnya, oleh Ibn Taimiyah, se-
bagai berikut:

“Sebagian besar pasukan ‘Ali, begitu
pula mereka yang memerangi ‘Ali dan
mereka yang bersikap netral dari
peperangan itu bukanlah orang-orang
yang membunuh ‘Utsman. Sebaliknya,
para pembunuh ‘Utsman itu adalah
sekelompok kecil dari pasukan ‘Ali,
sedangkan umat saat kekhalifahan
‘Utsman itu berjumlah dua ratus ribu
orang, dan yang menyetujui pem-
bunuhannya sekitar seribu orang”.

Tetapi mereka kemudian sangat
kecewa kepada ‘Ali, karena Khalifah
ini menerima usul perdamaian
dengan musuh mereka, Mu’awiyah
ibn Abi Sufyan, dalam “Peristiwa
Shiffin” yang di situ ‘Ali mengalami
kekalahan diplomasi dan kehilangan
kekuasaan “de jure”-nya. Karena itu,
mereka memisahkan diri dengan
membentuk kelompok baru yang
kelak terkenal dengan sebutan
kaum Khawarij (Al-Khawârij, kaum
Pembelot atau Pemberontak). Seper-
ti sikap mereka terhadap ‘Utsman,
kaum Khawârij juga memandang
‘Ali dan Mu’awiyah sebagai kafir
lantaran mengkompromikan yang
benar (haqq) dengan yang palsu
(bâthil). Karena itu, mereka meren-
canakan untuk membunuh ‘Ali dan
Mu‘awiyah, juga ‘Amr ibn Al-‘Ashsh,
Gubernur Mesir yang sekeluarga
membantu Mu’awiyah mengalah-
kan ‘Ali dalam “Peristiwa Shiffin”
tersebut. Tapi kaum Khawarij,
melalui seseorang bernama Ibn
Muljam, berhasil membunuh ha-
nya ‘Ali, sedangkan Mu’awiyah
hanya mengalami luka-luka, dan
‘Amr ibn Al-‘Ashsh selamat se-
penuhnya (tapi mereka membunuh
seseorang bernama Kharijah yang
disangka ‘Amr, karena wajahnya
mirip).

Karena sikap-sikap mereka yang
sangat ekstrem dan eksklusif, kaum
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Khawarij akhirnya boleh dikatakan
binasa. Tetapi dalam perjalanan
sejarah pemikiran Islam, pengaruh
mereka tetap saja menjadi pokok
problem pemikiran Islam. Yang
paling banyak mewarisi tradisi
pemikiran Khawarij ialah kaum
Mu‘tazilah. Mereka inilah sebenar-
nya kelompok Islam yang paling
banyak mengembangkan Ilmu
Kalam seperti yang kita kenal
sekarang. Berkenaan dengan ma-
salah ini, Ibn Taimiyah mempunyai
kutipan yang menarik dari ke-
terangan salah seorang ulama
(‘ulamâ’) yang disebutnya Imam
‘Abd Allah ibn Al-Mubarak. Me-
nurut Ibn Taimiyah, sarjana itu
menyatakan:

“Agama adalah kepunyaan ahli
(pengikut) hadis, kebohongan
kepunyaan kaum Rafidlah, (Ilmu)
Kalam kepunyaan kaum Mu‘ta-
zilah, tipu daya kepunyaan (peng-
ikut) Ra’y (temuan rasional) ....”

Karena itu, ditegaskan oleh Ibn
Taimiyah bahwa Ilmu Kalam adalah
keahlian khusus kaum Mu‘tazilah.
Maka salah satu ciri pemikiran
Mu‘tazili (orang-orang Mu‘tazilah)
ialah rasionalitas dan berpaham
Qadariyah. Namun sangat menarik
bahwa yang pertama kali benar-
benar menggunakan unsur-unsur
Yunani dalam penalaran keagamaan
ialah seseorang bernama Jahm ibn
Shafwan yang justru penganut
paham Jabariyah, yaitu pandangan

bahwa manusia tidak berdaya
sedikit pun berhadapan dengan
kehendak dan ketentuan Tuhan.
Jahm mendapatkan bahan untuk
penalaran Jabariyah-nya dari Aris-
totelianisme, yaitu bagian dari
paham Aristoteles yang mengatakan
bahwa Tuhan adalah suatu kekuatan
yang serupa dengan kekuatan alam,
yang hanya mengenal keadaan-
keadaan umum (universal) tanpa
mengenal keadaan-keadaan khusus
(partikular). Maka Tuhan tidak
mungkin memberi pahala dan
dosa, dan segala sesuatu yang
terjadi, termasuk pada manusia,
adalah seperti perjalanan hukum
alam. Hukum alam seperti itu tidak
mengenal pribadi (impersonal) dan
bersifat pasti, jadi tak terlawan oleh
manusia.

Aristoteles mengingkari adanya
Tuhan yang berpribadi (personal
God). Baginya, Tuhan adalah ke-
kuatan mahadahsyat, namun tak
berkesadaran kecuali mengenai hal-
hal universal. Mengikuti Aristoteles
itu, Jahm dan para pengikutnya
sampai kepada sikap mengingkari
adanya sifat bagi Tuhan, seperti
sifat kasih, pengampun, santun,
mahatinggi, pemurah, dan se-
terusnya. Bagi mereka, adanya sifat-
sifat itu membuat Tuhan menjadi
ganda, jadi bertentangan dengan
konsep tawhîd yang mereka akui
sebagai hendak mereka tegakkan.
Golongan yang mengingkari adanya
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sifat-sifat Tuhan itu dikenal sebagai
al-Nufât (“pengingkar” [sifat-sifat
Tuhan]) atau Al-Mu‘aththilah
“Pembebas” [Tuhan dari sifat-
sifat]).

Kaum Mu‘tazilah menolak pa-
ham Jabariyah-nya kaum Jahmi, dan
menjadi pembe-
la paham Qada-
riyah seperti hal-
nya kaum Kha-
warij. Maka kaum
Mu‘tazilah disebut
sebagai “titisan”
doktrinal (na-
mun tanpa ge-
rakan politik) ka-
um Khawârij.
Tetapi kaum
Mu‘tazilah ba-
nyak mengambil alih sikap kaum
Jahmî yang mengingkari sifat-sifat
Tuhan itu. Lebih penting lagi,
kaum Mu‘tazilah meminjam me-
todologi kaum Jahmi, yaitu pe-
nalaran rasional, meskipun dengan
berbagai premis yang berbeda,
bahkan berlawanan (seperti premis
kebebasan dan kemampuan manu-
sia). Hal ini ikut membawa kaum
Mu‘tazilah kepada penggunaan
bahan-bahan Yunani yang di-
permudah oleh adanya kegiatan
penerjemahan buku-buku Yunani,
ditambah dengan buku-buku Persi
dan India, ke dalam bahasa Arab.
Kegiatan itu memuncak di bawah
pemerintahan Al-Ma’mun ibn

Hârûn Al-Rasyîd. Penerjemahan itu
telah mendorong munculnya Ahli
Kalâm dan Falsafah.

Khalifah Al-Ma’mun sendiri, di
tengah-tengah pertikaian paham
berbagai kelompok Islam, memihak
kaum Mu‘tazilah yang melawan

kaum hadis
yang dipimpin
oleh Ahmad ibn
Hanbal (pendiri
mazhab Hanba-
li, salah satu da-
ri empat maz-
hab Fiqih). Le-
bih dari itu,
Khalîfah Al-
Ma’mun, dilan-
jutkan oleh
penggantinya,

Khalîfah al-Mu‘tashim, melakukan
mihnah (pemeriksaan paham pri-
badi, inquisition), dan menyiksa serta
menjebloskan banyak orang, ter-
masuk Ahmad ibn Hanbal, ke dalam
penjara. Salah satu masalah yang
diperselisihkan ialah apakah Kalâm
atau Sabda Allah, berujud Al-
Quran, itu qadîm (tak terciptakan
karena menjadi satu dengan Hakikat
atau Zat Ilahi) ataukah hâdits (ter-
ciptakan, karena berbentuk suara
yang dinyatakan dalam huruf dan
bahasa Arab)? Khalîfah Al-Ma’mun
dan kaum Mu‘tazilah berpendapat
bahwa Kalâm Allah itu hâdits,
sementara kaum hadis (dalam arti
Sunnah, dan harap diperhatikan
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perbedaan antara kata-kata hâdits
dan hâdits) berpendapat Al-Quran
itu qadîm seperti Dzât Allah sendiri.
Pemenjaraan Ahmad ibn Hanbal
adalah karena masalah ini.

Mihnah itu memang tidak ber-
langsung terlalu lama, dan orang
pun bebas kembali. Tetapi ia telah
meninggalkan luka yang cukup
dalam pada tubuh pemikiran Islam,
yang sampai saat ini pun masih
banyak dirasakan orang-orang
Muslim. Namun jasa Al-Ma’mun
dalam membuka pintu kebebasan
berpikir dan ilmu pengetahuan
tetap diakui besar sekali dalam
sejarah umat manusia. Maka ke-
khalifahan Al-Ma’mun (198-218
H/813-833 M), dengan campuran
unsur-unsur positif dan negatifnya,
dipandang sebagai salah satu tong-
gak sejarah perkembangan pemiki-
ran Islam, termasuk perkembangan
Ilmu Kalam, dan Falsafah Islam.

PERANG AYAT

Kalau umat Islam bertengkar,
mereka terbiasa dengan “perang
ayat”. Satu contoh, ada argumen
bahwa manusia itu tidak bisa
berbuat apa-apa karena semuanya
sudah ditakdirkan oleh Tuhan,
termasuk amalnya. Ini dicarikan

argumennya kepada satu firman
bahwa, “Allah menciptakan kamu
dan yang kamu kerjakan.” Jadi pe-
kerjaan manusia diciptakan oleh
Tuhan. Maka kalau manusia men-
curi, dianggap sebagai Tuhan yang
mencuri. Kira-kira begitu. Ini ada-
lah absurd (menggelikan) karena se-
betulnya ayat “wa mâ ta‘malûn”
(yang kamu kerjakan) bukan dalam
arti aktivitas.

Argumen itu digunakan untuk
mendukung paham bahwa seluruh
pekerjaan manusia adalah ciptaan
Tuhan. Itu fatalisme. Inilah contoh
bahwa perang ayat tidak hanya
terjadi sekarang. Sebegitu seriusnya
perang itu sehingga paham di
kalangan tertentu umat Islam yang
cukup besar memiliki anggapan
bahwa memang tidak ada nilai bagi
usaha kita—suatu hal yang dida-
sarkan kepada satu ayat, tetapi
bertentangan dengan ayat-ayat lain.
Dalam suatu kitab yang banyak di-
ajarkan di pesantren disebutkan be-
gini: “Kami berpendapat setiap orang
itu diwajibkan untuk berusaha, tapi
hendaknya diketahui bahwa usaha-
nya tidak mempunyai pengaruh apa-
apa. Keberuntungan orang yang ba-
hagia itu semua sudah ada catatan-
nya dari dulu, begitu juga orang yang
sengsara.” Jadi, perbuatan orang itu
tidak ada efeknya. Kemudian di-
teruskan, “Kalau kita mendapat
kebahagiaan itu karena Tuhan
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murah hati, bukan karena perbuatan
kita; kalau nanti ternyata kita masuk
neraka itu bukan karena amal
kejahatan kita melainkan karena
keadilan Tuhan.” Fatalisme semacam
ini masih dominan di kalangan
pesantren.

Ini contoh betapa suatu ayat bisa
d i m a n i p u l a s i
begitu rupa. Ten-
tu saja yang ber-
sangkutan tidak
akan merasa me-
manipulasi, apa-
lagi menerima tu-
duhan manipula-
si. Maka, tafsir menjadi sangat pen-
ting, karena tafsir adalah suatu
bentuk usaha pengungkapan mak-
na-makna dari simbol-simbol. Islam
adalah agama yang sejak semula
mengakui atau menamakan bahwa
firman-firman Tuhan itu ayat, yang
artinya tanda—the sign of God.
Maka dari itu, ada masalah semio-
tika (penafsiran sebuah lambang),
yang disebut juga matsal. Jadi,
Allah membuat perumpamaan-
perumpamaan.

PERANG BADAR
PERANG PENENTUAN

Dalam (Q., 8: 41) dikatakan
bahwa Al-Quran diturunkan pada
hari penentuan atau hari kriterium
(yawm-u ‘l-furqân). Lalu ada yang

mengaitkannya dengan peristiwa
sejarah, yaitu ketika dua pasukan
bertemu (yawm-a ‘l-taqâ ‘l-jam‘ân).
Yang dimaksud dengan pertemuan
dua pasukan itu ialah pasukan Islam
melawan pasukan kafir Makkah.
Peristiwa yang dimaksud adalah
peristiwa Perang Badar. Perang

Badar adalah
perang pertama
kali antara pa-
sukan yang di-
pimpin oleh
Nabi di Madi-
nah dengan
o r a n g - o r a n g

kafir Makkah. Merupakan suatu
mukjizat bahwa sebuah pasukan
Islam yang kecil bisa mengalahkan
pasukan kafir Makkah yang jumlah-
nya tiga kali lipat.

Perang Badar oleh para ahli
sejarah disebut sebagai perang yang
paling menentukan keberlangsung-
an agama Islam. Artinya, seandai-
nya pada waktu itu Nabi kalah,
maka agama Islam akan tersendat-
sendat atau mungkin tidak ada lagi.
Tetapi, secara ajaib, Nabi dan
pasukannya memperoleh keme-
nangan dalam perang tersebut.
Maka Al-Quran pun menyebutnya
sebagai yawm-u ‘l-furqân, yang
mendorong beberapa orang ber-
pendapat bahwa laylat-u ‘l-qadr
jatuh pada tanggal 17 Ramadlan
(orang-orang Indonesia, misalnya,
banyak yang berpendapat seperti

“Manusia adalah barang tambang
dalam kebaikan dan keburukan:
mereka yang baik dalam Jahiliah
adalah yang baik dalam Islam jika
mereka mengerti.”

(HR Ahmad)
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itu, sehingga dilakukan peringatan
Nuzulul Quran pada tanggal 17
Ramadlan).

PERANG UNTUK KEBEBASAN

Di dalam Al-Quran disebutkan,
Kepada mereka yang diperangi,
diizinkan (berperang), sebab mereka
teraniaya, dan sungguh, Allah Maha-
kuasa menolong mereka (Q., 22:
39). Ayat ini merupakan deklarasi
yang mengizinkan Nabi untuk
berperang. Selama 13 tahun di
Makkah, Nabi tidak boleh ber-
perang. Tetapi di Madinah, karena
berhasil menghimpun kekuatan dan
masih tetap diserbu, akhirnya oleh
Allah diizinkan untuk berperang.
Pertanyaannya kemudian, kepen-
tingannya apa? Dalam ayat se-
lanjutnya disebutkan bahwa yang
diperbolehkan berperang adalah,
Mereka yang diusir dari tempat-
tempat tinggal mereka, tanpa alasan
yang benar selain hanya karena
mereka berkata, “Tuhan kami ialah
Allah” (Q., 22: 40). Artinya, ber-
perang diizinkan karena diberlaku-
kan secara tidak adil akibat ke-
yakinan. Dalam bahasa sekarang,
perang dimaksudkan untuk men-
jamin kebebasan beragama. Masih
dalam ayat yang sama, Sekiranya
Allah tidak menghindarkan manusia
satu dengan yang lain, niscaya sudah
dihancurkanlah biara-biara dan

gereja-gereja, sinagog-sinagog, dan
masjid-masjid, yang di dalamnya
nama Allah banyak disebut. Pasti
Allah akan membantu orang yang
membantu-Nya (berjuang). Sungguh,
Allah Mahakuat, Mahaperkasa (Q.,
22: 40). Artinya, perang dalam
agama Islam dimaksudkan untuk
melindungi gereja-gereja, sinagog-
sinagog, biara-biara, dan masjid-
masjid, yang di dalamnya disebut
asma Allah.

PERANG UNTUK KEDAMAIAN

Sudah tentu, di atas semua per-
timbangan, perang adalah absah
saja jika tujuannya membela diri
karena mendapat perlakuan yang
zalim. Kejahatan harus dibalas
setimpal, dan kaum beriman men-
dapat ajaran bahwa mereka wajib
membela diri jika mendapatkan
perlakuan permusuhan yang tidak
adil. Tetapi, karena perang atau
membalas kejahatan secara setimpal
bukan tujuan dalam dirinya sendiri,
melainkan demi menegakkan nilai-
nilai kemanusiaan yang luhur,
maka diajarkan pula bahwa mem-
beri maaf adalah lebih utama
daripada melaksanakan hak mem-
balas, dengan Allah yang akan
menanggung pahalanya. Orang yang
membela diri sama sekali tidak da-
pat dipersalahkan, namun jika ia
berlapang dada untuk berdamai,
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maka ia akan digolongkan ke dalam
kelompok pribadi yang unggul.
Semua pesan suci ini termuat dalam
Al-Quran, surat Al-Syûrâ, yang
menunjukkan tingginya pertim-
bangan akhlak, etika, dan moral
dalam ajaran Tuhan untuk umat
manusia. Karena pentingnya per-
kara ini untuk menjadi bahan
renungan dan pelajaran bagi kita
semua yang telah menyatakan diri
beriman, maka di bawah ini di-
kutipkan agak selengkapnya:

Segala sesuatu yang dianugerah-
kan kepadamu sekalian merupakan
kesenangan hidup duniawi, sedang-
kan sesuatu yang
ada di sisi Allah
adalah lebih aba-
di untuk mereka
yang beriman
dan bertawakal
kepada Tuhan
mereka. Mereka yang menjauhi dosa-
dosa besar dan perbuatan-perbuatan
keji, dan mereka yang apabila marah
akan memberi maaf. Mereka yang
menjawab seruan Tuhan mereka, lagi
pula menegakkan sembahyang, se-
dangkan segala urusan mereka ada-
lah (diselesaikan dengan) musya-
warah antara sesama mereka, dan
mereka mendermakan sebagian dari
karunia (rezeki) yang Kami anuge-
rahkan kepada mereka. Mereka yang
bila mengalami perlakuan tidak
benar akan membela diri (dengan
membalas). Balasan kejahatan ialah

kejahatan yang setimpal. Namun
barang siapa memberi maaf dan
berdamai, maka pahalanya atas
tanggungan Allah. Sungguh Dia
tidak suka kepada orang-orang yang
zalim. Dan sungguh orang yang
membalas sesudah diperlakukan
secara zalim tidaklah ada jalan
terhadapnya (untuk disalahkan atau
ditindak). Jalan (untuk menyalahkan
dan menindak) hanyalah ada ter-
hadap orang-orang yang zalim
kepada sesama manusia dan mem-
buat kerusakan di bumi secara tidak
benar. Bagi mereka tersedia azab
yang amat pedih. Namun sungguh

orang yang sabar
dan memberi ma-
af, maka benar-
benar hal itu
termasuk perkara
yang tinggi ni-
lainya (Q., 42:

36-43).
Jadi, kita diingatkan hendaknya

jangan hanya mementingkan ma-
salah duniawi berupa kepentingan-
kepentingan sesaat atau jangka
pendek, lalu melupakan hal-hal
yang lebih tinggi dan lebih lang-
geng di sisi Allah. Maka jika kita
terlibat dalam permusuhan atau
peperangan, adalah memang se-
penuhnya benar untuk membela
diri dan membalas. Tapi jika di-
mungkinkan memberi maaf, maka
kita harus percaya bahwa perbuatan
baik itu tidak akan sia-sia, sebab

Mendidik seorang perempuan
(bakal) ibu adalah sama dengan
mendidik seluruh keluarga.
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Allah akan menanggung pahalanya
dengan memberi sesuatu yang
lebih tinggi daripada kepuasan
melaksanakan hak untuk mem-
balas. Apalagi ada saja kemungkinan
bahwa dalam membalas itu kita
terbawa nafsu dan emosi, sehingga
malah boleh jadi justru akan me-
langgar larangan Allah dengan
melakukan kezaliman. Memang
inilah “jalan tengah” (wasath) yang
diajarkan Allah kepada kita melalui
agama Islam, yaitu jalan tengah
antara ketegaran menegakkan hu-
kum dan kelembutan memberi
maaf. Jika kita hanya menempuh
jalan ekstrem menegakkan hukum
semata, maka mungkin kita akan
menciptakan masyarakat tanpa
kasih sayang yang mendalam di
hati sanubari. Sebaliknya jika
berada pada ujung ekstrem yang
lain, yaitu hanya memberi maaf
saja, maka kita mungkin akan
mendorong terciptanya masyarakat
yang lemah secara etis dan moral,
suatu hal yang amat berbahaya.
Jalan keseimbangan antara kedua-
nya itu memang sulit dan me-
merlukan ketabahan yang besar
untuk menempuhnya. Namun
dengan hidayah Allah, maka jalan
yang sulit itu akan dapat ditempuh.

PERASAAN TERHADAP YAHUDI

Di kalangan umat Islam di
mana pun terdapat perasaan tidak
senang terhadap kaum Yahudi
dengan berbagai alasan dan latar
belakang. Namun dibanding de-
ngan apa yang di Barat dikenal
sebagai “Anti-Semitisme” yang
sempat memuncak menjadi Genocide
dan Holocaust oleh Nazi Jerman,
perasaan kurang positif kaum Mus-
lim terhadap kaum Yahudi itu sama
sekali tidak ada artinya, bahkan
masih dalam batas-batas yang wajar
dan manusiawi, seperti halnya
setiap perasaan yang ada pada suatu
kelompok terhadap kelompok lain.
Prasangka dan stereotip negatif
adalah bagian dari kenyataan hu-
bungan antarkelompok. Namun,
tidak semua kelompok membenar-
kan adanya prasangka dan stereotip
kepada kelompok lainnya, dan
banyak dari mereka yang ber-
komitmen untuk memberantasnya.
Kaum Muslim, dalam hubungan-
nya dengan agama-agama lain,
khususnya Yahudi dan Kristen,
dapat sepenuhnya digolongkan ke
dalam jenis kelompok itu, kalau saja
tidak ada gangguan kesejarahan
seperti imperialisme Barat dan
Zionisme Yahudi. Toleransi dan
pluralisme Islam klasik yang me-



2529Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

ngagumkan banyak ahli dengan
mudah dapat ditransformasikan ke
dalam bentuk-bentuk toleransi dan
pluralisme modern, dengan sedikit
perubahan seperlunya terhadap
beberapa konsep dan ketentuan
teknis dan operasionalnya. Dengan
kemajuan pendidikan modern di
kalangan bangsa-bangsa Muslim,
dan ditopang oleh kekayaan yang
semata-mata anugerah Tuhan (yaitu
minyak, yang menurut Daniel Pipe
maupun mendiang Jenderal
Simatupang dianggap sebagai suatu
misteri anugerah Tuhan kepada
bangsa-bangsa Islam), mudah-
mudahan konfidensi baru yang
amat diperlukan untuk bisa ber-
peran positif sepenuhnya dalam
abad modern ini dapat lekas ter-
wujud.

PERAYAAN 1 MUHARAM

Perayaan 1 Muharam bukanlah
dari agama, tetapi budaya agama.
Sedangkan hari besar resmi yang di-
ajarkan oleh agama, oleh Rasulullah
Saw., hanya ada dua yaitu Idul Fitri
dan Idul Adha. Sebaliknya sebagian
dari peringatan-peringatan ke-
agamaan seperti Nuzulul Quran,
Isra’ Mi’raj, Maulid dan sebagainya
adalah suatu pengayaan kehidupan
keagamaan kita. Memang, dalam
peringatan-peringatan itu ter-
kandung makna-makna atau hik-

mah-hikmah yang mendalam. Se-
mua bangsa memperingati tahun
baru. Tahun baru yang paling
umum diperingati di seluruh dunia
ialah tahun baru kalender umum
(masehi) yang sebetulnya baru
dimulai sejak abad ke-13 oleh
Greogorius. Itu pun hanya di
kalangan orang Katolik. Sebab, se-
belumnya mereka menganggap bah-
wa 1 Januari adalah praktik kaum
kafir warisan dari Roma. Orang-
orang Protestan ikut merayakan 1
Januari sebagai tahun baru pada
abad ke-18. Bangsa-bangsa lain,
terutama Cina, ikut memperingati-
nya lebih kemudian, baru beberapa
puluh tahun yang lalu. Di samping
itu, mereka juga memperingati
tahun baru mereka sendiri.

Di dalam Islam sendiri, mem-
peringati tahun baru adalah suatu
kebiasaan yang muncul belakangan.
Itu adalah hasil ijtihad ‘Umar ibn
Al-Khaththab. Umarlah yang mene-
tapkan tahun Hijriah atau kalender
hijriah, yaitu ketika dia mendapat
laporan dari berbagai daerah yang
waktu itu sudah sangat luas, me-
ngenai kegiatan-kegiatan mereka,
seperti kegiatan pengumpulan pajak
atau zakat. Namun laporan itu
tidak pernah disertai dengan meniti
masa datang atau tarikh yang jelas,
sehingga membingungkan.

Melihat keadaan itu, Umar ke-
mudian mengumpulkan para saha-
batnya. Apakah perlu mempunyai
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suatu kalender penunjuk masa,
yang bisa menetapkan datangnya
peristiwa-peristiwa itu secara lebih
tepat. Banyak usulan. Misalnya
supaya kalender itu dimulai dengan
kelahiran Nabi. Tetapi, Muhammad
sewaktu lahir belum menjadi Nabi.
Apakah dimulai dari kematian
beliau? Juga ti-
dak. Maka dipi-
lihlah masa hij-
rah, perpinda-
han dari
Makkah ke
Yatsrib, yang ke-
mudian ber-
ubah nama
menjadi Madi-
nah dan meru-
pakan lambang
dari prestasi, hasil kerja.

Jadi, secara tidak langsung mem-
peringati 1 Muharam berarti meng-
ingatkan kita bahwa sebetulnya
agama kita mengajarkan penghargaan
manusia melalui kerja yang dalam.
Dalam sosiologi bahasa Inggris
disebut sebagai orientasi prestasi
(achievement orientation). Bukan
prestise tapi prestasi. Oleh karena itu,
keturunan dalam agama kita tidak
penting. Rasulullah Saw. pernah
kedatangan seorang sahabat yang
membawa seorang ahli keturunan
atau ahli hisab, tetapi Rasulullah
menjawab, Ilmu keturunan itu adalah
ilmu yang tidak bermanfaat dan
kebodohan yang berbahaya.

Kenapa begitu? Karena dalam
agama kita, yang penting adalah
kerja. Mengapa kalender Islam tidak
dimulai dari kelahiran Muhammad?
Karena Muhammad waktu lahir
tidak punya prestasi apa-apa. Me-
ngapa tidak dimulai dengan kema-
tian? Kematian tidak sewajarnya

diperingati se-
bagai suatu hal
yang abadi, dan
karena kematian
adalah akhir da-
ri suatu kerja.
Maka diambil-
lah suatu peristi-
wa yang paling
penting dalam
r i w a y a t
Mu h a m m a d ,

yang merupakan permulaan dari
suatu kerja, suatu aktivitas, suatu
kegiatan yang membuat beliau
ketika wafat menjadi manusia
paling sukses sepanjang sejarah
dunia. Oleh karena itu, dalam
memperingati 1 Muharam kita
sebaiknya merenungkan apa se-
betulnya agama kita, apa sebetulnya
yang diajarkan agama kita mengenai
kerja. Seperti yang pernah penulis
katakan, yang terpenting dari
manusia ialah apa yang dikerja-
kannya. Manusia ialah apa yang
dikerjakan atau manusia ialah
kerjanya. Allah Swt. dalam satu
deretan firman yang sangat kuat
mengatakan, Ataukah belum diberi-
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takan apa yang ada dalam kitab-
kitab Musa. Dan tentang Ibrahim
yang memenuhi janji? Seseorang yang
memikul suatu beban tidak akan
memikul beban orang lain. Bahwa
yang diperoleh manusia apa yang
diusahakannya. Bahwa usahanya
akan segera terlihat. Kemudian ia
akan diberi balasan yang sempurna.
Bahwa kepada Tuhanmu tujuan
terakhir (Q., 53: 36-42).

Inilah ajaran yang sangat sentral
dalam agama kita. Atas dasar itu,
seorang pemikir Islam modern dari
Barat mengatakan, kalau Descartes
mempunyai moto cogito ergo sum
(aku berpikir maka aku ada), maka
sebetulnya seorang Muslim harus
berkata, “Aku bekerja maka aku ada
(labora ergo sum).” Kerja yang
dimaksud ialah kerja untuk manu-
sia. Memang niatnya lillâhi ta‘âlâ,
sebagai suatu ungkapan keikhlasan
dan ketulusan. Tetapi manfaatnya
hanyalah untuk manusia sendiri,
bahkan yang bersangkutan. Begitu
yang ditegaskan dalam berbagai
tempat di Al-Quran, Barang siapa
mengerjakan amal kebaikan, maka
itu untuk keuntungannya sendiri.
Dan barang siapa mengerjakan
kejahatan, maka akibatnya untuk
dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tak
pernah berlaku tak adil terhadap
hamba-hamba-Nya (Q.,41: 46).

PERBEDAAN BUKAN UNTUK

DIPERTENTANGKAN

Barangkali memang diperlukan
waktu untuk sampai pada tahap
interaksi positif antara kaum Sunni
dan Syi‘ah. Karena satu dan lain hal,
terutama karena tidak saling (men-
coba) mengenal satu sama lain,
dikotomi Sunni-Syi‘ah justru masih
menjadi representasi yang paling
kentara dalam diskursus ketegang-
an di kalangan intern Islam. Tentu
saja ini merupakan sesuatu yang
patut disayangkan, lebih-lebih
ketika belakangan ini umat Islam
sedang giat-giatnya menghidupkan
kembali doktrin ukhuwah islamiah.
Apakah pengelompokan umat Islam
tidak mengganggu ukhuwah is-
lamiah? Tentu yang dimaksud di
sini bukan hanya pengelompokan
Sunni-Syi‘ah, tetapi juga penge-
lompokan berdasarkan perbedaan
latar belakang kultural seperti NU-
Muhammadiyah, dan juga perbeda-
an afiliasi politik seperti lahirnya
partai-partai politik Islam.

Pengelompokan sendiri sebetul-
nya tidak salah. Yang tidak diper-
bolehkan ialah kalau terjadi, me-
nurut istilah Al-Quran, setiap kelom-
pok membanggakan apa yang ada
pada mereka (Q., 23: 53), yang
dalam bahasa kontemporer disebut
chauvinisme golongan. Dalam
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bahasa Arab disebut ta‘ashshub yang
sering diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia dengan fanatik. Al-Quran
memberi kesan atau isyarat, bahkan bisa
disebut penegasan, bahwa pengelom-
pokan di antara manusia merupakan
sunnatullah, yaitu firman Allah Swt.,
Sekiranya Allah menghendaki niscaya
Ia menjadikan kamu satu umat,
tetapi Ia hendak menguji kamu atas
pemberian-Nya (Q., 5: 48).

NU dan Muhammadiyah sering
terjebak pada keterbatasan peng-
lihatan sehingga hanya sanggup
memandang sisi kekurangan dan
kelemahan masing-masing pihak.
Padahal, keduanya memiliki ke-
lebihan yang sangat potensial
untuk menjalin sinergi. Ada ilustra-
si menarik bahwa Muhammadiyah
adalah ibarat orang yang memiliki
katalog (al-tharîqah) tetapi tidak
mempunyai kitab, sedangkan NU
memiliki kitab (al-mâddah) tetapi
tidak mempunyai katalog sehingga
sulit sekali mencari yang dibutuh-
kan, hingga materi yang ada ter-
kadang tidak bisa digunakan.
Alangkah baiknya bila keduanya
digabungkan untuk membangun
kerja sama bagi kemaslahatan umat.

Ini relevan dengan salah satu
firman bahwa Allah akan menguji
kita berkenaan dengan kelebihan
yang diberikan kepada kita, se-
hingga firman ini harus menjadi
pijakan bagi kita untuk berlomba-
lomba kepada berbagai kebaikan

(fastabiqû al-khayrât). Kata al-
khayrât di sini berbentuk jamak,
yakni bukan satu kebaikan, tetapi
banyak sekali. Ada orang yang
tertarik kepada pendidikan, ada
yang tertarik kepada kesehatan, ada
yang tertarik kepada penyantunan
anak-anak yatim, dan seterusnya.

Kemudian ditegaskan bahwa
Tuhan kelak akan menjelaskan
kepada kamu tentang hal-hal yang
atasnya kamu pernah berbeda.
Maksudnya ialah nanti di akhirat
akan diterangkan oleh Tuhan ten-
tang perbedaan-perbedaan kita.
Maka tidak ada yang salah dengan
pengelompokan itu sendiri. Yang
salah adalah mereka yang memecah
belah agamanya, kemudian menjadi
berbagai kelompok atau golongan,
dan setiap golongan membangga-
kan apa yang ada pada dirinya.

PERBEDAAN MIND SET

PRIBUMI DAN NONPRIBUMI

Di atas kertas, dalam perhitung-
an berdasarkan nasionalisme dan
patriotisme, komunitas wirausaha-
wan pribumi seharusnya diberi
kesempatan pertama dan utama.
Tetapi, karena kebanyakan anggota
komunitas itu berada dalam ling-
karan ideologis-politis yang saat itu
(awal orde baru) dipandang “mem-
bahayakan”—ditambah perilaku
tertentu yang kurang meng-
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untungkan dari pihak pemegang
otoritas ideologis-politis komunitas
itu sendiri—maka dalam kerangka
berpikir “jangan ambil risiko”,
kesempatan ambil bagian dalam
pembangunan itu diperoleh atau
diberikan kepada mereka yang
secara ideologis-politis dipandang
aman. Kiranya cukup banyak orang
yang mampu melihat dan sepakat
bahwa kesenjangan sosial-ekonomi
yang sekarang terjadi ini adalah
akibat “politik” pembangunan yang
mau-tidak mau, untuk amannya
pembangunan itu sendiri, sangat
memperhitungkan risiko dan un-
tung-rugi ideologis-politis itu.
Akibatnya ialah
bahwa golongan ter-
tentu yang lebih
aman secara ideo-
logis-politis diun-
tungkan amat jauh
di atas proporsinya.

Untuk adilnya,
dan agar kita tidak
terjebak ke dalam
jalan buntu atau
terdorong masuk
jalan sesat, di sini kita harus
menyebut adanya faktor “objektif”
yang sulit diingkari. Golongan non-
pribumi, dalam hal ini keturunan
Cina, disebabkan oleh mind set
mereka sebagai golongan minoritas
yang sehari-hari menghadapi
persoalan hidup atau mati di ne-
geri orang (yang seringkali mem-

perlakukan mereka dengan sikap-
sikap cukup merugikan), membuat
mereka lebih ulet dan berkembang
dengan kualitas-kualitas kewira-
usahaan (entrepreneurial) yang
tangguh, kerja keras, ingkar kepada
diri sendiri (self denial), hemat,
hidup sederhana (bebas dari de-
monstration effect), produktif, indus-
trial, mampu melihat jauh ke
depan, biasa menabung, tepat janji,
tepat waktu, dapat dipercaya, dan
seterusnya.

Di sini kita tidak bicara ten-
tang segi kejujuran—suatu bagian
amat penting dalam kewirausa-
haan—disebabkan sifatnya yang

agak ilusif, juga
tidak kita bica-
rakan kebera-
nian menem-
puh risiko—ju-
ga sebuah nilai
kewirausahaan
yang amat pen-
t ing—sebab ,
dalam kerangka
ukuran etis
yang berbeda,

antara lain menyebabkan tidak
adanya keseganan menyuap,
misa lnya .  Namun,  pada  go-
longan non-pribumi nilai-nilai
kewirausahaan tersebut jelas ada dan
sangat kuat. Biasanya inilah kete-
rangannya mengapa keturunan Cina
umumnya mempero l eh  sukse s
besar tidak saja di Indonesia dan

Dan waspadalah kamu semua
terhadap hari ketika seseorang
tidak sedikit pun bisa menolong
orang lain, dan ketika tidak pula
diterima dari siapa pun per-
antaraan, juga tidak diambil dari
seorang pun suatu tebusan, serta
mereka itu semua tidak dibantu.

(Q., 2: 48)
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di negara-negara bekas jajahan.
Bahkan di negara-negara maju,
seperti Amerika Serikat, Kanada,
dan Australia banyak dari mereka
yang memperoleh kesuksesan.
Dalam era globalisasi dan dunia
yang semakin terbuka sekarang ini
boleh dikatakan tidak ada kawasan
bumi tanpa kewirausahaan ke-
turunan Cina.

PERBEDAAN PENDAPAT

Masalah perbedaan pendapat
menjadi pembicaraan yang mena-
rik. Apalagi, secara ironis, orang
berbeda pendapat tentang perbedaan
pendapat. Dalam sejarah Islam,
adanya perbedaan itu merupakan
kenyataan. Malahan menimbulkan
pertentangan pendapat sampai
pertikaian politik dan pertumpahan
darah. Karena itu, dikenal adanya
beberapa fitnah (percobaan Ilahi)
pada umat Islam. Fitnah besar (al-
fitnah al-kubrâ) terjadi dalam
bentuk pembunuhan ‘Utsman ibn
‘Affan, Khalifah Ketiga, yang diikuti
dengan pemilihan ‘Ali ibn Abi
Thalib sebagai Khalifah Keempat,
namun segera mendapat tantangan
dari banyak pihak yang menuntut
balas pembunuhan ‘Utsman. Tan-
tangan itu datang dari ‘A’isyah,
yang kemudian mengangkat senjata
memimpin perlawanan terhadap

‘Ali. Maka terjadilah pertempuran,
yang dikenal dengan “Peristiwa
Unta”. Kemudian ‘Ali tidak tahan
lagi berdiam di Madinah, dan
pindah ke Kufah di Irak. Lalu dia
harus menghadapi tantangan ber-
ikutnya, yang dipimpin oleh
Mu’awiyah, Gubenur Damaskus,
keluarga ‘Utsman yang terbunuh.
Terjadi lagi pertempuran, dan
berakhir dengan Peristiwa Shiffin
dan tercapai “kompromi” antara
keduanya. Tapi “kompromi” Shiffin
itu justru amat mengecewakan
sebagian para pengikut ‘Ali garis
keras. Mereka memisahkan diri, dan
kelak berhasil membunuh ‘Ali,
bekas pemimpin mereka (namun
gagal membunuh Mu’awiyah).

Kita sekarang, selang lima belas
abad kemudian, dengan mudah
melihat betapa seluruh pertentang-
an itu adalah akibat kepentingan
politik. Lalu kita berhipotesis, kalau
saja masing-masing pihak itu dapat
menahan diri dalam “ambisi” po-
litiknya, maka fitnah-fitnah itu
tentu tidak akan terjadi. Hipotesis
atau pengandaian memang mudah
mengatakannya. Tapi nyatanya
memang ada sejumlah kaum Mus-
lim yang menganut sikap “menahan
diri” dari keterlibatan politik itu.
Mereka ini dipimpin oleh tokoh-
tokoh seperti ‘Abd Allah ibn ‘Umar
(Ibn Al-Khaththab), Muhammad
ibn Musailamah, Sa’d ibn Waqqash,
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Usamah ibn Zayd, Abu Bakrah,
‘Imran ibn Hushayn, dan banyak
lagi tokoh-tokoh sahabat Nabi yang
lain. Mereka menyatakan tidak
memihak (i‘tazala), dan mem-
bentuk kelompok netral Madinah.
Etos mereka ialah persatuan dalam
perbedaan. Maka mereka berpegang
kepada prinsip jamâ‘ah, yaitu
persatuan menyeluruh kaum Mus-
lim tanpa memandang perbedaan
pendapat di kalangan mereka, se-
panjang perbedaan itu tidak me-
ngenai pokok-pokok keimanan. Se-
bagai penduduk Madinah, mereka
itu meyakini sebagai kelanjutan
Sunnah Nabi Saw. Karena itu,
lambat laun mereka tampil sebagai
perintis golongan Sunnah wa Al-
Jamâ‘ah, (yaitu golongan yang
berpedoman Sunnah Nabi seperti
terdapat di Madinah, dan memen-
tingkan persatuan menyeluruh
umat Islam). Mereka ini dikatakan
oleh Ibn Taimiyah sebagai golongan
moderat (i‘tidâl) dalam Islam, yang
sikapnya terhadap orang lain selalu
adil, yaitu mengakui kebenaran
orang yang benar dan menyatakan
kesalahan orang yang salah, tanpa
sikap-sikap serbamutlak seperti
hanya membenarkan saja atau pun
hanya menyalahkan saja.

Paham kelompok moderat ini,
dalam sejarah Islam, memperoleh
pengukuhan politiknya di zaman
Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Aziz.
Dia melancarkan kampanye, de-

ngan menggunakan kekuasaannya
selaku khalifah, untuk menyudahi
berbagai fitnah yang ada dalam
sejarah itu, dan mengintroduksikan
pandangan tarbî‘ (dari kata-kata
arba‘ah yang artinya empat), yaitu
pandangan bahwa khalifah pertama
yang sah ada empat, menurut
urutan mereka menjabat, yaitu Abu
Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali.
Dengan begitu ‘Umar ibn ‘Abd al-
‘Aziz berusaha menyudahi per-
tikaian antara kaum Syi’ah yang
umumnya cenderung hanya meng-
akui ‘Ali, kaum Khawârij yang
hanya mengakui Abu Bakar dan
‘Umar saja, dan kaum Umawî
(lama) yang hanya mengakui Abû
Bakr, ‘Umar dan ‘Utsman, ke-
mudian Mu’âwiyah (tanpa ‘Ali).
‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Aziz mungkin
tidak terlalu berhasil, karena masih
ada kelompok Muslim yang me-
mandang hanya kelompok mereka
sendiri saja yang benar, lainnya
salah. Tapi pandangannya yang luas
itu telah menjadi teladan bagi
kebanyakan kaum Muslim, dari
dahulu sampai sekarang.

PERBEDAAN PENDAPAT
DALAM MASYARAKAT

Anggapan bahwa adanya per-
bedaan pendapat itu bernilai positif
bagi perkembangan masyarakat
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tidak bisa dibenarkan jika tidak
sekaligus disertai anggapan bahwa
perbedaan pendapat itu dapat
diatasi dengan cara yang ramah.
Maka, berkenaan dengan hal ini
diperlukan adanya kesadaran ten-
tang etika dan aturan main dalam

m u s y a w a r a h ,
yaitu bahwa se-
tiap peserta
mempunyai hak
m e n y a t a k a n
pendapat de-
ngan bebas dan
mempunyai ke-
wajiban mende-
ngar pendapat
orang lain de-
ngan penuh pe-
ngertian dan ra-

sa hormat. Karena itu, dari setiap
orang diharapkan adanya keren-
dahan hati secukupnya untuk dapat
melihat dirinya berpeluang salah
dan orang lain berkemungkinan
benar. Seperti dikatakan Imam Abu
Hanifah, “Pendapat kita benar tetapi
masih mengandung kemungkinan
salah, dan pendapat orang lain salah
tetapi masih mengandung ke-
mungkinan benar.” Itu berarti
mutlak diperlukan adanya ke-
sadaran tentang pluralitas. Dalam
hal ini para pendiri negara kita
telah dengan arif-bijaksana me-
letakkan paham dasar “Bhinneka
Tunggal Ika”, yakni, “pluralisme”.
Demokrasi yang maju tidak mung-

kin tanpa kesadaran kebhinnekaan
ini. Kutipan berikut ini patut kita
renungkan, “Orang-orang yang
berusaha menyesuaikan diri pada
cara hidup demokratis dituntut
untuk mematuhi jenis kesatuan,
yakni kesatuan yang dicapai melalui

p e m a n f a a t a n
kreatif kebhin-
nekaan. Suatu
masyarakat yang
tegas demokratis
diharapkan me-
nyediakan dan
menjaga adanya
ruang yang lebar
untuk berbagai
kebhinnekaan.”

Oleh karena
itu, usaha me-

ngatasi perbedaan pendapat dalam
masyarakat demokratis menghen-
daki sejenis “kompromi” atau
“ishlâh” antara berbagai pihak yang
bertikai, dalam semangat meng-
utarakan pendapat dan mendengar
pendapat serta memberi dan me-
nerima. Ini berarti bahwa seseorang
atau suatu kelompok tidak bersikap
serba mutlak dalam tuntutan pe-
laksanaan suatu ide yang mereka
anggap baik, melainkan harus
belajar untuk menerima pelaksana-
an sebagian daripadanya, tanpa
perfeksionisme. Suatu ide baik yang
tidak sepenuhnya terlaksana ti-
daklah berarti harus ditinggalkan
sama sekali. “Mâ lâ yudraku kulluhu
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lâ yutraku kulluhu” (sesuatu yang
tidak semua didapat, tidak boleh
semua ditinggalkan), demikian
sebuah dalil dalam prinsip yuris-
prudensi. Maka sikap ‘all or no-
thing’ (semuanya atau tidak sama
sekali), adalah bertentangan dengan
demokrasi. Coba kita kaji ungkapan
bijak berikut ini, “Orang-orang
yang mencurahkan dirinya pada
cara hidup demokratis akan mampu
bergerak ke arah tujuan itu jika
mereka bersedia menerima dan
hidup mengikuti ketentuan pe-
laksanaan parsial ide-ide. Perfek-
sionisme dan demokrasi adalah dua
hal yang tidak sejalan.”

Suasana “tarik tambang” dalam
masyarakat akibat adanya per-
bedaan pendapat yang alamiah itu
biasanya menimbulkan adanya
kelompok besar (mayoritas) dan
kelompok kecil (minoritas). Meski-
pun demokrasi di mana-mana selalu
berpegang pada prosedur peng-
ambilan keputusan menurut suara
terbanyak (mayoritas), namun tidak
berarti hak-hak golongan minoritas
boleh begitu saja diabaikan, apalagi
dilanggar. Demokrasi yang sehat
tetap mengharuskan penghargaan
kepada semua golongan, meskipun
minoritas yang “kalah”. Jika tidak,
maka terdapat kemungkinan suatu
demokrasi menjadi sumber ke-
tidakadilan, yaitu kalau memberi
jalan bagi timbulnya “tirani ma-
yoritas” seperti menjadi pengamatan

Alexis de Tocqueville tentang de-
mokrasi di Amerika pada abad yang
lalu. Demokrasi adalah ‘majority
rule, minority rights’, kata sebuah
adagium. Maka, patut sekali kita
renungkan pandangan bahwa,
“Tanggung jawab kelompok ma-
yoritas adalah melakukan suatu
eksperimen di bawah pengawasan
kelompok minoritas. Apabila ke-
lompok-kelompok mayoritas me-
nyombongkan diri sebagai berhak
mengabaikan minoritas, maka
mereka telah menjadi tiran. Ma-
yoritas yang tidak toleran, yang
dipengaruhi oleh nafsu ataupun
ketakutan, dapat menjadi sebab
demokrasi kehilangan kebeba-
sannya”.

Oleh karena itu, kita harus tetap
berpegang pada “etika” musyawarah
di atas. Yaitu musyawarah dalam
semangat tukar pikiran demi ke-
baikan bersama, bukan demi se-
kadar memenangkan suatu ke-
lompok dan mengalahkan kelom-
pok lain atas dasar prasangka, takut,
atau semata-mata nafsu untuk
unggul belaka. Kita harus percaya
bahwa dengan etika musyawarah
dan tukar pikiran semacam itu
suatu tertib sosial akan terwujud
dan terpelihara. Kesetiaan pada
etika dan aturan main juga berarti
perlindungan untuk kelompok kecil
yang tak berdaya (tetapi yang tidak
berarti selalu salah) menghadapi
kelompok besar yang kuat dan ber-
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kuasa (tetapi yang tidak selalu be-
nar). Seperti dikatakan oleh Thomas
Jefferson, “... cara satu-satunya yang
dapat digunakan oleh golongan mi-
noritas untuk mempertahankan diri
mereka terhadap golongan yang ber-
kuasa adalah bentuk dan aturan cara
kerja yang telah dianut ... dan yang
telah menjadi hukum dewan.”
Karena prinsip-
prinsip tersebut
itu, maka tidak
jarang kesadaran
mematuhi pera-
turan dengan setia
adalah lebih pen-
ting daripada
“materi” peraturan
itu sendiri. Sebab,
jika terjadi se-
baliknya, yaitu
ada “materi” peraturan yang bagus
namun tidak dipatuhi, maka tujuan
yang hendak dicapai justru tidak
dapat dijamin. Begitu keadaannya
dalam dewan perwakilan seperti
yang dimaksudkan oleh Jefferson,
begitu pula keadaannya dalam
pergaulan sesama warga di masya-
rakat luas pada umumnya sebagai
bagian dari tuntutan tata cara
hidup demokratis.

PERBEDAAN PUASA

DAN SEDEKAH

Puasa berbeda dengan sedekah
yang bersifat sangat sosial. Begitu
sosialnya, sehingga ada indikasi
dalam Al-Quran bahwa seolah-olah
Allah tidak peduli apakah sedekah
kita ikhlas atau tidak. Yang penting,

kita mengeluar-
kan sedekah.
Allah berfir-
man, Jika kamu
perlihatkan se-
dekahmu itu
maka baiklah
tetapi jika kamu
sembuny ikan
dan kamu beri-
kan kepada
orang fakir, itu-

lah yang lebih baik bagimu dan akan
membebaskan kamu dari segala
dosamu. Dan Allah mengetahui
segala yang kamu kerjakan (Q., 2:
271). Dalam ayat ini, seolah-olah
Allah mengatakan, “Aku tidak
peduli kamu ikhlas atau tidak. Yang
penting kamu melakukan sedekah.
Sebab dengan sedekah orang miskin
tertolong. Kalau kamu tidak ikhlas,
rugimu sendiri. Kalau kamu ikhlas,
untungmu sendiri”. Karena itu, ada
dua hal yang bisa kamu peroleh

Sekiranya penduduk negeri ber-
iman dan bertakwa, pasti Kami
akan limpahkan kepada mereka
segala berkah dari langit dan bumi.
Tetapi mereka (tetap) mendusta-
kan, lalu Kami timpakan azab
sesuai dengan usaha mereka.

(Q., 7: 96)
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dengan sedekah. Pertama, bila
ikhlas, ridhla Allah akan didapatkan.
Kedua, sedekah menolong orang
miskin akan berdampak pada per-
baikan masyarakat. Jadi, sedekah
adalah ibadah yang sangat sosial.
Dalam bahasa yang sering kita
dengar dimensinya sangat ho-
rizontal, habl min al-nâs.

Hal tersebut berbeda dengan
puasa, yang karena kerahasiaannya
menjadi ibadah yang sangat per-
sonal. Karena itu, ia juga menjadi
sangat vertikal dan sangat ruhani.
Dengan demikian, efek puasa tidak
selamanya bisa dilihat secara lang-
sung. Efek puasa itu adalah ruhani.
Namun justru karena efeknya di
bidang ruhani, maka kebaikan yang
diakibatkannya pun akan melimpah
ruah. Itulah sebabnya dalam Al-
Quran disebutkan, seseorang yang
sakit atau dalam perjalanan boleh
tidak berpuasa dengan kompensasi
menebus pada hari yang lain. ...
jika ada yang sakit, atau sedang
dalam perjalanan, maka (berpua-
salah) sebanyak hari yang diting-
galkan, pada hari-hari lain (Q., 2:
185).

Mengapa begitu? Karena Allah
tidak menghendaki kesulitan. Allah
menghendaki kemudahan. Allah
tidak ingin memberatkan manusia,
tetapi ingin meringankannya. Na-
mun kalau seseorang tetap ber-
puasa, sekalipun dalam perjalanan
atau dalam keadaan sakit, itu lebih

baik kalau saja ia mengetahui. Di
situ, ada isyarat bahwa ada hikmah
puasa yang mungkin tidak ter-
jangkau oleh kita secara lahiriah.

PERBEDAAN SEBAGAI HUKUM
KETETAPAN ALLAH

Pandangan tentang manusia
memiliki akar-akarnya dalam setiap
segi ajaran Islam. Bahkan Islam itu
sendiri adalah agama kemanusiaan,
dalam arti bahwa ajaran-ajarannya
sejalan dengan kecenderungan
alami manusia menurut fitrahnya
yang abadi (perennial). Karena itu,
seruan untuk menerima agama
yang benar itu dikaitkan dengan
fitrah tersebut, sebagaimana dapat
kita baca dalam Kitab Suci:

Maka hadapkanlah wajahmu
untuk agama ini sesuai dengan ke-
cenderungan alami menurut fitrah
Allah yang Dia telah ciptakan ma-
nusia atasnya. Itulah agama yang
tegak lurus, namun sebagian besar
manusia tidak mengetahui (Q., 30:
30).

Jadi, menerima agama yang
benar tidak boleh karena terpaksa.
Agama itu harus diterima sebagai
kelanjutan atau konsistensi hakikat
kemanusiaan itu sendiri. Dengan
kata lain, beragama yang benar
harus merupakan kewajaran ma-
nusiawi. Cukuplah sebagai indikasi
bahwa suatu agama atau keper-
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cayaan tidak dapat dipertahankan
jika ia memiliki ciri kuat ber-
tentangan dengan naluri kema-
nusiaan yang suci. Karena itu,
dalam firman yang dikutip di atas
ada penegasan bahwa kecenderung-
an alami manusia kepada kebenaran
(hanîfîyah) sesuai dengan kejadian
asalnya yang suci (fithrah) me-
rupakan agama yang benar, yang
kebanyakan manusia tidak me-
nyadari.

Salah satu fitrah Allah yang
perenial itu ialah bahwa manusia
akan tetap selalu berbeda-beda
sepanjang masa. Semata-mata tidak
mungkin membayangkan bahwa
umat manusia adalah satu dan sama
dalam segala hal sepanjang masa.
Konsep kesatuan umat manusia
adalah suatu hal yang berkenaan
dengan kesatuan harkat dan
martabat manusia itu, antara lain
karena menurut asal-muasalnya
manusia adalah satu karena di-
ciptakan dari jiwa yang satu. Karena
itu sesama manusia tidak diper-
kenankan untuk membeda-bedakan
satu dari yang lain dalam hal harkat
dan martabat. Hanya dalam pan-
dangan Allah manusia berbeda-
beda dari satu pribadi ke pribadi
lainnya dalam hal kemuliaan,
berdasarkan tingkat ketakwaannya
kepada Allah. Sedangkan sesama
manusia sendiri, pandangan yang
benar ialah bahwa semua pribadi
adalah sama dalam harkat dan

martabat, dengan imbasannya
dalam kesamaan hak dan kewajiban
asasi.

Di luar masalah nilai kemanu-
siaan asasi yang menyangkut harkat
dan martabatnya, manusia adalah
berbeda satu sama lain, secara
sekunder. Ini pun merupakan
“keputusan” atau taqdîr Tuhan
untuk makhluknya, suatu kenya-
taan yang membuatnya tidak akan
berubah, kapan pun dan di mana
pun:

Dan seandainya Tuhanmu meng-
hendaki, maka pastilah Dia jadikan
manusia umat yang tunggal. Namun
mereka akan tetap berselisih, kecuali
yang Tuhanmu merahmatinya.
Lantaran itulah Dia ciptakan mereka
itu, dan telah sempurnalah kalimat
(keputusan) Tuhanmu, “Pastilah Aku
penuhi Jahanam dengan isi dari jin
dan manusia” (Q., 11: 118-119).

Jadi ditegaskan bahwa (1) Tuhan
tidak menghendaki manusia dalam
keadaan yang tunggal atau mono-
litik; (2) manusia akan tetap se-
nantiasa berselisih; (3) yang tidak
berselisih ialah mereka yang men-
dapat rahmat Tuhan; (4) untuk
design itulah Tuhan menciptakan
manusia; (5) kalimat keputusan
atau ketetapan Tuhan ini telah
sempurna, tidak akan berubah; (6)
kebahagiaan dan kesengsaraan abadi
bersangkutan dengan masalah
perbedaan antara sesama manusia
dan perselisihan mereka.
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Itulah hukum ketetapan Allah
(Sunnatullâh, “sunnatullah”) bagi
manusia. Hukum ketetapan Allah
itu tidak akan berubah ataupun
beralih selama-lamanya, jadi bersifat
abadi atau perennial dan immutable
(lihat antara lain, Q., 35: 43).
Karena sifatnya yang tetap abadi itu,
maka sunnatullah dapat dipedo-
mani dan dijadikan landasan tin-
dakan manusia dalam menjalani
hidup dan menghadapi persoalan-
persoalan hidup. Jadi, sunnatullah
itu merupakan bagian dari hidayah
Ilahi, menjadi petunjuk dan pe-
gangan menempuh hidup secara
benar.

PERBEDAAN SEBAGAI RAHMAT

Di dalam Al-Quran dijelaskan,
Untuk kamu masing-masing, Kami
tentukan suatu undang-undang dan
jalan yang terang (Q., 5: 48). Kita
bisa membayangkan betapa mem-
bosankan dunia ini jika seandainya
semuanya sama. Oleh karena itu,
perbedaan—melalui berbagai fir-
man Allah dan sabda Nabi—di-
sebut sebagai rahmat.

Salah satu yang membuat bu-
daya manusia itu kaya adalah
karena adanya pertukaran antar-
budaya. Itulah sebabnya mengapa
daerah-daerah yang terbuka seperti
Timur Tengah yang mudah di-
jelajahi dari suatu tempat ke tempat

lain menjadi sangat kaya dengan
budaya. Tetapi sebaliknya, daerah-
daerah yang susah sekali ditembus
untuk perjalanan seperti daerah-
daerah hutan lebat di tengah Afrika
atau Irian, menjadi miskin budaya
akibat tidak terjadi pertukaran
budaya. Maka Allah melanjutkan
firman di atas, Tetapi Ia hendak
menguji kamu atas pemberian-Nya
(Q., 5: 48).

Pada hakikatnya, manusia dan
kelompok manusia memiliki ke-
kurangan dan kelebihan. Lalu apa
tujuan dari itu semua? Allah me-
neruskan ayatnya, Maka berlomba-
lah kamu dalam kebaikan. Kepada
Allah tempat kamu kembali, lalu
ditunjukkan kepadamu apa yang
kamu perselisihkan (Q., 5: 48).

Dalam ayat ini jelas disebutkan
bahwa mencari keterangan tentang
perbedaan umat manusia adalah
semacam hak prerogatif Ilahi. Nada
semacam ini banyak kita temukan
dalam Al-Quran. Tetapi ada satu
hal yang mestinya kita bersatu,
yaitu sikap tunduk kepada Allah
Swt. Agama boleh bermacam-
macam, tetapi intinya tetap sama,
yaitu sikap tunduk kepada Allah,
seperti difirmankan dalam Al-
Quran, Agama yang sama telah
disyariatkan kepadamu, seperti yang
diperintahkan kepada Nuh, dan yang
Kami wahyukan kepadamu, dan
yang Kami perintahkan kepada
Ibrahim, Musa, dan Isa; yakni
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tegakkanlah agama dan janganlah
berpecah-belah di dalamnya. Sukar
bagi kaum musyrik (mengikuti) apa
yang kauserahkan kepada mereka.
Allah memilih untuk Diri-Nya siapa
yang Ia kehendaki, dan membimbing
kepada-Nya siapa yang mau kembali
(kepada-Nya) (Q., 42: 13).

PERBEDAAN SUNNAH
DAN HADIS

Pengertian Sunnah lebih luas
daripada hadis, termasuk yang
sahih. Ini berarti Sunnah tidak
terbatas hanya pada hadis. Sekali-
pun pengertian ini cukup jelas,
namun masih juga sering meng-
undang kekaburan. Memang, an-
tara Sunnah dan hadis terbentang
garis kontinuitas yang tidak ter-
putus, namun mencampuradukkan
antara keduanya tidak dapat di-
benarkan.

Jika disebutkan oleh Nabi bah-
wa Sunnah merupakan pedoman
kedua setelah Kitab Suci bagi kaum
Muslim dalam memahami agama,
maka sesungguhnya Nabi hanya
menyatakan sesuatu yang amat
logis: bahwa dalam memahami dan
melaksanakan agama, orang Islam
tentu pertama-tama harus melihat
apa yang ada dalam Kitab Suci,
kemudian (kedua) harus mencari
contoh bagaimana Nabi sendiri
memahami dan melaksanakannya.

Sebab, Nabilah sebagai utusan
Tuhan, yang secara logis paling
paham akan apa yang dipesankan
Tuhan pada umat manusia melalui
beliau, juga yang paling tahu
bagaimana melaksanakannya. Pe-
ngertian lain yang menyalahi hal itu
tentu mustahil dapat diterima.

Pemahaman Nabi terhadap pe-
san atau wahyu Allah itu dan
teladan beliau dalam melaksana-
kannya membentuk “tradisi” atau
“Sunnah” kenabian (Al-Sunnah Al-
Nabawîyah). Sedangkan hadis me-
rupakan bentuk reportase atau
penuturan tentang apa yang di-
sebabkan Nabi atau yang dijalankan
dalam praktik, atau tindakan orang
lain yang “didiamkan” beliau (yang
dapat diartikan sebagai “pem-
benaran”). Itulah makna asal kata
hadis, yang sekarang ini definisinya
makin luas batasannya dan kom-
prehensif. Namun demikian, tidak
berarti bahwa hadis dengan sendiri-
nya mencakup seluruh Sunnah.

Jika Sunnah merupakan ke-
seluruhan perilaku Nabi, maka kita
dapat mengetahui dari sumber-
sumber yang selama ini tidak
dimasukkan sebagai hadis, seperti
kitab-kitab sîrah atau biografi Nabi.
Sebab, dalam lingkup Sunnah
sebagai keseluruhan tingkah laku
Nabi, harus dimasukkan pula corak
dan ragam tindakan beliau, baik
sebagai pribadi maupun pemim-
pin. Dalam kedudukan beliau
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sebagai pemimpin itulah kitab-
kitab sîrah banyak memberi gam-
baran.

Di antara kitab-kitab sîrah,
termasuk yang sangat dini ditulis,
ialah Sirah ibn Ishaq yang kemu-
dian disunting oleh Ibn Hisyam
(berturut-turut wa-
fat pada tahun 151
dan 219 H.).
Meskipun wafat di
Bagdad, Ibn Ishaq
lahir di Madinah
(pada tahun 85
H.), dan tumbuh
sebagai sarjana ter-
kemuka di kota
Nabi. Dan ia telah
mengumpulkan
bahan untuk kitab sîrah-nya bebe-
rapa lama sebelum usaha-usaha
pengumpulan hadis.

Sebelum Ishaq, telah muncul
berbagai karya tulis tentang riwayat
peperangan Nabi yang lazim di-
sebut kitab-kitab Al-Maghâzî.
Kitab-kitab itu, bersama dengan
kitab-kitab biografi Nabi lainnya,
amatlah penting, karena memuat
gambaran tentang perjalanan hidup
Nabi khususnya dalam kapasitas
beliau sebagai pemimpin. Maka,
kitab-kitab itu juga merupakan
sumber yang baik untuk mema-
hami Sunnah, khususnya, jika yang
dimaksud selain tindakan-tindakan
Nabi atau sabda beliau yang ber-
sifat terpisah dan ad hoc seperti

umumnya tema catatan hadis.
Dalam sejarah terbukti bahwa pem-
bacaan terhadap biografi Nabi,
khususnya yang berkaitan dengan
riwayat peperangan beliau yang
dikenal sebagai Al-Maghâzî terse-
but, berhasil membangkitkan se-

mangat per-
juangan umat
Islam, karena
ilham teladan
baik dari be-
liau. Inilah
“eksperimen”
S u l t a n
Shalahuddin
Al-Ayyubi da-
lam mengha-
dapi tentara

Salib, yang ternyata berhasil gemi-
lang. Dan dengan “eksperimen” itu
pemimpin Islam dari Mesir yang
kemudian terkenal dengan sebutan
“Sultan Saladin” itu mewariskan
pada umat Islam seluruh dunia
tradisi Maulid, yaitu upacara mem-
peringati kelahiran Nabi dengan
membaca riwayat hidup beliau.

Sunnah Nabi harus pula di-
pahami sebagai keseluruhan ke-
pribadian Nabi dan akhlak beliau,
yang dalam kepribadian dan akh-
laknya disebutkan dalam Kitab Suci
sebagai teladan yang baik (uswah
hasanah) bagi kita semua, yang
benar-benar berharap pada Allah
pada Hari Kemudian, serta banyak
ingat kepada Allah (Q., 33: 32).
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Beliau juga dilukiskan dalam Kitab
Suci sebagai seorang yang berakhlak
amat mulia (Q., 68: 4). Dengan
demikian, tingkah laku dan ke-
pribadian Nabi sebagai seorang
yang berakhlak mulia, menjadi
pedoman hidup kedua setelah
Kitab Suci bagi seluruh kaum
beriman.

PERBUATAN BAIK

Perbuatan baik tentu bersesuaian
dengan hati nurani. Inilah yang
digambarkan Rasulullah Saw. kepa-
da seorang sahabatnya, Wabishah,
yang hidupnya sedikit kasar karena
berasal dari kampung. Wabishah
bertanya kepada Nabi tentang apa
itu kebajikan dan kejahatan. Maka
Nabi menjawab dengan meletakkan
tangannya ke dada Wabishah, “Hai
Wabishah, kebajikan ialah sesuatu
yang membuat hatimu tenteram,
sedangkan kejahatan adalah sesuatu
yang membuat hatimu bergejolak
meskipun kamu didukung oleh
seluruh umat manusia.” Sabda
Nabi itu berbunyi, “Mintalah fatwa
pada dirimu, mintalah fatwa pada
hatimu wahai Wabishah (Ibn
Ma‘bad Al-Aswadi). (Nabi meng-
ulanginya tiga kali). Kebaikan
adalah sesuatu yang membuat jiwa
tenang dan membuat hati tenang.
Dosa adalah sesuatu yang (terasa)
tidak keruan dalam jiwa dan (terasa)

bimbang dalam dada” (HR.
Ahmad).

Oleh karena itu, kita menge-
tahui suatu perbuatan diridhai oleh
Allah kalau kita berbuat dengan
tulus dan jujur mendengarkan hati
nurani. Maka, dalam hadis disebut-
kan bahwa yang paling banyak
menyebabkan orang masuk surga
ialah takwa kepada Allah dan budi
pekerti luhur. “Nabi Saw. ditanya,
‘Apakah yang paling banyak mema-
sukkan orang ke surga?’ Nabi men-
jawab, ‘Takwa dan akhlak yang
baik.’ Nabi juga ditanya, ‘Apa yang
paling banyak memasukkan orang ke
neraka?’ Nabi menjawab, ‘Dua lu-
bang, yaitu mulut dan kemaluan’”
(HR. Ibn Majah).

Hal itu pula yang menjadi da-
sar alasan mengapa takwa merupa-
kan asas hidup yang benar. Ketika
Nabi kita menghadapi persoalan
Masjid Dhirar, yaitu masjid yang
didirikan oleh beberapa kalangan di
Madinah dengan maksud yang
kurang baik, bukan maksud untuk
menanamkan takwa kepada Allah
tetapi memecah belah, maka Allah
melarang beliau memasuki masjid
itu. Akhirnya masjid itupun diba-
kar. Manakah yang terbaik? Mereka
yang mendirikan bangunannya atas
dasar takwa dan keridhaan Allah,
ataukah yang mendirikan bangunan-
nya di atas tanah pasir di tepi jurang
lalu runtuh bersamanya ke dalam
api neraka? Dan Allah tidak mem-
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beri petunjuk kepada mereka yang
zhalim (Q., 9: 109).

PERBUATAN BAIK BERSYARAT

Ibrahim mengadukan pertama
kali bahwa bapaknya jahat, se-
hingga ia diusir dari Babilonia.
Ketika pergi, Ibrahim
menyatakan bahwa
dirinyalah yang be-
nar, dan bapaknya
salah. Tetapi dia
berjanji akan
memohonkan maaf
pada Tuhan untuk
bapaknya. Sesampai di Kanaan,
Palestina Selatan, di mana ia hidup
mapan dan membentuk keluarga
serta masyarakat, ia ternyata ditegur
oleh Tuhan, Tidaklah patut bagi
Nabi dan orang-orang beriman untuk
memohonkan ampun bagi orang
musyrik walau mereka kerabat dekat
sesudah nyata bagi mereka bahwa
mereka menjadi penghuni api neraka
(maksudnya musyrik). Dan per-
mohonan ampun oleh Ibrahim untuk
bapaknya, hanyalah janji yang sudah
dibuatnya dengan dia. Tetapi setelah
nyata kepadanya bahwa dia musuh
Allah, ia melepaskan diri dari-
padanya. Ibrahim sungguh lembut
hati, amat perasa (Q., 9: 113-114).

Kalau kita analogikan dengan
ayat ini, seorang anak yang dijahati
oleh orang tuanya hingga sangat
menderita, tidak wajib lagi berbuat
baik kepada mereka. Tetapi kalau
orangtuanya baik—meskipun ka-
fir—maka di sini ada kewajiban
berbuat baik. Hanya satu ada yang
tidak boleh dituruti, yaitu jika

orang tua meng-
ajak kepada
kekafiran.

Perspektif
semacam ini
jarang sekali
muncul dalam
wacana ke-

agamaan kita sehari-hari. Padahal
persoalan mengenai orangtua dan
anak banyak sekali disinggung
dalam Al-Quran. Barangkali di-
perlukan semacam “fiqih rumah
tangga”. Sebab selama ini, setiap kali
membuka kitab fiqih, yang dibahas
masalah air suci, dan itu-itu saja.
Padahal masalah ini hanya kom-
ponen kecil dari Al-Quran yang
kemudian digarap menjadi berjilid-
jilid buku (kitab fiqih). Maka,
banyak sekali orang Islam yang
tidak menyadari konsep-konsep Al-
Quran tentang orangtua. Sebab
fiqih di kalangan umat Islam tidak
berkembang ke arah itu.

Tiadanya iman dari orang yang
sedang melakukan kejahatan itu
ialah karena iman itu terangkat
dari jiwanya dan “melayang-
layang di atas kepalanya seperti
bayangan”.
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PERCAYA KEPADA ALLAH
DAN TAWHÎD

Sebenarnya percaya kepada Allah
tidaklah dengan sendirinya berarti
tawhîd. Sebab, percaya kepada Allah
itu masih mengandung kemungkin-
an percaya kepada yang lain-lain
sebagai peserta Allah dalam ke-
ilahian. Dan ini memang problem
manusia, yaitu manusia umumnya
percaya kepada Allah atau Tuhan,
namun tidak murni, sebagaimana
digambarkan dalam sebuah firman
Tuhan berikut ini:

Sebagian besar manusia itu,
betapapun kau (Muhammad) ingin-
kan, tidaklah beriman. Padahal
engkau tidak meminta mereka upah
sedikit pun. Ini tidak lain adalah
peringatan untuk seluruh alam. Dan
betapa banyaknya ayat di seluruh
langit dan bumi yang lewat pada
mereka, namun mereka berpaling.
Dan tidaklah mereka itu beriman
kepada Allah, melainkan mereka
adalah orang-orang musyrik (Q., 12:
103-106).

Di antara manusia memang ada
yang tidak percaya sama sekali
kepada Tuhan, yaitu kaum ateis.
Tetapi mereka adalah minoritas
kecil sekali dalam masyarakat mana
pun, termasuk dalam masyarakat
negeri-negeri komunis yang secara
resmi berideologi ateis, sebagai-
mana hari-hari ini terbukti dan

terungkap dengan gamblang. Ka-
rena itu, ateisme bukan problem
utama umat manusia. Sebaliknya,
problem utama manusia ialah
justru politeisme atau syirik, yaitu
kepercayaan yang sekalipun ber-
pusat kepada Tuhan Yang Maha Esa
atau Allah, namun masih membuka
peluang bagi adanya kepercayaan
kepada wujud-wujud lain yang
dianggap bersifat ketuhanan atau
ilâhî, meski lebih rendah daripada
Allah sendiri.

Dilihat dari perspektif tersebut,
wajar bila Al-Quran sedikit sekali
membicarakan kaum ateis (sebuah
ayat yang sering ditafsirkan meng-
acu kepada kaum ateis ialah yang
terdapat dalam Al-Quran [Q., 45:
24]. Sementara itu hampir dari ha-
laman ke halaman terdapat pembi-
caraan tentang kaum politeis dan
penolak kebenaran (kaum kafir,
meskipun percaya kepada Allah
secara monoteistis, seperti sebagian
golongan penganut kitab suci atau
Ahl Al-Kitâb). Bahkan dapat di-
katakan bahwa ateisme sesung-
guhnya adalah bentuk lain dari
politeisme. Mereka yang mengaku
ateis, yaitu menolak adanya Tuhan
seperti pada konsep agama-agama,
dalam praktiknya bertuhan juga,
karena memutlakkan sesuatu, se-
perti para pemimpin dan pikiran-
pikiran mereka. Justru dalam ilmu
sosial banyak yang memandang
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komunisme atau ateisme sebagai
padanan agama (religion equivalent).

Karena problem utama manusia
ialah politeisme, bukan ateisme,
maka program pokok Al-Quran
ialah membebaskan manusia dari
belenggu paham Tuhan banyak itu.
Program ini tidak lain dengan
mencanangkan dasar kepercayaan
yang diungkapkan dalam kalimat
al-nafy wa al-itsbât atau “negasi-
konfirmasi”, yaitu kalimat “Tidak
ada Tuhan selain Allâh (the God,
Tuhan yang sebenarnya, yaitu
Tuhan Yang Maha Esa)”.

Dengan negasi itu, dimulai
proses pembebasan belenggu ke-
percayaan kepada hal-hal yang
palsu. Tetapi, demi kesempurnaan
kebebasan itu, manusia harus
mempunyai kepercayaan kepada
sesuatu yang benar. Sebab hidup
tanpa kepercayaan sama sekali
adalah mustahil. Sebagaimana
ditunjukkan oleh eksperimen
komunisme yang telah disinggung
di atas, seseorang dapat memulai
dengan tidak percaya sama sekali,
namun kekosongan dari kepercaya-
an itu memberi tempat bagi
timbulnya kepercayaan baru yang
justru lebih mencekam dan
membelenggu. Ini sejajar dengan
ucapan bijak Bung Hatta bahwa
kebebasan yang tak terbatas atau
tak bertanggung jawab justru akan
mengundang lawan kebebasan itu
sendiri: tirani. Atau, dalam ungkap-

an lain, kebebasan terwujud hanya
jika disertai dengan ketundukan
tertentu, yaitu ketundukan kepada
yang secara intrinsik benar, yakni
benar pada dirinya sendiri, tidak
pada faktor luar secara tidak sejati.

Sesuatu yang terdengar seperti
paradoksal ini diakui oleh Huston
Smith, seorang ahli filsafat modern,
justru dalam pengamatannya atas
fenomena Islam. Islam yang berarti
sikap pasrah atau tunduk (kepada
Tuhan) justru menjadi pangkal
kebebasan kaum Muslim dan sum-
ber energi mereka yang hebat,
sebagaimana terbukti dari ledakan
politik luar biasa oleh orang-orang
Arab Muslim pada abad ketujuh.
Menurut Smith:

“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 pa-
ling hebat yang pernah disaksikan
oleh dunia.”

Oleh karena itu, untuk masyara-
kat manusia pada umumnya dan
mereka yang telah memiliki ke-
percayaan kepada Tuhan, proses
pembebasan itu tidak lain ialah
dengan pemurnian kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pertama, dengan melepaskan diri
dari kepercayaan yang palsu dan,
kedua, dengan pemusatan keper-
cayaan hanya kepada yang benar.
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Dua hal ini dirangkum dalam dua
surat pendek Al-Quran, yaitu surah
Al-Kâfirûn (Q., 109) dan surat Al-
Ikhlâsh (Q., 112). Yang pertama
oleh Ibn Taimiyah dikatakan me-
ngandung Tawhîd Ulûhîyah (pe-
negasan bahwa yang boleh di-
sembah hanyalah Allah satu-satu-
nya), dan yang kedua dikatakannya
mengandung Tawhîd Rubûbîyah
(penegasan bahwa Allah adalah
Tuhan Maha Esa, yang Satu secara
mutlak dan transendental). Karena
begitu pentingnya dua surat pen-
dek itu, maka, menurut beberapa
hadis, Rasulullah Saw. sering mem-
bacanya dalam shalat.

PERCAYA KEPADA TAKDIR

Di beberapa tempat dalam Al-
Quran perkataan takdir (yakni,
yang secara harfiah berbunyi demi-
kian) digunakan untuk mene-
rangkan hukum ketetapan Allah
tentang alam raya: (1) Dan (dijadi-
kan oleh-Nya) matahari dan rem-
bulan dengan perhitungan (yang
tepat) itulah takdir (oleh) Yang Maha-
tinggi dan Mahatahu (Q., 6: 96);
(2) Dan matahari itu berjalan pada
garis edar yang tepat baginya. Itulah
takdir (oleh) Yang Mahatinggi dan
Mahatahu (Q., 36: 38); (3) Dan
kami hiasi langit dunia ini dengan
lampu-lampu (yakni, Bintang-

Bintang), sekaligus sebagai penjaga.
Itulah takdir (oleh) Yang Mahatinggi
dan Mahatahu (Q., 41: 12) (Me-
ngenai firman yang ketiga itu, A.
Hassan dalam tafsir Al-Furqan
memberi keterangan yang menarik,
yaitu bahwa bintang-bintang itu
disebut penjaga, karena mempunyai
daya magnetis (gravitasi) yang
menjaga keseimbangan jagat raya
sehingga tidak kacau atau benda-
benda langit itu tidak bertabrakan
satu sama lain).

Maka kalau kita perhatikan
firman-firman yang mengandung
perkataan taqdîr, kita mengetahui
bahwa istilah itu digunakan dalam
maknanya sebagai sistem hukum
ketetapan Tuhan untuk alam raya
(singkatnya, “hukum alam”). Se-
bagai “hukum alam”, tidak satu
pun gejala alam yang terlepas dari
Dia, termasuk amal perbuatan
manusia. Karena itu, perkataan
“taqdîr” dan “qadar” (sebagai tafsir
atau derivasi akar kata yang sama)
juga digunakan dalam pengertian:
(1) Dan Dia ciptakan segala sesuatu,
maka dibuat hukum kepastiannya
(takdir-Nya) sepasti-pastinya (Q.,
25: 2); (2) Sesungguhnya Kami
ciptakan segala sesuatu dengan hukum
kepastian (qadar) (Q., 54: 49).

Adalah justru karena unsur
kepastiannya, maka takdir tidak
dapat dilawan oleh manusia. Ma-
nusia harus tunduk dan patuh serta
menyerah dan pasrah kepada takdir
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itu. Tetapi, berbeda dengan peng-
ertian yang umum kita punyai,
tunduk patuh serta menyerah-
pasrah kepada takdir itu, sepanjang
pengertian takdir itu menurut
firman-firman Allah di atas, ialah
bahwa dalam segala perbuatan kita
harus memperhatikan dan mem-
perhitungkan hukum kepastian
Tuhan dalam alam raya ini, karena
memang kita tidak mungkin me-
lawan atau mengubahnya.

Kalau dalam amal perbuatan
kita harus memperhitungkan takdir
Tuhan sebagai hukum kepastian
alam ciptaan-Nya itu, maka syarat
pertamanya, dengan sendirinya,
ialah kita harus memahami hukum-
hukum itu dengan sebaik-baiknya.
Berkaitan dengan
ini, ada banyak
perintah dalam
Kitab Suci agar
kita memikirkan
dan berusaha me-
mahami alam ra-
ya di sekitar kita.
Dan berdasarkan
kemampuan me-
mahami alam se-
kitar itulah, Adam dipilih oleh
Allah untuk menjadi khalifah-Nya
di bumi. Berkenaan dengan ini,
suatu firman terbaca demikian:
Dan Dia (Allah) menundukkan bagi
kamu (manusia) apa yang ada di
seluruh langit dan apa yang ada di
bumi, semuanya berasal daripada-

Nya. Sesungguhnya dalam hal itu
terdapat berbagai pelajaran bagi
kaum yang mau berpikir (Q., 45:
13).

Oleh karena takdir tidak lain
adalah hukum ketetapan Allah,
maka tunduk kepada takdir (dalam
pengertian di atas) adalah suatu
kemestian bagi semua yang pasrah
(Islâm) kepada-Nya, dan percaya
takdir itu (dalam pengertian di
atas) adalah bagian integral dari
iman kepada Allah.

PERCAYA KEPADA YANG GAIB

Fungsi Al-Quran pertama-tama
ialah sebagai petunjuk, bimbingan

atau tuntunan
bagi umat ma-
nusia. Hal itu
disebutkan da-
lam ayat-ayat
pertama surat
Al-Baqarah, Alif
lâm mîm. Inilah
Kitab yang tiada
diragukan, suatu
petunjuk bagi me-

reka yang bertakwa (Q., 2: 1-2).
Siapakah orang yang bertakwa itu?
Pertama, orang yang percaya kepa-
da yang gaib (Q., 2: 3). Yakni,
percaya kepada sesuatu yang meru-
pakan kenyataan, tetapi tidak bisa
dibuktikan sebagaimana halnya ke-
nyataan syahâdah atau kenyataan

Barang siapa mengerjakan amal
kebaikan, laki-laki ataupun pe-
rempuan, 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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yang hanya bisa ditangkap oleh
indra.

Dari mana kita mengetahui alam
yang gaib? Tidak lain adalah dari
berita (Arab: naba’). Karena penge-
tahuan mengenai alam gaib itu
hanya bisa didapat dari berita, maka
pendekatannya ialah iman, percaya.
Dan karena kita tidak mempunyai
kelengkapan untuk membuktikan
benar atau salahnya berita itu, maka
segi yang paling empiris dari suatu
berita (naba’) yang dibawa oleh
pembawa berita (nabî) ialah, apa-
kah tokoh tersebut bisa dipercaya.
Itu saja. Ini artinya menyangkut
sifat dari tokoh terkait. Maka, salah
satu sifat dari para nabi dan rasul
utusan Tuhan adalah amânah atau
bisa dipercaya. Nabi kita sendiri,
Muhammad Saw., sejak muda telah
terkenal dengan sebutan Al-Amîn
(orang yang bisa dipercaya), dan
salah seorang pengikutnya yang
selalu membenarkan dia, yaitu Abu
Bakar, disebut Al-Shiddîq (orang
yang selalu membenarkan), karena
dia mengetahui bahwa Muhammad
tidak pernah bohong.

Banyak sekali implikasi dari sikap
percaya kepada yang gaib—yang
merupakan ciri pertama orang
bertakwa. Misalnya, dengan tidak
membatasi kenyataan sebagai se-
suatu yang semata-mata lahiri,
sikap kita dalam menempuh hidup
bermoral menjadi lebih tulus karena
kita mempunyai apa yang disebut

“waskat” atau pengawasan melekat.
Artinya, sikap baik dan buruk
bukan lagi atas pamrih atau sema-
ta-mata karena pengawasan lahiri,
tetapi pengawasan gaib, oleh Allah
Swt. sendiri. Maka, takwa sebe-
narnya tidak lain adalah kesadaran
bahwa Tuhan itu Mahahadir—
selalu beserta kita di mana pun kita
berada. Banyak ilustrasi Al-Quran
mengenai hal ini, salah satunya
ialah, Dia bersama kamu di mana
pun kamu berada. Dan Allah melihat
apa yang kamu kerjakan (Q., 57: 4).

Terjemahan Indonesia “takut”
untuk istilah takwa sebenarnya ti-
dak salah, tetapi takut dalam arti
waspada; waspada agar perbuatan
kita tidak melanggar ketentuan
Allah. Atau, dari segi positifnya,
hendaklah semua pekerjaan kita
sesuai dengan apa yang dikehendaki
atau diridlai oleh Allah.

PERCAYA PADA KITAB SUCI

Setiap Muslim wajib percaya
kepada Nabi dengan semua ajaran-
nya dalam kita-kitab suci, tanpa
membeda-bedakan seorang pun di
antara mereka (Q., 2: 136). Me-
mang, suatu kenyataan yang tidak
dapat diingkari bahwa tidak semua
ajaran dan kitab para nabi itu telah
terpelihara dengan baik sepanjang
masa, sehingga ada kemungkinan
mengalami pengubahan-pengubah-
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an tidak sah oleh tangan-tangan
manusia. Akan tetapi, lepas dari
soal itu, Al-Quran diturunkan
pertama-tama adalah untuk men-
dukung kebenaran kita-kitab suci
yang ada di tangan umat manusia
dan melindunginya (Q., 5: 48),
dan untuk meluruskan mana yang
telah menyimpang karena ulah
manusia itu (Q., 2: 185).

Pada dasarnya, Al-Quran tetap
mengakui bahwa kitab-kitab suci
yang lalu itu mengandung ke-
benaran yang harus dijalankan oleh
para pengikutnya. Oleh karena itu,
Allah memerintahkan kaum Yahudi
dan Kristen untuk dengan sung-
guh-sungguh menjalankan ajaran
yang ada dalam kitab suci mereka
masing-masing (Q., 5: 44 dan 47).
Bahkan Allah menjanjikan bahwa
jika mereka menjalankan ajaran
kitab suci masing-masing, rezeki
dan kemakmuran akan dilimpahkan
dari atas mereka dan dari bawah
kaki mereka (Q., 5: 66).

Menurut Ibn Taimiyah, kewa-
jiban orang Yahudi dan Kristen
menjalankan ajaran kitab suci me-
reka itu berlaku sepanjang masa,
jika mereka tidak pindah agama
(misalnya ke dalam Islam). Ibn
Taimiyah juga berpendapat bahwa
sampai sekarang, kitab-kitab suci
Taurat dan Injil itu masih banyak
mengandung kebenaran. Perubah-
an, menurutnya, hanya terjadi pada
hal-hal yang bersifat berita (seperti

berita tentang bakal tampilnya
Nabi Muhammad Saw.) dan bebe-
rapa perintah saja.

Lebih jauh lagi, menurut Ibn
Taimiyah, golongan terbanyak kaum
Salaf menganut pandangan bahwa
ajaran dalam kitab-kitab suci itu
berlaku juga untuk umat Islam,
selama persoalannya tidak dengan
jelas di-naskh oleh Al-Quran (lihat,
dalam kitabnya, Al-Jawâb Al-Shahîh
li man Baddala Dîn Al-Masîh).
Oleh karena itu, umat Islam
sebaiknya mempelajari kitab-kitab
suci itu, meski dengan sikap kritis
terhadap hal-hal yang berbeda
dengan Al-Quran. Itulah yang
dilakukan oleh para ulama Salaf,
seperti Ibn Taimiyah dan Syah-
ristani.

PERDAMAIAN DUNIA

Tuhan telah menetapkan hukum
alam bagi kehidupan sosial manu-
sia, bahkan bagi seluruh jagat raya,
yaitu hukum keseimbangan. Ketika
Nabi Dawud as. berhasil mem-
bunuh Jalut dan menguasai Al-
Quds (Yerusalem) untuk dijadikan
tempat suci bagi agama Allah,
penuturan peristiwa itu diakhiri
dengan penegasan bahwa umat
manusia terlindung dari kehancuran
karena adanya kekuatan-kekuatan
yang saling mengimbangi dan
mengendalikan. Prinsip kese-
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imbangan untuk menjamin ke-
lestarian hidup dan budaya juga
ditegaskan sebagai tujuan perang
yang benar, perang di jalan Allah
(jihâd fî sabîlillâh), sehingga gereja-
gereja, biara-biara, sinagog-sinagog,
dan masjid-masjid, di mana nama
Allah banyak disebut, semuanya
adalah dilindungi. Jadi, perang
dapat merupakan mekanisme
“penolakan sebagian manusia oleh
sebagian yang lain”, karena ber-
operasinya hukum keseimbangan.
Perang yang benar, perang di jalan
Tuhan, adalah perang yang meng-
hasilkan kelestarian agama-agama
dan budaya-budaya, sebagaimana
dilambangkan dalam keutuhan
pranata-pranata keagamaan. Jika
muncul ancaman untuk meng-
hancurkan suatu agama, termasuk
budaya yang benar dan bermanfaat
untuk manusia, maka Allah akan
“turun tangan” memenangkan
pihak yang benar dan membela
kebenaran, mereka yang “membela
Allah”.

Hukum alam dari Sang Maha
Pencipta adalah hukum objektif,
tidak tergantung kepada kehendak
manusia dan tidak dapat dipe-
ngaruhinya, karena itu, tidak dapat
diubah (immutable), tidak me-
ngenal pergantian (tabdîl), dan
tidak pula mengenal peralihan
(tahwîl). Dalam ilmu politik,
adanya hukum itu juga disadari,
seperti dinyatakan Morgenthau

tentang “politik perimbangan ke-
kuatan” (balance of power politics)
antara bangsa-bangsa, dalam buku-
nya, Politics among Nations. Politik
perimbangan kekuatan merupakan
jaminan objektif bagi keamanan
dunia.

Paling tidak, telah terjadi dua
malapetaka sejarah manusia yang
hampir menghancurkan manusia
sendiri, yaitu Perang Dunia I dan
Perang Dunia II, sebagai akibat
munculnya kekuatan amat besar di
Eropa yang mendominasi dan tidak
tertandingi. Tetapi begitu perang
dimulai, kebangkitan bangsa-bangsa
secara bersama-sama mengimbangi
kekuatan dominan itu dan dunia
terselamatkan. Karena bakal me-
nimbulkan kerusakan, maka “setiap
kali mereka kobarkan api perang itu
Tuhan akan memadamkannya”, de-
ngan menampilkan kekuatan-kekua-
tan pengimbang dan pengendali.

Sebenarnya sejarah umat ma-
nusia penuh dengan peristiwa
serupa itu, dan kita semua di-
perintahkan untuk mempelajarinya.
Kita tidak perlu terlalu banyak
berterima kasih kepada Julius
dan Ethyl Rosenberg dari Amerika
yang dihukum mati (1953) karena
dituduh menjadi mata-mata
Uni Soviet yang membocorkan
rahasia atom ke negara komunis
itu. Tetapi mungkin Senator Joseph
McCarthy—dengan kampanye
anti-Komunisnya yang terkenal
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sebagai McCarthyism benar dalam
kepanikannya menghadapi dunia
kaum komunis yang mulai mampu
membuat senjata nuklir. Namun
justru eskalasi dalam pengem-
bangan persenjataan nuklir dalam
persaingan antara Amerika dan Uni
Soviet itu ternyata telah menye-
lamatkan umat manusia dari “kia-
mat nuklir”. Sebab, eskalasi itu
akhirnya mencapai tingkat yang
tidak masuk akal (absurd), ketika
masing-masing menjadi takut sen-
diri untuk menggunakannya, dan
terciptalah keseimbangan yang
menyelamatkan umat manusia.
Menggunakan senjata nuklir pada
tingkat daya perusakan dan jumlah
yang sedemikian fantastis akan
merupakan tindakan kegilaan
(madness), dan akan mengakibatkan
MAD (Mutually Assured Destruc-
tion), kepastian hancur bersama-
sama, seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, sungguh bijak-
bestari bahwa para tokoh pendiri
dan perintis pembangunan negara
kita menyadari sedalam-dalamnya
perlunya penciptaan keseimbangan
kekuatan dunia. Konferensi Asia-
Afrika di Bandung 1955, yang
menghasilkan Dasasila Bandung,
merupakan tonggak sejarah bangsa
kita yang luar biasa pentingnya.
Sedemikian pentingnya sehingga
Vera Micheles Dean, seorang ilmu-
wan sosial, dalam bukunya, The
nature of the non-Western world,

mengatakan tentang telah terben-
tuknya “Bandungia”, yaitu kawasan
dunia yang orientasi politiknya
berkiblat ke Bandung, yang me-
rupakan gabungan negara-negara
Dunia Ketiga (Third World, dunia
negara-negara berkembang). Kon-
ferensi Bandung melahirkan ke-
kuatan yang menjadi pengimbang
Dunia Pertama (First World, dunia
kapitalis) dan Dunia Kedua (Second
World, dunia komunis). Konferensi
Bandung menjadi pangkal tolak
berbagai bentuk kegiatan lanjutan
yang sejiwa, sebagian berhasil dan
sebagian lagi tidak berhasil, yaitu
Konferensi Islam Asia Afrika, Kon-
ferensi Asia, Afrika dan Amerika
Latin, Conference of the New
Emerging Forces (Conefo), bahkan
Games of the New Emerging Forces
(Ganefo), dan dilanjutkan dengan
Gerakan Non-Blok (GNB) yang
saat ini masih ada sisa-sisa signi-
fikansinya.

Perlu diingat bahwa semua itu
pada dasarnya terjadi dalam ling-
kungan global yang diliputi oleh
suasana Perang Dingin. Banyak
tokoh dunia yang amat berjasa
dalam proses berakhirnya Perang
Dingin itu, seperti Kanselir Jerman
(Barat) Willy Brandt, Perdana
Menteri Uni Soviet Mikail
Gorbachev, tokoh reformis Re-
publik Rakyat Cina Deng Xiaoping
(Teng Hsiao-p’ing), dan Presiden
Amerika Serikat Ronald Reagan.
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Umat manusia merasa lega de-
ngan berakhirnya Perang Dingin.
Tetapi kelegaan itu ternyata tidak
berlangsung lama, karena terganggu
oleh munculnya tesis-tesis ilmiah
palsu seperti yang dibuat oleh
Huntington tentang benturan
budaya. Gang-
guan itu menja-
di semakin nya-
ta dengan ada-
nya kekacauan
dunia oleh te-
rorisme yang je-
las-jelas salah sa-
tu sebabnya ia-
lah kegagalan
memberi penye-
lesaian yang
adil kepada masalah Palestina.
Dikuatirkan bahwa kekacauan akan
terus berlangsung tanpa penyelesai-
an sejati bila casus belli-nya tidak
diselesaikan secara adil dan tuntas.
Orang boleh berselisih tentang
siapa dan di mana casus belli itu;
biar sejarah yang menentukan dan
menghakiminya. Tetapi ibarat
sarang lebah, tawon-tawon yang
menebarkan sengat kekacauan
dunia¯yang terang-terangan dan
yang sembunyi-sembunyi melalui
berbagai kegiatan by proxy tidak
akan bubar sebelum tawon induk-
nya ditemukan dan diselesaikan
dengan adil dan benar.

Bangsa Indonesia yang pernah
tampil penuh harkat dan martabat

dapat mengulangi lagi peranan
pentingnya dalam menjaga kese-
imbangan dunia. Sebab, sejalan
dengan alasan-alasan yang telah
dikemukakan, jaminan perdamaian
dunia terletak pada adanya ke-
seimbangan itu. Karena kenyataan

dunia sekarang
sedang menjurus
kepada tatanan
berkutub tung-
gal (monopolar)
dengan domina-
si satu adikuasa
yang tak tertan-
dingi, maka di-
perlukan peng-
galangan keku-
atan-kekuatan

pengimbang yang ada.
Namun semua itu tidak dalam

kerangka suasana Perang Dingin
yang mencekam karena hubungan
saling bermusuhan, tetapi dalam
suasana damainya dunia yang
bebas, yang memungkinkan terjadi-
nya tukar pikiran yang kreatif dan
konstruktif. Maka yang perlu di-
galang ialah terutama kekuatan-
kekuatan hati nurani lintas negara
dan bangsa, sekalipun negara atau
pemerintah dapat mengambil ini-
siatif. Pola pembagian kekuatan
dunia menurut model Perang Di-
ngin yang membagi negara-negara
menjadi Blok Timur, Blok Barat,
dan Non-Blok mungkin menjadi
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sedikit sekali relevansinya untuk
keadaan sekarang. Efek globalisasi
berkat kemajuan deret ukur tekno-
logi transportasi dan informasi telah
tidak memungkinkan pembagian
dunia secara kaku. Hubungan dan
interaksi timbal balik antarnegara
semakin tidak terhindarkan, justru
semakin diperlukan. Politik me-
nutup diri dari dunia luar semakin
mustahil menjadi pilihan, dan
negara-negara yang dulu menerap-
kannya, sekarang ramai-ramai me-
ninggalkannya. Terbuktikan oleh
pengalaman terbaru banyak negara,
pembukaan diri akan lebih pro-
duktif dan lebih menguntungkan.
Maka demikian pula dengan kita,
bangsa Indonesia, salah satu bangsa
besar di dunia.

Tetapi justru untuk dapat ber-
interaksi secara terbuka dengan dunia
luar, kita memerlukan pijakan kaki yang
kuat, yaitu mantapnya harkat dan
martabat bangsa dan negara, atas dasar
nasionalisme dan patriotisme yang
didukung oleh kesadaran tinggi untuk
menjaga dan melindungi seluruh
wilayah tanah air sebagai kesatuan
negara-bangsa yang merdeka dan
berdaulat (free sovereign nation-state).
Dengan pijakan kemerdekaan dan ke-
daulatan yang kukuh itu kita melangkah-
kan kaki untuk ikut berperan aktif
menciptakan perdamaian dunia, pesan
konstitusi negara kita, UUD 1945.

PEREDARAN MASA HAJI
DAN PUASA

Dalam setahun, bulan beredar
dengan kekurangan sepuluh hari,
sehingga musim pada kalender
rembulan berganti-ganti. Al-Quran
merekam hal ini, Mereka bertanya
kepadamu tentang bulan-bulan baru.
Katakanlah, “Itu hanya tanda-tanda
waktu untuk manusia dan untuk
musim haji” (Q., 2: 189). Jadi, haji
ditetapkan oleh Allah menurut
perhitungan kalender rembulan,
yaitu Dzulhijjah, tidak menurut
perhitungan kalender matahari.
Tujuannya ialah supaya umat ma-
nusia mempunyai pengalaman yang
berbeda-beda tentang musim haji.
Sebab, kalau seandainya haji itu
ditetapkan menurut kalender ma-
tahari (syamsiyah), misalnya bulan
Desember, maka untuk orang-orang
yang berada di belahan utara bumi
itu berarti musim dingin, tetapi bagi
orang-orang yang berada di belahan
selatan bumi, itu berarti musim
panas. Di belahan bumi utara ada
White Christmas (Hari Natal Putih),
yaitu hari Natal dengan ciri turun-
nya salju. Tetapi di Argentina atau
Australia tidak ada White Christmas,
karena jatuhnya pada musim panas.
Haji dilakukan pada bulan
Dzulhijjah (salah satu bulan
kalender Islam yang berdasarkan
pada perhitungan rembulan), ka-
rena itu saat haji beredar terus-
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menerus. Haji tidak selalu dialami
dalam satu musim, tetapi seluruh
musim dalam satu tahun; dalam
periode kurang lebih tiga puluh
lima tahun.

Salah satu sebab mengapa terjadi
korban yang begitu banyak dalam
kasus “Tragedi Mina” beberapa
tahun lalu adalah karena udaranya
yang terlalu panas. Pada waktu
panas, atmosfer menjadi sangat tipis
sehingga oksigen pun akan cepat
berkurang. Itu terjadi karena mu-
sim haji pada waktu itu jatuh pada
musim panas, yaitu pada bulan
Juni, Juli, sampai Agustus. Akan
tetapi, beberapa puluh tahun lalu
pernah juga terjadi malapetaka yang
banyak memakan korban. Wujud
malapetaka itu sendiri kebalikan
dari Tragedi Mina, yaitu banyak
orang mati di Makkah oleh adanya
hujan salju, karena waktu itu
musim haji jatuh pada bulan
Desember-Januari, yaitu musim
dingin. Tentu saja yang paling
nyaman ialah haji pada bulan
Maret, atau September, atau No-
vember. Karena udaranya kurang
lebih sama dengan kawasan
Puncak di Bogor. Tetapi bagi
mereka yang sudah pernah naik haji
dan masih ingin ibadah di Makkah,
sebaiknya tidak memilih haji lagi
tetapi umrah, karena umrah bisa
memilih musim dengan bebas.

Begitulah peredaran pengalaman
umat manusia selama berhaji.

Orang-orang yang dari belahan
bumi utara dan belahan bumi
selatan akan mengalami peredaran
musim yang adil. Begitu juga puasa.
Puasa di belahan bumi utara pada
musim panas panjang sekali, bisa
sampai 18 jam, dan makin ke utara
makin panjang. Ini menjadi ma-
salah tersendiri karena agama Islam
sekarang sedang menyebar ke mana-
mana, termasuk ke daerah-daerah
yang semakin dekat dengan kutub.
Orang-orang yang berpuasa di
Stockholm, misalnya, bisa selama
20 jam. Kalau misalnya suatu saat
orang Eskimo masuk Islam, bagai-
mana hukum mengantisipasinya?
Hal-hal semacam ini harus di-
pecahkan. Mereka di sana me-
nyaksikan siang dan malam masing-
masing enam bulan. Tetapi ke-
nyataannya ialah karena puasa itu
diperhitungkan melalui kalender
bulan (qamariyah), maka terus
beredar. Orang di belahan bumi
utara puasanya panjang sekali,
sementara belahan bumi selatan
pendek-pendek, karena bulan puasa
bagi mereka musim dingin. Argen-
tina adalah negara yang paling
selatan. Maka orang-orang Islam di
sana pada waktu musim dingin
menikmati puasa dengan waktu
yang pendek sekali.

Inilah keadilan Tuhan. Karena
itu, ketika agama Islam berkenalan
dengan daerah-daerah yang orien-
tasi ekonominya ke pertanian,
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misalnya daerah Persi, maka orang
Iran juga menciptakan Tahun Hij-
rah atau Kalender Hijri tetapi
perhitungannya digabung antara
yang qamarî (bulan) dengan yang
syamsî (matahari). Yang syamsî ialah
untuk keperluan perhitungan ke-
giatan duniawi, seperti bertani.
Sebab, jelas pertanian ada kaitan-
nya dengan musim, dan musim itu
lebih banyak ditentukan oleh
matahari, bukan oleh bulan. Tetapi
orang Arab yang tidak banyak
mengenal pertanian boleh dikatakan
tidak peduli dengan itu, karena
kegiatan perekonomiannya lebih
banyak berdagang. Inilah segi
urbanisme atau segi “kekotaan” dari
agama Islam. Rasulullah Saw. dan
juga para sahabat adalah para
pedagang. Al-Quran sendiri banyak
sekali menggunakan simbol-simbol
atau lambang-
lambang perda-
gangan ketika
m e l u k i s k a n
berbagai hal. Ma-
syarakat yang ma-
ju ialah masya-
rakat yang porsi
p e r t a n i a n n y a
menjadi lebih ke-
cil daripada porsi
dagang.

PEREMPUAN DALAM ISLAM

Dari mana kita dapat menge-
tahui ajaran Islam yang sebenarnya
tentang perempuan? Secara naluri,
keislaman setiap orang Muslim
akan menjawab: dari Kitab Suci dan
Sunnah Nabi, dan itulah syariat.
Meskipun jawaban itu wajar saja,
namun dirasa perlu dikemukakan di
sini beberapa argumen, sebagai
penegasan pendekatan pembahasan
tentang perkara yang amat penting
ini. Sebab, yang dapat diduga dari
semula ialah bahwa titik-titik kritis
persoalan perempuan dalam Islam
sekarang ini merupakan tafsiran
terhadap ajaran-ajarannya yang
secara salah didominasi, bahkan
langsung dikalahkan, oleh per-
timbangan-pertimbangan sosio-
logis-historis sesaat. Dapat juga

diduga sebagai
bagian dari usa-
ha pembingkai-
an kepentingan
politik tertentu
dalam sejarah
dinasti-dinasti
Islam.

Meng iku t i
agenda kaum
Salafi, salah satu
cara yang baik
u n t u k

memahami apa sebenarnya yang
diajarkan Islam tentang perempuan,

Adapun bagi mereka yang fasik,
kediamannya api neraka; setiap
kali mereka ingin keluar dari-
padanya, mereka dipaksa kembali
ke dalamnya, dan dikatakan
kepada mereka: “Rasakan azab
api yang dulu kamu dustakan.”

(Q., 32: 20)
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seperti juga tentang hal-hal lain,
ialah kembali kepada Kitab Suci
dan Sunnah Nabi. Ini bukanlah
semata-mata menuruti dorongan
skripturalis, melainkan dalam hal
agama, lebih-lebih lagi bagi Islam,
pengorientasian pandangan ke-
agamaan kembali kepada sumber-
sumber suci mutlak diperlukan
untuk dapat mengukur seberapa
jauh perjalanan sejarah suatu pan-
dangan telah atau tidak menyim-
pang dari hulunya yang murni.
Situasi dilematis dalam meman-
dang dan menilai sejarah memang
dapat menjadi sumber banyak
kesulitan: di satu pihak, sejarah
harus dilihat sebagai wujud nyata
dalam konteks ruang dan waktu
berbagai usaha melaksanakan ajaran
agama, di pihak lain, interaksi
dinamis antara nilai-nilai normatif
dengan tuntutan ruang dan waktu
sedemikian rupa mewarnai setiap
usaha melaksanakannya, sehingga
acap kali sulit dibedakan mana yang
perennial dan mana pula yang
temporer.

Meskipun kembali kepada sum-
ber-sumber suci melibatkan penaf-
siran teks-teks, namun suatu pe-
nafsiran tidak sepenuhnya dapat
dilakukan secara subjektif, dengan
mengabaikan makna literer objektif
kebahasaan teks-teks itu. Kecuali,
jika kita memperlakukan setiap
ekspresi literer teks-teks suci sebagai

metafora belaka (yaitu suatu pema-
haman yang menekankan makna
teks sebagai tamsil-ibarat saja
dengan mengingkari makna har-
fiahnya yang sulit dicek kebenaran
objektifnya), maka bunyi teks itu
menurut apa adanya akan tetap
mempunyai fungsi pengawasan
terhadap pemahaman-pemahaman
yang ada.

Tetapi untuk bertindak jujur
terhadap teks-teks suci, kita tidak
mungkin memahaminya sama se-
kali lepas dari konteks sejarah ditu-
runkannya atau kejadiannya. Se-
hingga, mengikuti pandangan
ulama klasik, asbâb al-nuzûl (situasi
turunnya ayat-ayat Al-Quran ter-
tentu) dan asbâb al-wurûd (situasi
terjadinya tindakan, ucapan atau
sikap Nabi tertentu) adalah penting
untuk diperhatikan. Pandangan
yang mempertimbangkan milieu
kesejarahan suatu teks suci itu
menjadi lebih-lebih lagi diperlukan
karena banyak dari kosakata dan
peristilahan dalam teks-teks suci itu
yang dalam penggunaan umum
selanjutnya menjadi berbeda mak-
na, banyak atau sedikit. Misalnya,
perkataan sulthân dan dawlah atau
daûlah dalam Kitab Suci semula
berturut-turut dimaksudkan berarti
kekuatan dan giliran. Tetapi dalam
penggunaan umum kemudian men-
jadi berarti raja dan kekuasaan,
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dengan kaitan logis samar-samar
dengan makna asalnya, namun
tetap menjadi berbeda, banyak atau
sedikit.

Mengikuti jalan pikiran itu,
mulai banyak perempuan Musli-
mah yang berusaha mengkaji kem-
bali pandangan Islam tentang
perempuan, dan meneliti mana
yang syariat dan mana pula yang
adat. Sebuah serial buku tentang
perempuan ditulis para tokoh
perempuan Islam di bawah pim-
pinan Fatimah Zahra’ Azrawil. Salah
satu buku itu berjudul Al-Mar’ah
bayn Al-Tsaqâfî wa Al-Qudsî (Pe-
rempuan antara yang Kultural dan
yang Sakral), ditulis oleh Zainab Al-
Ma’adi. Buku ini adalah bantuan
beasarjana Timur Tengah dari kantor
kependudukan Kairo, dan ditulis
dengan dilengkapi data empiris
dari keadaan perempuan di
Maroko.

PEREMPUAN ISLAM:
ANTARA SYARIAT DAN ADAT I

Dalam buku Al-Mar’ah bayn Al-
Tsaqâfî wa Al-Qudsî (Perempuan
antara yang Kultural dan yang
Sakral) tulisan Zainab Al-Ma’adi
dibahas pandangan Kitab Suci dan
Sunnah Nabi tentang perempuan,
kemudian dibandingkan dengan
pandangan kefikihan yang menurut
penulisnya lebih mencerminkan

segi kultural (yakni, adat) masya-
rakat daripada segi sakral (yakni,
ajaran agama). Tetapi, mengapa ada
pertentangan atau perbedaan pan-
dangan antara adat dan ajaran suci
(yang notabene, sepanjang me-
ngenai teks-teks sucinya dalam
Kitab dan Sunnah—juga datang
dalam konteks ruang dan waktu
tertentu di zaman Nabi)? Jawabnya
ialah karena adanya semacam kega-
galan untuk memahami ide umum
teks-teks suci itu dan terpaku pada
ide-ide ad hoc-nya. Ini bukanlah
suatu jenis interpretasi metaforis,
sebab makna lahiri sebuah ung-
kapan kebahasaan teks tetap di-
pegang. Hanya saja dalam usaha
memahami pesan dasar sebuah teks
suci diperhatikan benar bahan
kesejarahan yang terkait, guna
menangkap hikmat al-tasyrî‘ (ke-
arifan dasar atau “falsafah” pene-
tapan syariat), yang juga disebut
manâth al-hukm atau ‘illat al-hukm
(alasan penetapan hukum, atau
ratio legis).

Dengan metode pendekatan itu,
Zainab Al-Ma’adi sampai pada
kesimpulan asas bahwa seluruh ide
tentang perempuan dalam Al-
Quran dimaksudkan untuk men-
junjung tinggi martabat perempuan
dan mempersamakan hak dan ke-
wajibannya dengan pria melalui
proses (sekali lagi, proses) pem-
bebasannya dari kungkungan adat
dan kebudayaan serta kelembagaan
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sosial Arab Jahiliah. Proses pem-
bebasan itu dapat dikenal dengan
jelas dari beberapa isu dalam Kitab
Suci yang menyangkut pengecaman
dan pengutukan atas praktik-
praktik Arab Jahiliah berkenaan
dengan perempuan:

(1) Masalah wa‘d al-banât
(pembunuhan bayi pe-
rempuan). Praktik yang
amat keji ini timbul pada
orang-orang Jahiliah ka-
rena pandangan mereka
yang amat rendah kepada
kaum perempuan, se-
hingga lahirnya seorang
bayi perempuan dianggap
akan membawa beban aib
kepada keluarga. Kitab
Suci mengutuknya melalui
firman dalam surat 81: 8-
9 berupa gambaran ten-
tang pertanggungjawaban
yang amat besar pada hari
kiamat, dan dalam surat
16: 58-59, berupa gam-
baran dalam nada kutukan
tentang sikap orang Arab
Jahiliah yang merasa ter-
cela karena lahirnya jabang
bayi perempuan.

(2) Masalah al-‘adl, yaitu adat
menghalangi atau me-
larang perempuan dari
nikah setelah talak, sengaja
untuk mempersulit hi-
dupnya. Larangan ini ada
dalam surat 2: 232, yang

terjemahannya demikian:
Dan jika kamu menalak
perempuan, kemudian telah
tiba saat (‘iddah) mereka,
maka janganlah kamu
menghalangi mereka untuk
nikah dengan (calon-calon)
suami mereka jika terdapat
saling suka antara mereka
dengan cara yang baik.
Demikianlah dinasihatkan
kepada orang dari kalang-
an kamu yang beriman
kepada Allah dan Hari
Kemudian, dan itulah yang
lebih suci bagi kamu serta
lebih bersih. Allah me-
ngetahui, dan kamu tidak
mengetahui.

(3) Masalah al-qisâmah, suatu
kebiasaan buruk yang cu-
kup aneh di kalangan
orang Arab Jahiliah berupa
larangan kepada kaum
perempuan dalam keadaan
tertentu untuk meminum
susu binatang seperti kam-
bing, unta, dan lain-lain,
sementara kaum pria di-
perbolehkan. Penyebutan
disertai pengutukan ten-
tang kebiasaan ini ada
dalam Al-Quran (Q., 6:
139), yang terjemahannya
adalah demikian: Mereka
(orang Arab Jahiliah) ber-
kata, “Apa yang ada dalam
perut ternak ini melulu
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hanya untuk kaum pria
kita, dan terlarang untuk
istri-istri kita.” Tetapi kalau
(bayi binatang itu) mati,
maka mereka (pria-perem-
puan) sama-sama men-
dapat bagian. Dia (Allah)
akan mengganjar (dengan
azab) pandangan mereka
itu, dan sesungguhnya Dia
Mahabijak dan Maha-
tahu.

(4) Masalah al-zhihâr, suatu
kebiasaan buruk yang juga
cukup aneh pada orang
Arab Jahiliah berupa per-
nyataan seorang lelaki
kepada istrinya bahwa
istrinya baginya seperti
punggung (zhahr) ibunya,
sehingga terlarang bagi
mereka untuk melakukan
hubungan suami-istri,
sebagaimana terlarangnya
seseorang untuk berbuat
hal serupa itu kepada
ibunya sendiri. Kutukan
terhadap praktik aneh
yang menyiksa perempuan
ini ada dalam surat (Q.,
58: 1-3).

(5) Masalah al-îlâ’, yaitu ke-
biasaan sumpah seorang
suami untuk tidak bergaul
dengan istrinya, sebagai
hukuman kepadanya. Pada
orang Arab Jahiliah, sum-
pah itu tanpa batas waktu

tertentu, dan dapat ber-
langsung sampai setahun
atau dua tahun. Kitab Suci
membolehkan sumpah
serupa itu jika memang
diperlukan, tapi hanya
sampai batas waktu empat
bulan, atau talak. Sumpah
tidak bergaul dengan istri
lebih dari empat bulan
tanpa menceraikannya
adalah tindakan penyiksa-
an dan perendahan derajat
kaum perempuan. Larang-
an atas praktik ini ada
dalam surat (Q., 2: 226-
227).

Masalah-masalah tersebut me-
rupakan sebagian contoh yang
paling nyata dari proses pembe-
basan perempuan dari kungkungan
adat yang merampas dan atau
membatasi kebebasannya. Dari
proses pembebasan itu, menurut
Zainab Al-Ma’adi, perempuan
kemudian diangkat derajatnya
menjadi sama dengan pria, baik
dalam harkat dan martabat mau-
pun dalam hak dan kewajiban.
Sudah tentu—seperti yang ada pada
setiap budaya, termasuk budaya
modern—pembebasan dan pe-
nyamaan derajat itu tidak mungkin
melupakan dan mengingkari ke-
nyataan perbedaan fisiologis antara
pria dan perempuan. Penegasan
tentang kesamaan derajat atas
perempuan dan pria itu dapat
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dibaca dalam berbagai surat dan
ayat, antara lain surat Q., 49: 13,
Q., 53: 45-46, Q., 4: 1, dan Q.,
7: 190. Dan Nabi Saw. pernah
membuat penyataan kutukan ke-
pada praktik mengingkari persa-
maan pria dan perempuan itu
sebagai praktik Jahiliah. Diriwa-
yatkan bahwa beliau berkeliling
Kota Makkah setelah pembebas-
annya, lalu berpidato dengan meng-
ucapkan puji syukur kepada Allah,
dan bersabda, “Alhamdulillâh, segala
puji bagi Allah yang telah mem-
bebaskan kamu sekalian dari sikap
tercela Jahiliah. Wahai sekalian
manusia, manusia itu hanya dua
macam: yang beriman dan bertakwa
serta mulia pada Allah, dan yang
jahat dan sengsara serta hina pada
Allah.” Kemudian beliau membaca
surat 49: 13, Wahai sekalian umat
manusia, sesungguhnya Kami cipta-
kan kamu sekalian dari lelaki dan
perempuan, lalu Kami jadikan kamu
sekalian berbangsa-bangsa dan ber-
suku-suku ialah agar kamu saling ke-
nal (dengan sikap saling menghar-
gai). Sesungguhnya yang paling mulia
pada Allah di antara kamu ialah
yang paling bertakwa. Sesungguhnya
Allah Mahatahu dan Mahateliti.

PEREMPUAN ISLAM: ANTARA
SYARIAT DAN ADAT II

Apakah semua yang ditulis oleh
orang Barat itu merupakan bagian
dari propaganda Barat melawan
Islam? Orang tentu akan mudah
membuat kesimpulan demikian,
karena berbagai alasan yang dapat
diterima. Tetapi apa pun motif para
penulisnya, buku-buku mereka dan
sejenisnya telah menggugah ke-
sadaran kaum perempuan Islam
sendiri untuk mempertanyakan dan
meneliti kembali apa sebenarnya
ajaran Islam tentang perempuan.
Ada kemungkinan mereka harus
menelan pil pahit dengan men-
dapatkan kenyataan bahwa memang
ajaran Islam menghendaki perem-
puan dalam keadaan seperti di-
lukiskan dalam buku-buku best-seller
tersebut. Tetapi tidak mustahil, dan
ini memang yang terjadi, bahwa
kaum Muslimah yang serius mem-
pelajari ajaran agamanya akan
menemukan bahwa banyak situasi
keperempuanan di sebagian Dunia
Islam sekarang ini adalah tidak
bersesuaian dengan ajaran yang
sebenarnya.

Dari mana kita dapat menge-
tahui ajaran Islam yang sebenarnya
tentang perempuan? Secara naluri,
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keislaman setiap orang Muslim
akan menjawab: dari Kitab Suci dan
Sunnah Nabi, dan itulah Syariat.
Meskipun jawab itu wajar saja,
namun dirasa perlu dikemukakan di
sini beberapa argumen, sebagai
penegasan pendekatan pembahasan
tentang perkara yang amat penting
ini. Sebab yang dapat diduga dari
semula ialah bahwa titik-titik kritis
persoalan perempuan dalam Islam
sekarang ini, kalau pun tidak dapat
disebut merupakan penyimpangan
dari ajaran Kitab Suci dan Sunnah
Nabi, sekurangnya merupakan
tafsiran terhadap ajaran-ajarannya
yang secara salah didominasi,
bahkan langsung dikalahkan, oleh
pertimbangan-pertimbangan sosio-
logis-historis sesaat. Dapat juga
diduga hal itu sebagai bagian dari
usaha pembingkaian kepentingan
politik tertentu dalam sejarah
dinasti-dinasti Islam.

Mengikuti agenda kaum Salafi,
salah satu cara yang baik untuk
memahami apa sebenarnya yang
diajarkan Islam tentang perempuan,
seperti juga tentang hal-hal lain,
ialah kembali kepada Kitab Suci
dan Sunnah Nabi. Ini bukanlah
semata-mata menuruti dorongan
skripturalistis, melainkan dalam hal
agama, lebih-lebih lagi Islam,
pengorientasian pandangan ke-
agamaan kembali kepada sumber-
sumber suci mutlak diperlukan
untuk dapat mengukur seberapa

jauh perjalanan sejarah suatu pan-
dangan telah atau tidak menyim-
pang dari hulunya yang murni.
Situasi dilematis dalam meman-
dang dan menilai sejarah memang
dapat menjadi sumber banyak
kesulitan: di satu pihak, sejarah
harus dilihat sebagai wujud nyata
dalam konteks ruang dan waktu
berbagai usaha melaksanakan ajaran
agama; di pihak lain, interaksi
dinamis antara nilai-nilai normatif
dengan tuntutan ruang dan waktu
sedemikian rupa mewarnai setiap
usaha melaksanakannya, sehingga
acapkali sulit dibedakan mana yang
perennial dan mana pula yang
temporer.

Meskipun kembali kepada sum-
ber-sumber suci melibatkan pe-
nafsiran teks-teks, namun suatu
penafsiran tidak sepenuhnya dapat
dilakukan secara subjektif, dengan
mengabaikan makna literer objektif
kebahasaan teks-teks itu. Kecuali
jika kita memperlakukan setiap
ekspresi literer teks-teks suci sebagai
metafor belaka (yaitu, suatu pe-
mahaman yang menekankan makna
teks sebagai tamsil saja dengan
mengingkari makna harfiahnya—
hal mana adalah sulit dicek kebe-
naran objektifnya), maka bunyi teks
itu menurut apa adanya akan tetap
mempunyai fungsi pengawasan
terhadap pemahaman-pemahaman
yang ada.
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Tetapi untuk bertindak jujur
terhadap teks-teks suci, kita tidak
mungkin memahaminya sama se-
kali lepas dari konteks sejarah
diturunkannya atau kejadiannya,
sehingga, mengikuti pandangan
ulama klasik,
asbâb al-nuzûl
(situasi turunnya
ayat Al-Quran
tertentu) dan
asbâb al-wurûd
(situasi terjadinya
tindakan, ucapan
atau sikap Nabi
tertentu) adalah penting untuk
diperhatikan. Pandangan yang
mempertimbangkan milieu kesejara-
han suatu teks suci itu menjadi
lebih-lebih lagi diperlukan karena
banyak dari kosakata dan peristi-
lahan dalam teks-teks suci itu yang
dalam penggunaan umum selanjut-
nya menjadi berbeda makna, ba-
nyak atau sedikit. Misalnya, per-
kataan sulthân dan dawlah atau
daûlah dalam Kitab Suci semula
berturut-turut dimaksudkan berarti
kekuatan dan giliran. Tetapi dalam
penggunaan umum kemudian men-
jadi berarti raja dan kekuasaan,
dengan kaitan logis samar-samar
dengan makna asalnya, namun
tetap menjadi berbeda, banyak atau
sedikit.

Mengikuti jalan pikiran itu
mulai banyak Muslimah yang
berusaha mengkaji kembali pan-

dangan Islam tentang perempuan,
dan meneliti mana yang syariat dan
mana pula yang adat. Sebuah serial
buku tentang perempuan ditulis
feminisme Muslim di bawah pim-
pinan Fatimah Zahra’ Azrawil.

Salah satu buku
itu berjudul Al
Mar’ah bayn Al
Tsaqâfî wa Al-
Qudsî (Perem-
puan antara
yang Kultural
dan yang Sak-
ral), ditulis oleh

Zainab Al-Ma‘âdî. Buku ini adalah
bantuan sarjana Timur Tengah dari
kantor kependudukan Kairo, dan
ditulis dengan dilengkapi data
empirik dari keadaan perempuan di
Maroko.

Dalam buku itu juga dibahas
pandangan Kitab Suci dan Sunnah
tentang perempuan, kemudian
dibandingkan dengan pandangan
kefiqihan yang menurut penulisnya
lebih mencerminkan segi kultural
(yakni, adat) masyarakat daripada
segi sakral (yakni, ajaran agama).
Tetapi mengapa ada pertentangan
atau perbedaan pandangan antara
adat dan ajaran suci (yang nota-
bene, sepanjang mengenai teks-teks
sucinya dalam Kitab dan Sunnah
juga datang dalam konteks ruang
dan waktu tententu di zaman
Nabi), jawabnya ialah karena ada-

Dan mereka (orang-orang ber-
iman), jika menggunakan harta
mereka, tidak berlebihan dan tidak
pula berkekurangan, berada di
antara keduanya.

(Q., 25: 67)



2565Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

nya semacam kegagalan untuk
memahami ide umum teks-teks
suci itu dan terpaku pada ide-ide ad
hoc nya. Ini bukanlah suatu jenis
interpretasi metaforis, sebab makna
lahiri sebuah ungkapan kebahasaan
teks tetap dipegang. Hanya saja
dalam usaha memahami pesan
dasar sebuah teks suci diperhatikan
benar bahan kesejarahan yang
terkait, guna menangkap hikmat al-
tasyrî‘ (kearifan dasar atau “falsafah”
penetapan syariat), juga disebut
manâth al-hukm atau ‘illat al-hukm
(alasan penetapan hukum, atau
ratio legis).

PERGESERAN MAKNA SUNNAH

‘Umar ibn ‘Abd Al-Aziz (w. 102
H), Khalifah dari Bani Umayah
yang dikenal dengan sebutan ke-
hormatan ‘Umar II, memerintahkan
seorang sarjana terkenal, Syihab Al-
Din Al-Zuhri (w. 124 H), untuk
meneliti dan membuktikan tradisi
yang hidup di kalangan penduduk
Madinah, Kota Nabi, karena ke-
yakinan ‘Umar II bahwa tradisi itu
merupakan kelanjutan langsung
pola kehidupan masyarakat Madi-
nah di zaman Nabi, jika bukannya
malah merupakan wujud historis
yang konkret dari “tradisi” atau
“Sunnah” Nabi sendiri. Dari sudut
analisis politik, tindakan ‘Umar II
adalah untuk menemukan dan

mengukuhkan landasan pembenar-
an bagi ideologi jamaahnya, yang
dengan ideologi itu, ia ingin me-
rangkul seluruh kaum Muslim
tanpa memandang aliran politik
atau pemahaman keagamaan me-
reka, termasuk kaum Syi‘ah dan
Khawarij yang merupakan kaum
oposan terhadap rezim Umayyah.
‘Umar II melihat bahwa sikap yang
serba-akomodatif pada semua kaum
Muslim tanpa memandang aliran
politik atau paham keagamaan
khasnya itu telah diberikan con-
tohnya oleh penduduk Madinah, di
bawah kepeloporan tokoh-tokohnya
seperti ‘Abd Allah ibn ‘Umar, ‘Abd
Allah ibn Abbas, dan ‘Abd Allah
Ibn Mas‘ud. Jadi, dalam pandangan
‘Umar II, sikap yang serba-inklu-
sivistik sesama kaum Muslim itu
merupakan “tradisi” atau “Sunnah”
historis penduduk Madinah, dan
dengan begitu, juga merupakan
kelanjutan yang sah dari “tradisi”
atau “Sunnah” Nabi. Maka, pene-
litian dan pembukaan tentang
tradisi penduduk Madinah akan
dengan sendirinya menghasilkan
pembukaan “tradisi” atau “Sunnah”
Nabi. Selanjutnya, “Sunnah” itu
akan memberi landasan legitimasi
bagi idenya tentang persatuan
seluruh umat Islam dalam “Jamaah”
yang serba mencakup. Berdasarkan
latar belakang inilah, maka ideologi
‘Umar II kelak disebut sebagai
paham “Sunnah dan Jamaah” dan
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para pendukungnya disebut ahli
Sunnah wal Jamaah.

Mushthafa Al-Siba’i amat meng-
hargai kebijakan ‘Umar II ber-
kenaan dengan pembukaan Sunnah
itu, sekalipun ia menyesalkan sikap
Khalifah yang baginya terlalu
banyak memberi angin pada kaum
Syi‘ah dan Khawarij (karena dalam
pandangan Al-Siba’i, golongan
oposisi itu kemudian mampu me-
mobilisasi diri dan dalam ko-
laborasinya dengan kaum Abbasi,
mereka akhirnya mampu merun-
tuhkan Dinasti Umayah dan me-
laksanakan pembalasan dendam
yang sangat kejam). Menurut Al-
Siba’i, sebelum masa ‘Umar II pun
sebetulnya sudah ada usaha-usaha
pribadi untuk mencatat hadis,
sebagaimana dilakukan oleh
‘Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-Ash.
Tetapi, sesungguhnya, pembukaan
hadis secara sistematis dan kritis
dan dalam skala besar serta pada
tingkat kesungguhan yang tinggi
baru dimulai pada awal abad ketiga
dengan tampilnya Imam Al-Syafi‘i
(w. 204 H), dan baru benar-benar
rampung pada awal abad keempat
Hijriah, dengan tampilnya Al-
Nasa‘i (w. 303 H). Imam Al-Syafi‘i
adalah tokoh pemikir peletak sebe-
narnya teori ilmiah pengumpulan
dan klasifikasi hadis. Teori dan
metodenya kemudian diterapkan
dengan setia oleh Al-Bukhari (w.

256 H), lalu diteruskan berturut-
turut oleh Muslim (w. 261 H), Ibn
Majah (w. 273 H), Abu Dawud (w.
275 H), Al-Turmudzi (w. 279 H)
dan, terakhir, Al-Nasa‘i (w. 303 H).
Koleksi mereka berenam itulah
yang kelak disebut “Kitab yang
Enam” (Al-Kutub Al-Sittah). Akibat-
nya, pengertian “Sunnah” pun
kemudian menjadi hampir identik
dengan koleksi hadis dalam “Kitab
yang Enam” itu.

PERGURUAN TINGGI ISLAM

Munculnya banyak sekolah
tinggi agama Islam akhir-akhir ini,
bahkan sampai ke pelosok, telah
menimbulkan masalah campuran
antara syukur dan khawatir. Syukur,
karena betapa pun gejala ini
merupakan pertanda langsung
kegairahan yang luar biasa kepada
ilmu-ilmu agama, yang barangkali
dapat dikaitkan dengan “Kebang-
kitan Islam” dewasa ini. Khawatir,
karena—meminjam istilah dunia
ekonomi—banyaknya lembaga
kajian formal ilmiah Islam itu
dapat menuju kepada situasi “in-
flatoir”. Situasi “inflatoir” ini dapat
benar-benar terjadi, kalau pertum-
buhan kuantitatif sekolah tinggi
agama Islam itu tidak disertai
dengan peningkatan kualitatif.
Mengingat prasarana yang kita lihat
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sekarang ini sangat kurang, pe-
ningkatan kualitatif itu sungguh
merupakan tantangan yang berat.

Perkembangan ke arah situasi
“inflatoir” itu lebih-lebih lagi dapat
terjadi jika hasrat untuk studi
tingkat perguruan tinggi di sekolah
agama tersebut terutama hanya
karena “mode” atas pikiran dasar
“tak ada rotan akar pun jadi,”
maksudnya daripada tak sekolah di
mana-mana.

Jika hal ini benar, berarti sekolah
agama sekadar menjadi pilihan
terakhir (setelah gagal ke mana-
mana), sehingga yang terjadi adalah
sekolah agama itu menjadi gudang
tempat menumpuknya bahan ma-
nusia yang mutunya tidak terlalu
tinggi. Padahal, mendalami agama
(tafaqquh fî al-dîn) adalah bidang
spesialisasi yang dituntut dari
kelompok kecil orang pada setiap
golongan masyarakat dengan tugas
mengemban fungsi sebagai sumber
kekuatan moral. Hai Bani Israil!
Ingatlah nikmat-Ku yang telah
Kulimpahkan kepadamu, dan Aku
mengutamakan kamu dari semua
yang lain (Q., 2:122).

Dengan melihat fungsi sekolah
agama yang bersifat profetis ini—
sebagai sumber kekuatan moral
masyarakat—yang kenyataannya
sedikit saja berurusan dengan
masalah penghidupan material,
maka salah satu kendala usaha
peningkatan kualitas sekolah agama

ialah tidak dimilikinya daya tarik
dalam kaitannya dengan “janji
kerja” (the promise of the job) seperti
sekolah-sekolah jurusan lainnya. Ini
dapat berdampak langsung atau
tidak langsung kepada rendahnya
gengsi sekolah agama dan ilmu-
ilmu yang menjadi garapannya.
Dan kurangnya gengsi ini akan
dengan sendirinya berdampak
negatif berupa menurunnya ke-
mampuan memenuhi fungsi se-
bagai sumber kekuatan moral mas-
yarakat. Karena itu, ada persoalan
besar dalam meningkatkan kualitas
sekolah agama yang menuntut
perhatian serius kita.

Secara arbitrer kita dapat mem-
bicarakannya mulai dari segi yang
terpenting: yaitu masalah bahan
manusia (human material), ter-
utama menyangkut siapa yang
menjadi mahasiswa. Asumsinya
ialah, dengan bahan manusia yang
baik akan diperoleh produk yang
baik. Sebaliknya, dengan bahan
manusia yang kurang bermutu,
maka produknya pun akan kurang
bermutu pula, dan amat sukar, jika
malah bukannya mustahil, dapat
menghasilkan produk yang baik.

Bahan manusia yang baik dapat
diperoleh dengan melakukan seleksi
yang tinggi. Di sini kita terbentur
kepada realitas bahwa sekolah
agama kita (Islam) biasanya ber-
penampilan populis atau merakyat.
Maka setiap usaha melakukan
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seleksi tinggi akan punya risiko
benturan dengan populisme itu,
sehingga terasa tidak adil atau
mungkin malah “kejam” dan
“snobis,” atau malah tidak relevan.
Tapi kemungkinan benturan itu
kiranya dapat dipandang sebagai
“bahaya” yang lebih rendah di-
bandingkan dengan “bahaya” mem-
biarkan lembaga studi keislaman
tumbuh tidak efektif dan kurang
berwibawa dalam jangka panjang.

Daya tarik sebuah lembaga ke-
ilmuan juga di-
tentukan oleh
kualitas para
anggota civitas
academica-nya,
khususnya para
dosen. Sama de-
ngan mahasiswa,
jika mungkin da-
lam hal ini pun
seharusnya di-
lakukan seleksi
yang tinggi. Tapi
seleksi yang ting-
gi mengasum-
sikan pemasokan atau tawaran
(supply) yang banyak. Kalau tidak,
maka banyaknya permintaan dan
sedikitnya tawaran akan berakibat
terekrutnya tenaga-tenaga yang
“mediocre” belaka. Padahal dengan
kualitas tenaga pengajar yang tinggi
itu akan tumbuhlah daya tarik
lembaga, sehingga pemasokan
bahan manusia mahasiswa itu lebih

besar daripada permintaan, dan
terjadilah seleksi yang tinggi.

Selanjutnya prasarana fisik se-
bagai perangkat keras lembaga juga
tidak kecil perannya. Pendekatan
lahiri ini menyangkut masalah
pergedungan dan tata letak ruang
yang tepat bagi gedung-gedung,
sehingga mengundang kenyamanan
dan kebetahan dalam studi. Sebagai
lembaga keislaman, penting sekali
dipertimbangkan penggunaan un-
sur-unsur arsitektur Islam yang

baik, yang akan
m e m p u n y a i
makna simbolik
p e r a d a b a n
Islam.

Dalam rang-
ka pergedung-
an, sudah wak-
tunya dipikir-
kan dengan
sungguh-sung-
guh pengadaan
gedung atau
ruang perpus-
takaan yang

memadai. Lembaga-lembaga pen-
didikan dan keilmuan tinggi yang
bermutu biasanya menempatkan
gedung perpustakaan sebagai ba-
ngunan sentral kompleks atau
kampusnya. Sementara itu, isi
perpustakaan adalah faktor yang
lebih-lebih lagi amat menentukan
tinggi-rendahnya mutu pendidikan,
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penelitian dan keilmuan lembaga
ilmiah itu. Tetapi mengingat tinggi-
nya harga buku dan kitab, maka
pada tahap permulaan barangkali
terpaksa harus dilakukan pilihan
yang tepat atas buku-buku yang
akan menjadi isi perpustakaan.
Dalam hal ini, sebagai lembaga
keilmuan Islam, penting sekali
memiliki khazanah kepustakaan
dari warisan budaya Islam klasik
yang kaya raya itu, guna menjamin
autentisitas penampilan keilmuan
lembaga.

Di samping autentisitas, segi ke-
up-to-date-an yang ditampilkan
lewat adanya wawasan kekinian dan
masa depan juga harus benar-benar
dikembangkan. Kemandulan ba-
nyak lembaga Islam kita sekarang
ini, seperti juga banyak lembaga
lain, ialah tiadanya atau lemahnya
wawasan kekinian dan masa depan
itu. Tanpa aspek ini, kemampuan
memberi responsi kepada tantangan
dan tuntutan zaman akan sangat
miskin. Hal tersebut memang me-
nuntut prasarana berupa kepustaka-
an yang modern dengan bahan-
bahan bacaan yang juga up-to-date.

Selain segi fisik, perangkat lunak
yang mesti diperhatikan dan di-
kembangkan ialah metodologi yang
tepat dan efektif dalam pengajaran,
pengkajian, dan penelitian. Sudah
merupakan rahasia umum bahwa
metodologi pengkajian agama di
kalangan kita masih sangat lemah

dan kurang produktif. Pendekatan
yang lebih kritis dengan kesadaran
segi kesejarahan yang tinggi amat
diperlukan, sehingga kita tidak
mengalami kekacauan pandangan
antara apa yang murni ajaran dan
yang merupakan produk sejarah. Ini
dapat diterapkan kepada semua bi-
dang studi keagamaan, peradaban,
dan kebudayaan Islam, dalam sema-
ngat memperhatikan sunatullah
bagi umat-umat yang telah lalu
guna dapat mengambil pelajaran.
Dan sebagai tradisi intelektual,
pendekatan ini merupakan ke-
lanjutan pengembangan metodologi
ilmiah rintisan Ibn Khaldun.

Berkaitan dengan soal meto-
dologi ini, penguasaan bahasa-
bahasa asing yang relevan juga amat
diperlukan. Kita sekarang sudah
banyak mempelajari bahasa Arab,
tetapi secara kualitatif masih banyak
perlu peningkatan. Demikian pula
bahasa Inggris. Di samping itu,
penting sekali mulai dirintis pe-
ningkatan pengetahuan tentang
bahasa-bahasa kaum Muslim yang
lainnya, seperti Persi, Urdu, Turki,
Swahili, dan lain-lain.

Demikianlah kita berharap mu-
tu pendidikan tinggi Islam kita
dapat berkembang di masa-masa
mendatang, sejalan dengan per-
kembangan Islam di Indonesia
modern dewasa ini yang menunjuk-
kan tanda-tanda apresiasi ilmu
keislaman yang tidak ada ban-
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dingannya dengan Indonesia di
masa lalu.

PERHITUNGAN

KALENDER ISLAM

Perhitungan kalender Islam di-
buat berdasarkan edaran rembulan,
dan ini mengandung hikmah yang
amat mendalam. Agaknya kesadar-
an manusia yang pertama kali ten-
tang adanya siklus tiga puluhan hari
(satu bulan) memang berdasarkan
hasil observasi mereka atas per-
edaran rembulan itu, yang ber-
ubah-ubah dari bentuk seperti sa-
bit sampai ke bundaran penuh (pur-
nama). Gejala alam itu jelas amat
menarik, dan dalam perjalanan
pengamatan yang tentunya cukup
panjang, manusia sampai kepada
perhitungan siklus tersebut secara
alami disebut “bulan”, sejajar de-
ngan sebutan dalam bahasa Inggris:
month, dan Prancis: mois. Dalam
bahasa Arab disebut syahr, artinya
ialah tampak atau penampakan,
karena perhitungan siklus ini
dimulai dari tampaknya bulan sa-
bit atau hilâl.

Dari pembahasan itu, diketahui
bahwa kalender rembulan adalah
perhitungan waktu yang alami dan
wajar, berdasarkan gejala alam yang
tampak jelas di langit. Tetapi
sebenarnya ada sesuatu yang amat

penting untuk diperhatikan. Yaitu
bahwa kalender rembulan itu tidak
cocok dengan peredaran musim,
seperti musim hujan dan kemarau,
sebab musim itu beredar mengikuti
perjalanan matahari, bukan rem-
bulan. Siklus tahunan rembulan
adalah sebelas hari lebih pendek da-
ripada siklus tahunan matahari.
Akibatnya, peredaran musim dalam
kalender rembulan terjadi hanya
selama tiga puluh tahun, sehingga
tidak cocok untuk jadwal pertanian,
misalnya.

Tapi justu itulah letak hikmah-
nya kalender rembulan. Menurut
Al-Quran, dalam Q., 2: 189, rem-
bulan ditakdirkan beredar seperti
yang terjadi itu ialah untuk menen-
tukan waktu manusia beribadah,
seperti berpuasa dan haji ke
Makkah. Secara lebih tegasnya, per-
hitungan waktu menurut peredaran
bulan dibuat dan dirancang ter-
utama untuk perhitungan waktu
beribadah (formal), bukan terutama
untuk kegiatan praktis duniawi se-
perti pertanian. Dan di sinilah me-
mang letak hikmah Ilahi Yang Ma-
habijaksana. Sebab dengan meng-
ikuti perhitungan rembulan, maka
suatu ibadah seperti puasa dan haji
akan beredar ke seluruh musim,
suatu saat jatuh pada musim panas,
dan saat lain jatuh pada musim
dingin, secara bergiliran. Ini terkait
erat dengan desain Islam sebagai
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agama seluruh umat manusia, tidak
peduli di mana mereka hidup; apa-
kah di belahan bumi utara atau di
belahan bumi selatan. Sebab kalau
seandainya ibadah puasa misalnya
ditetapkan menurut jadwal kalender
matahari, sebutlah, umpamanya,
pada bulan De-
sember, maka
akan terjadi keti-
dakadilan yang
cukup mencolok;
o r a n g - o r a n g
Muslim di belah-
an bumi Utara
akan selalu berpuasa di musim
dingin yang sejuk dan pendek, dan
orang-orang di belahan bumi sela-
tan akan selalu berpuasa di musim
panas yang panjang dan gerah.
Tetapi dengan digunakannya sistem
peredaran rembulan sebagai patok-
an, maka semua orang di semua
tempat, dalam siklus tiga puluh ta-
hun, akan pernah merasakan ber-
puasa dalam satu musim.

Untuk menyesuaikan dengan
musim, orang-orang Arab Jahiliah
melakukan nasî, yaitu menambah
bulan ke-13 pada tahun ke-3, ke-
6, dan ke-8 dalam masa setiap de-
lapan tahun. Praktik itu dihentikan
Allah melalui Rasul-Nya dan di-
kutuk sebagai “tambahan indikasi
kekafiran” (Q., 9: 37).

PERIKEMANUSIAAN:

SILA KEDUA PANCASILA

Sila Perikemanusiaan yang Adil
dan Beradab harus dipandang
sebagai kelanjutan langsung serta
rangkaian kesatuan dengan sila

K e t u h a n a n
Yang Maha Esa.
K e t u h a n a n
Yang Maha Esa
adalah dimensi
k e p e r c a y a a n
yang bersifat
p e r o r a n g a n ,

pribadi, dan tersimpan rapat dalam
diri sendiri (individual, personal,
dan private), sehingga tidak
mungkin dicampuri, diketahui,
atau diintervensi oleh orang lain.
Dimensi keimanan dan takwa
adalah rahasia masing-masing pri-
badi manusia yang tidak dapat
diuji, diawasi, ataupun sekadar
diketahui oleh orang lain. Oleh
karena itu, Ketuhanan Yang Maha
Esa itu an sich—yakni, dalam artian
yang abstrak murni—tidak cukup
sebagai landasan hidup individual
dan sosial yang bahagia. Ketuhanan
Yang Maha Esa memerlukan pen-
jabaran dan peneguhan suatu nilai
yang secara potensial bersifat in-
herent padanya. Penjabaran dan
peneguhan nilai itu terwujud dalam

“Apakah sama mereka yang ber-
ilmu dengan mereka yang tidak
berilmu?” Sesungguhnya yang
dapat menerima pengajaran ha-
nyalah mereka yang berpikiran
mendalam.

(Q., 39: 9)
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bentuk menguatnya keinsafan
moral dan keinsafan etis atau
wawasan budi pekerti luhur. Dan
budi pekerti luhur itu adalah pola
yang mendapat “perkenan” Ke-
tuhanan Yang Maha Esa dari tata
cara pergaulan manusia dengan
sesamanya. Oleh karena itu, landas-
an pertama dan utama kebahagiaan
hidup manusia adalah Ketuhanan
Yang Maha Esa dan diikuti dengan
budi pekerti luhur yang merupakan
wujud wawasan dari perikemanusia-
an.

Selanjutnya, dalam rangka me-
mahami sila Perikemanusiaan itu,
yang penting sekali disadari adalah
kemestian adanya praanggapan
dasar bahwa manusia merupakan
makhluk kebaikan, yang senantiasa
merindukan dan berusaha me-
nemukan kebenaran dan kebaikan.
Sebab, sejalan dengan hati nurani-
nya—yang merupakan locus dari
hakikat kesucian asalnya yang
hakiki—kebenaran dan kebaikan
adalah bagian hakiki dari keinsafan
makna dan tujuan hidup yang akan
memberinya kebahagiaan. Singkat-
nya, manusia akan bahagia karena
adanya kebaikan dan kebenaran
pada dirinya. Dan sebaliknya, dia
akan sengsara dengan kejahatan dan
kepalsuan. Karena hakikat ke-
manusiaan yang sangat mendasar
itu, maka dengan sendirinya setiap
orang harus menghormati dan
memuliakan sesamanya dengan

memperlakukannya dengan baik
dan benar, atau dengan adil dan
beradab. Disebut dengan adil
karena bagaimanapun, kebenaran
antara sesama manusia harus di-
tegakkan. Dan disebut beradab,
karena tidak jarang usaha menegak-
kan kebenaran harus dengan per-
timbangan nyata yang ada dalam
kehidupan sosial, sehingga tidak
menjadi “mandul” dan kehilangan
segi kemaslahatan umum yang
diakui secara meluas dalam masya-
rakat.

PERINGATAN NUZULUL QURAN

Wahyu yang disampaikan kepa-
da Nabi Muhammad Saw. memang
melalui Jibril. Jibril adalah pe-
mimpin dari para malaikat. Nama-
nya sendiri telah memberikan indi-
kasi itu. Kata “jibril” berasal dari
bahasa Ibrani (bahasa Yahudi), ya-
itu “jibrael”, artinya utusan Allah,
yakni utusan Allah berkenaan
dengan wahyu. Memang, Jibril
menjadi perantara dalam soal wah-
yu kepada Nabi Muhammad.

Sebagai contoh adalah peringat-
an Nuzulul Quran (Nuzûl Al-
Qur’ân) atau turunnya Al-Quran.
Bagaimana kita memperingati
Nuzulul Quran, padahal Al-Quran
turun kepada Nabi sewaktu-waktu
selama 23 tahun. Ada yang teori
teologis: Al-Quran turun secara
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bertahap. Pertama, katanya, dari
lawh al-mahfûzh (“papan” yang
terpelihara). Kemudian turun ke
langit dunia, lalu kepada Nabi dan
sudah berwujud terjemahan. Bukan
terjemahan dalam arti bahasa,
tetapi dalam arti kasus. Misalnya,
ada orang datang dan bertanya ke-
pada Nabi mengenai harta rampas-
an perang, maka turun surat Al-
Anfâl, Mereka bertanya kepadamu
tentang (pembagian) rampasan
perang (Q., 8: 1). Jadi ada kaitan
antara terjemahan langit dengan
bumi: dari wahyu yang murni,
abstrak, hanya merupakan norma-
norma yang besar, kemudian da-
tang kepada Nabi melalui Jibril
yang dikaitkan dengan pengalaman
konkret Nabi. Kira-kira begitu
keterangan teologisnya.

Berkaitan dengan Nuzulul
Quran, ada kelebihan bangsa Indo-
nesia: bangsa kita merupakan satu-
satunya bangsa yang memperingati
Nuzulul Quran pada setiap 17
Ramadlan. Di seluruh dunia, tidak
ada peringatan itu. Mengapa be-
gitu? Penulis dengar ini merupakan
hasil ijtihad Haji Agus Salim pada
waktu masih bersama Bung Karno.
Seolah-olah Bung Karno dulu
meneruskan tradisi di kesultanan-
kesultanan Cirebon, Demak, Solo
dalam memperingati maulid. Ke-
mudian Haji Agus Salim mem-
punyai ide agar tidak hanya mem-

peringati maulid, tetapi juga Isra
Mikraj dan Nuzulul Quran.

Kapankah Nuzulul Quran itu?
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa
Al-Quran diturunkan pada bulan
Ramadlan. Pada bulan Ramadlan
itulah Al-Quran diturunkan (Q., 2:
185). Tetapi tanggal berapa? Inilah
problemnya. Ada indikasi bahwa
yang digunakan Haji Agus Salim
adalah peristiwa Perang Badar, yakni
perang yang sangat menentukan
antara pasukan kaum Muslim de-
ngan kaum kafir Makkah. Ini di-
dasarkan pada firman Allah yang
menjelaskan bahwa Al-Quran ditu-
runkan pada yawm-a ‘l-taqâ ‘l-
jam‘ân, yakni pada tanggal ter-
jadinya Perang Badar. Karena secara
historis peristiwa itu dicatat terjadi
pada 17 Ramadlan, maka tanggal
itulah yang kemudian dijadikan
pijakan oleh Haji Agus Salim untuk
memperingati Nuzulul Quran.

PERINTAH PENGUSIRAN ADAM

Pelanggaran yang dilakukan
Adam dan Hawa di surga me-
nyebabkan mereka diperintahkan
turun dari surga, diusir ke bumi.
Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
dijelaskan bahwa ini adalah peng-
usiran yang pertama. Setelah peng-
usiran itu, Adam berusaha men-
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dapatkan ajaran-ajaran Tuhan,
kemudian mendapatkannya, men-
jalaninya dan akhirnya diampuni.
Namun sesudah diampuni, masih
juga Adam dan Hawa diperintahkan
turun dari surga. Jadi ada dua kali
perintah kepada Adam dan Hawa
untuk keluar dari tempat tinggal-
nya yang menyenangkan itu.

Tentang adanya perintah turun
yang dua kali itu, Fakhruddin Al-
Razi dalam kitab tafsirnya me-
nyebutkan pendapat Al-Jubba’i
yang mengatakan bahwa perintah
yang pertama adalah perintah turun
dari surga ke langit dunia, dan
perintah yang kedua adalah pe-
rintah turun dari langit itu ke
bumi. Al-Razi menolak tafsiran ini,
dan berpendapat bahwa Adam dan
Hawa, setelah melanggar larangan,
diperintahkan untuk turun dari
surga, lalu mereka bertobat, dengan
harapan bahwa setelah diampuni,
maka perintah turun dari surga itu
ditarik. Sebab, Adam dan Hawa
mengira, begitu kata Al-Razi,
bahwa perintah turun itu sebagai
hukuman karena pelanggarannya.
Ternyata Tuhan masih juga meme-
rintahkan keduanya untuk turun.
Ini, menurut Al-Razi, adalah pe-
negasan bahwa perintah kepada
Adam dan Hawa untuk turun dari
surga itu bukanlah sebagai hukum-
an atas pelanggaran mereka berdua,

melainkan justru untuk melaksana-
kan janji Tuhan yang mula pertama,
yaitu pengangkatan Adam sebagai
khalifah-Nya di bumi.

PERINTAH TUHAN YANG 10

Menurut Ibn Khaldun, Jeru-
salem atau Ursalim dulu kala adalah
kota suci bangsa-bangsa Aramia
untuk menyembah Dewi Venus,
tetapi kemudian diubah oleh Nabi
Dawud. Nabi Dawud lalu memilih
satu dari semua bukit yang ada di
Jerusalem untuk mendirikan istana,
yakni bukit Zion. Maka, orang
Yahudi yang bergerak untuk bisa
kembali ke Palestina disebut kaum
Zionis, artinya orang-orang yang
merindukan bukit Zion untuk
kembali ke tempat di mana Nabi
Dawud dulu mendirikan istana.

Di tengah-tengahnya ada sebuah
bukit, yaitu bukit Zaitun yang juga
disebut bukit Moria. Di situ Nabi
Dawud meletakkan Tabuth, yaitu
kotak berisi perintah Tuhan yang
10. Dalam Al-Quran dinyatakan
bahwa, Dan ingatlah Kami telah
menerima ikrar dari Bani Israil (Q.,
2: 83). Janjinya ialah untuk me-
nepati perintah yang 10, yang
diterima oleh Nabi Musa pada
waktu berkhalwat di bukit Sinai
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selama 40 hari dalam perjalanan
memimpin Bani Israil dari Mesir.

Ketika Nabi Musa turun dari
bukit Sinai membawa perintah yang
10, yang ditulis pada lempengan
batu, dia mendapati kaumnya telah
menyeleweng, menyembah sapi
muda yang dibuat dari emas. Musa
marah luar biasa dan batu berisi
perintah yang 10 itu dibanting
sampai berantakan, padahal belum
sempat dibacakan. Kemudian Al-
Quran menceritakan, Setelah Musa
reda dari kemarahannya, dipu-
ngutnya loh-loh. Dalam tulisannya
terdapat petunjuk dan rahmat bagi
orang yang takut kepada Tuhan (Q.,
7: 154). Inilah mîtsâq Bani Israil
dengan Allah Swt. Oleh karena itu,
orang Yahudi merasa bahwa me-
rekalah pemegang perjanjian de-
ngan Allah Swt. (abnâ’ al-mîtsâq).
Tetapi sebenarnya, perjanjian itu
berlaku untuk siapa saja, termasuk
untuk orang Islam. Artinya, poin-
poin perintah yang 10 itu ada
dalam Al-Quran meski tidak persis
sama.

Supaya orang Yahudi tetap ingat
kepada perintah yang 10, maka
lempengan batu itu kemudian
ditaruh di kotak, yang dalam Al-
Quran disebut tâbût (kotak [per-
janjian]). Jika hendak bersembah-
yang, orang Yahudi menghadap

kotak itu (jadi seperti Ka‘bah), su-
paya selalu ingat perintah Allah:
tidak boleh berzina, tidak boleh
membunuh, dan sebagainya. Ke
mana pun mereka pergi, kotak ini
selalu ditaruh di dalam kemah yang
besar, semacam kemah balai per-
temuan yang dalam bahasa Ibrani
disebut Tabernackel. Di situlah
mereka bersembahyang dan ber-
keliling. Tâbût kemudian menjadi
Ka‘bah yang bisa dibawa.

Pada waktu Nabi Dawud me-
nang dan menguasai Jerusalem,
tâbût tersebut diletakkan di atas
bukit Moria atau bukit Zaitun.
Maka, jika hendak sembahyang
naik ke bukit dan menghadap
tâbût; jika tidak bisa, di mana saja
mereka bersembahyang, mereka
akan menghadap ke bukit. Itulah
kiblat orang Yahudi, yang juga
pernah menjadi kiblat Nabi. Nabi
Muhammad Saw. pada waktu
pindah ke Madinah untuk beberapa
lama juga bersembahyang meng-
hadap ke kutub utara, ke Jerusalem,
menghadap bukit Moria, yang di
di tempat itu ada batu besar yang
dalam bahasa Arab disebut
shakhrah.
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PERINTISAN USHUL AL-FIQH

Kitab Suci dan hadis Nabi me-
lengkapi umat Islam dengan pe-
gangan tekstual yang “objektif ”.
Namun, keobjektifan dalil-dalil
tekstual tidak dengan sendirinya
menutup sama sekali kesubjektifan
pemahamannya, sehingga diperlu-
kan ketentuan-ketentuan yang tegas
sebagaimana bukti-bukti itu di-
pahami. Lebih dari itu, jika pesan-
pesannya harus terlaksana dalam
kehidupan nyata yang senantiasa
berubah dan berkembang ini,
maka usaha memahaminya harus
didekati dengan satu metodologi
penalaran tertentu. Metode pena-
laran itu (sebagaimana telah dikenal
oleh dunia kesarjanaan Islam di
bidang hukum) ialah yang dikenal
dengan qiyâs (al-qiyâs, atau leng-
kapnya al-qiyâs al-tamtsîlî, ana-
logical reasoning, pemikiran
analogis).

Seperti halnya ijmâ‘, ide tentang
pemakaian sistem qiyâs dalam
memahami atau mengembangkan
pemahaman tentang Islam, khusus-
nya segi legalnya, bukanlah tanpa
persoalan dan kontroversi. Karena
adanya unsur intelektualisme dalam
qiyâs, maka ia dicurigai sebagai
bentuk lain dari metode dan aliran
al-ra’y. Sekalipun begitu, metode
qiyâs itu diambil oleh Imam Syafi‘i.

Lebih penting lagi, Imam Syafi‘i
juga memberikan kerangka teoretis
dan metodologi yang sangat cang-
gih dalam bentuk kaidah-kaidah
rasional namun tetap praktis, yang
kemudian dikenal sebagai ilmu
Ushûl Al-Fiqh (prinsip-prinsip
yurisprudensi).

Maka, selain dasar-dasar konsep-
tual tentang hadis, ilmu Ushûl Al-
Fiqh merupakan sumbangan Imam
Syafi‘i yang luar biasa pentingnya
dalam sejarah intelektual Islam.
Dengan Kitab Suci, Sunnah Nabi,
dan teori Imam Syafi‘i tentang
prinsip-prinsip yurisprudensi,
penjabaran hukum Islam dapat
diawasi keautentikannya secara
objektif (memiliki dasar tekstual)
dan sekaligus kreatif (dikembangkan
dengan suatu penalaran). Karena
rumusan teoretisnya tentang hadis
dan jasanya merintis ilmu Ushûl Al-
Fiqh, maka Imam Syafi‘i diakui
dengan penuh penghargaan sebagai
peletak utama dasar metodologi
pemahaman hukum dalam Islam.
Sebab, teori dan metodenya itu
tidak saja diikuti dengan setia oleh
mazhab Syafi‘i sendiri, tapi oleh
semua mazhab yang lain, bahkan
dihargai dengan penuh oleh dunia
kesarjanaan Islam, dan juga mulai
diapresiasi dengan kekaguman
tertentu oleh dunia kesarjanaan
modern pada umumnya.
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PERIODE NABI PERIODE

KEDAMAIAN

Bernarkah ketentuan-ketentuan
ajaran tentang Dâr Al-Salâm dan
Dâr Al-Harb dapat terlaksana dalam
kenyataan sejarah? Sudah tentu da-
pat diduga bahwa
ada sebagian dari
hal-hal normatif
itu yang terlak-
sana, dan ada pu-
la yang tidak. Jus-
tru Al-Quran sen-
diri menegaskan
bahwa sejarah ma-
nusia dikuasai oleh
hukum-hukum
objektif yang ti-
dak akan berubah, yang dinamakan
Sunnatullah, yang tidak berjalan
hanya menurut ketentuan-keten-
tuan etis dan moral yang seharusnya
seperti diajarkan oleh Tuhan sen-
diri.

Karena Rasulullah Saw. adalah
contoh dan teladan untuk kaum
beriman, maka dapat dipastikan
bahwa ajaran-ajaran Ilahi sepenuh-
nya terlaksana pada beliau, oleh
beliau, dan melalui beliau. Se-
panjang karier Nabi Muhammad
Saw. sebagai utusan Allah, berbagai
contoh dan teladan melaksanakan
prinsip-prinsip damai dan perang
yang diperkenankan Tuhan itu
banyak diketemukan. Salah satu
peristiwa yang oleh para ahli se-

jarah, baik di Timur maupun di
Barat, yang Muslim dan yang non-
Muslim, dicatat dan diakui dengan
penuh penghargaan ialah bagai-
mana Nabi Saw. memperlakukan
bekas musuh-musuhnya ketika
beliau berhasil merebut, menguasai,

dan membebas-
kan Makkah.
Tokoh-tokoh
dan masyarakat
Makkah yang
selama kurang
lebih dua dasa-
warsa mencip-
takan kesulitan
dan ancaman
yang luar biasa
berat dan ga-

watnya kepada Nabi dan kaum
beriman, beliau maafkan begitu saja
dan bahkan diberi berbagai ke-
hormatan, khususnya kepada pe-
mimpin mereka sendiri, musuh
bebuyutan Nabi, yaitu Abu Sufyan.
Semua sarjana dunia mengakui,
bahkan kaum orientalis Barat yang
tidak suka kepada Islam pun ter-
paksa mengakui, bahwa tindakan
Nabi saat pembebasan Makkah itu
merupakan tindakan keteladanan
yang tidak ada tolok bandingannya
dalam sejarah penegakkan nilai-nilai
kemanusiaan. Cukuplah bagi me-
reka yang berminat untuk membaca
berbagai buku dan tulisan ber-
sangkutan yang ada dalam berbagai
bahasa.
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Namun jika disebutkan bahwa
suatu komunitas, seperti komunitas
Nabi Saw. dan kaum beriman di
Madinah, hidup dalam semangat
kedamaian dan perikemanusiaan
tidaklah berarti bebas sama sekali
dari perselisihan. Dari berbagai ayat
suci dalam Al-Quran dapat kita
ketahui dengan jelas bagaimana
friksi-friksi terjadi di antara para
sahabat Nabi, juga dapat kita
ketahui bagaimana Nabi mena-
nganinya dengan amat bijaksana,
menurut petunjuk Ilahi. Karena
itu, biarpun terdapat friksi-friksi,
para sahabat Nabi tidak pernah sa-
ling bermusuhan, menfitnah dan
apalagi mengkafirkan. Hadlrat Al-
Syaikh Muhammad Hasyim Asy‘ari
menyinggung hal demikian: “Su-
dah diketahui bahwa perselisihan
dalam furû‘ (cabang-cabang ajaran
agama) telah terjadi antara para
sahabat Rasulullah Saw., semoga
Allah meridlai mereka semua,
padahal mereka adalah sebaik-baik
umat manusia. Dan mereka pun
tidak saling memusuhi, tidak saling
membenci, dan tidak pula saling
menuduh salah atau cacat.”

Demikian itulah masyarakat
Islam di zaman Nabi dan di bawah
bimbingan beliau. Kehadiran Nabi
di kalangan kaum beriman dan
wibawa beliau sebagai Utusan Allah
telah melapangkan jalan bagi sua-
sana hidup penuh rasa persaudaraan
(disebut mu’akhkhâh) di lingkungan

Madinah, sampai beliau wafat.
Segala perselisihan dan perten-
tangan dapat diselesaikan oleh
Nabi, dan semuanya lega dengan
keputusan-keputusan beliau.

PERJALANAN KEMBALI

Semua orang ingin kembali
kepada Tuhan. Hidup ini adalah
perjalanan ingin kembali, yaitu
kembali ke asal. Hidup ini bisa
diumpamakan seperti anak kecil
yang menangis, lalu dilihat ibunya,
dan didekaplah ia oleh sang ibu,
hingga dia diam. Dia kembali ke
ibunya. Kita semua ingin kembali
pulang. Pulang itu adalah suatu
gejala psikologis, bukan gejala fisik.

Kalau seseorang tidak berhasil
pulang, ia disebut tersesat. Keter-
sesatannya itu tidak bisa ditebus.
Meskipun ia ditampung di rumah
yang lebih mewah dari rumahnya
sendiri, ia akan tetap sengsara. Ia
tetap ingin pulang. Pulang adalah
gejala psikologis. Ada pepatah
dalam bahasa Inggris home sweet
home, kediaman adalah rumah
yang paling enak. Kata Nabi
Muhammad baytî jannatî, rumah-
ku adalah surgaku.

Rumah, selain mempunyai bentuk
fisik berupa pintu, dinding, dan atap,
juga memiliki makna psikologis yang
disebut home, bukan house. Oleh
karena itu, dalam bahasa Inggris
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tidak ada perkataan go house, tetapi go
home, artinya pulang. Sebagai gejala
psikologis, pulang adalah suatu
pemenuhan hasrat untuk kembali ke
asal. Hal itu menimbulkan suatu ke-
tenteraman dan kebahagiaan. Setiap
orang ingin kembali ke kampung,
kembali ke keluarga. Bahkan siapa
saja yang pergi ke luar negeri, selalu
ada keinginan lekas pulang ke negeri
asal.

Semua proses kembali ini, yang
paling mutlak ialah kembali kepada
Allah Swt. Dimensinya spiritual.
Anak kecil yang berhenti menangis
karena berhasil didekap ibunya,
lebih merupakan gejala psikologis
semata. Tetapi kalau kita berhasil
berada dalam dekapan Allah Swt.,
itu adalah pengalaman ruhani yang
jauh lebih dalam. Dalam Al-Quran
disebutkan, orang yang ingat ke-
pada Allah hatinya akan tenteram.
Sungguh, dengan mengingat Allah
hati merasa tenang (tenteram) (Q.,
13: 28).

PERJANJIAN ‘AQABAH I

Yatsrib adalah sebuah kota di
sebelah utara Makkah sekitar empat
ratus kilometer, sebuah kota oase
yang hijau karena pepohonan kur-
ma. Penduduknya terdiri dari orang-
orang Arab dan Yahudi. Suku-suku
Yahudi di sana ialah: Bani Nazhir,
Bani Qainuqa‘, dan Bani Qurai-

zhah. Mereka ini mempunyai Kitab
Suci, lebih terpelajar daripada
penduduk Yatsrib yang lain, dan
menguasai perdagangan. Sedangkan
suku-suku Arabnya ialah Aus dan
Khazraj. Kedua suku Arab ini saling
bermusuhan dengan amat sengit.
Pada sekitar saat-saat itu terjadi
peperangan yang dahsyat antara
kedua suku itu, yaitu perang Bu‘ats,
namun tidak menyelesaikan per-
soalan mereka. Bahkan mereka
menjadi semakin porak-poranda.

Suatu saat sebelum perang
Bu‘âts, Nabi secara kebetulan
mengetahui tentang adanya seorang
tokoh yang datang dari Kota
Yatsrib, bernama Suwaib ibn
Tsamat, berada di Makkah. Ia
terkenal pemberani, dari keturunan
yang terhormat, dan manusia ber-
budi sehingga digelari Kâmil (sem-
purna). Ia juga dikenal sebagai
seorang penyair yang terpandang.
Nabi Saw. mengundang Suwaib
dan menyerunya untuk menerima
Islam. Setelah mendengar beberapa
ayat suci Al-Quran yang dibacakan
Nabi, ia sangat terkesan. Ia tidak
menjadi Muslim, tapi menyatakan
dukungan kepada Nabi. Ia kembali
ke Yatsrib, namun tidak lagi ter-
dengar beritanya, diperkirakan
terbunuh dalam peperangan suku
di sana. Ini terjadi sebelum perang
Bu’ats yang terkenal. Meskipun
tidak sempat dengan tegas me-
nyatakan diri masuk Islam, namun
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Suwaib yang sempat bertemu Nabi
itu dipandang sebagai pendahulu
penting dari peristiwa berikutnya,
yaitu Perjanjian ‘Aqabah I.

Tidak lama sebelum perang
Bu’ats yang terkenal itu, Nabi
menerima berita tentang datangnya
sebuah rombongan dari Yatsrib,
yang ternyata dari suku Aus. Mereka
bermaksud me-
minta bantuan
suku Quraisy di
Makkah untuk
menghadapi se-
teru mereka, su-
ku Khazraj. Nabi
mengajak me-
reka menerima
Islam, yang ke-
mudian disambut oleh seorang
pemuda bernama Iyas ibn Mu‘adz
dengan pernyataan: “Demi Tuhan,
yang diserukan orang ini (Nabi
Saw.) kepada kita adalah lebih baik
daripada tujuan kita sendiri datang
ke sini.” Tetapi Abu Al-Haisar,
pemimpin rombongan mereka,
sambil melemparkan segenggam
pasir ke arah Iyas, berteriak: “Diam!
Kita datang ke sini bukan untuk
ini!”

Kemudian, beberapa lama se-
telah itu, sesudah perang Bu‘ats,
pada bulan Rajab tahun kesebelas
dari Kenabian, Rasulullah Saw.
bertemu lagi dengan sebuah rom-
bongan kecil dari Yatsrib, dari suku
Khazraj. Beliau dengan halus me-

minta mereka jika sekiranya mereka
sudi mendengarkan apa yang hen-
dak beliau sampaikan. Atas perse-
tujuan mereka, beliau duduk di
antara mereka, mengajak mereka
menerima Islam, dan membacakan
beberapa ayat suci Al-Quran. Se-
telah Nabi selesai membaca ayat-
ayat suci, mereka saling meman-

dang kemudian
menyatakan ke-
sediaan mereka
menerima Islam.
Kalau tidak, me-
reka khawatir, ka-
um Yahudi akan
mendahului dan
m e n g a l a h k a n
mereka. Ada dua

belas orang dalam rombongan itu,
yaitu:

(1) As‘ad ibn Zurarah, dari
klan Bani Najjar.

(2) ‘Auf ibn Al-Harits, juga
dari klan Bani Najjar,
yang dari kalangan mereka
ayah ‘Abd Al-Muthalib
mengikat perkawinan

(3) Rafi‘ ibn Malik, dari klan
Bani Zuraiq. Kepadanya
Nabi Saw. menghadiahkan
sebuah naskah Al-Quran
yang sejauh itu sudah
diwahyukan kepada be-
liau.

(4) Qutbah ibn ‘Amir, dari
klan Bani Salmah.

Wujud penyalahgunaan kekuasaan
tidak saja berupa tindakan salah
dari seorang penguasa secara
langsung, tetapi juga berupa lang-
kah mereka untuk melindungi
kesalahan orang lain melalui
rekayasa kekuasaan.
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(5) ‘Uqbah ibn ‘Amir, dari
klan Bani Haram.

(6) Jabir ibn ‘Abd Allah, dari
klan Bani ‘Ubaid.

(7) ‘Ubadah ibn Al Shamit.
(8) Abu Al-Haitsam ibn Al-

Tayyahân.
(9) Dzakwan ibn ‘Abdu Qays.
(10) Yazîd ibn Tsa‘labah.
(11) Al-‘Abbas ibn ‘Ubadah.
(12) ‘Uwaim ibn Sa‘idah.

‘Ubadah ibn Al-Shamit melu-
kiskan jalannya perjanjian dengan
Nabi itu demikian: “Aku termasuk
yang hadir dalam perjanjian ‘Aqa-
bah yang pertama. Kita semua ada
dua belas orang. Maka kami ber-
baiat kepada Rasulullah Saw. me-
nurut baiat para wanita. Ini terjadi
sebelum kita diwajibkan berperang.
(Kita berjanji) untuk tidak mem-
persekutukan Allah dengan apa
pun, tidak mencuri, tidak berzina,
tidak membunuh anak-anak kita,
tidak memfitnah sesama tetangga,
tidak mengingkarinya dalam ke-
benaran. (Nabi bersabda), ‘Kalau
kamu penuhi ini semua, maka kamu
akan mendapatkan surga; dan kalau
ada kesalahan yang tersembunyi
sampai hari kiamat, maka urusannya
terserah kepada Allah: jika di-
kehendaki, Dia akan menyiksamu,
dan jika dikehendaki, Dia akan
mengampunimu.’

Setelah mereka kembali ke
Yatsrib, Nabi mengutus Mush‘ab
ibn ‘Umair, seorang sahabat beliau
dari Makkah, untuk mengajari me-
reka agama Islam dan memimpin
mereka dalam sembahyang. Sebab,
baik suku Aus maupun suku Khaz-
raj saling menolak kepemimpinan
mereka.

Saat berpisah dengan Nabi,
mereka mengaku bahwa mereka
telah menjadi sangat lemah karena
pertentangan terus-menerus sesama
mereka, dan bahwa perselisihan di
antara mereka besar sekali. Karena
itu, setiba mereka di Yatsrib, me-
reka akan menyampaikan seruan
menerima Islam, dengan harapan
bahwa Allah Swt. akan menyatukan
mereka melalui Nabi, dan dengan
begitu mereka dapat membantu
beliau. Sejak itu, Islam mulai
menyebar di Kota Yatsrib.

PERJANJIAN ‘AQABAH II

Setelah Perjanjian ‘Aqabah I Nabi
mengutus Mush‘ab ibn ‘Umair,
seorang sahabat beliau dari Makkah,
untuk mengajari mereka agama
Islam dan memimpin mereka dalam
sembahyang. Sebab, baik suku Aus
maupun suku Khazraj saling me-
nolak kepemimpinan mereka.

Tahun berikutnya, Mush‘ab
kembali ke Makkah, dan ber-



2582      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

samanya rombongan orang-orang
Yatsrib, yang Muslim dan yang
musyrik, datang ke Makkah untuk
ikut festival haji yang berlangsung
di sana. Dalam rombongan itu
terdapat Al-Bara’ ibn Ma‘rur,
seorang tua yang sangat disegani
dan menjadi pemimpin mereka. Ia
sudah menerima Islam, dan merasa
tidak tenteram hatinya jika me-
ngerjakan shalat dengan mem-
belakangi Ka‘bah (karena harus
menghadap ke Bait Al-Maqdis di
Jerusalem). Maka ia, menyalahi
Sunnah Nabi saat itu, mengerjakan
shalat menghadap ke Makkah dan
membelakangi Jerusalem. Karena
merasa ditentang oleh anggota
rombongan yang telah Muslim,
maka sesampai di Makkah ia ingin
bertemu sendiri dengan Nabi,
memohon pendapat beliau me-
ngenai tindakannya itu. Setelah
bertemu, Nabi bersabda, “Engkau
akan mendapatkan qiblat itu jika
engkau bersabar hati.”

Setelah selesai mengerjakan
upacara haji, rombongan dari
Yatsrib itu dengan penuh rahasia
berkumpul di ‘Aqabah, hendak
mengadakan perjanjian dengan
Nabi Saw. Mereka berjumlah tujuh
puluh tiga pria, dan dua orang
wanita, yaitu Nusaibah ibn Ka‘b
dan Asmâ’ ibn ‘Amr ibn ‘Addiy.
Setelah beberapa saat menunggu,
mereka melihat Nabi Saw. datang
disertai paman beliau, ‘Abbas ibn

‘Abd Al-Muthalib, yang saat itu
masih kafir, namun sangat men-
cintai Nabi dan dengan penuh
kesungguhan berusaha melindungi
kemenakannya itu. Setelah Nabi
duduk, ‘Abbaslah yang pertama
membuka pembicaraan: “Wahai
kaum Khazraj, Muhammad ini
adalah anggota golongan kami,
sebagaimana kamu telah maklum.
Kami telah melindunginya dari
(serangan) kaum kami sendiri
(Quraisy), dari kalangan mereka
yang mempunyai pandangan sama
dengan kami mengenai dia. Ia
berada dalam kemuliaan di antara
kaumnya sendiri, dan terlindung
dalam kalangannya sendiri. Na-
mun, ia berketetapan hati untuk
bergabung dengan kamu dan ber-
serikat dengan kamu. Kalau kamu
yakin bahwa kamu dapat setia ke-
pada apa yang kamu janjikan ke-
padanya dan mampu melindungi-
nya dari musuh-musuhnya, maka
kamu berhak mengambil beban
tanggung jawab itu. Tetapi  sekira-
nya kamu hendak menyerahkannya
kepada musuh dan menghinakan-
nya setelah ia bergabung dengan
kamu, maka tinggalkan dia sekarang
juga! Sebab ia dalam kemuliaan dan
keamanan di kalangan kaum dan
negerinya sendiri.”

Mereka dari rombongan Yatsrib
itu menyahut: “Sudah kami dengar
semua pernyataanmu. Maka seka-
rang berbicaralah, wahai Rasulullah,
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dan tetapkan untuk dirimu dan
untuk Tuhanmu apa yang kau
suka!”

Maka Rasulullah pun berbicara,
kemudian membaca ayat-ayat Al-
Quran, berdoa kepada Allah dan
mengajak kepada Islam. Kemudian
beliau bersabda: “Aku membuat janji
setia kepadamu semua, bahwa kamu
akan melindungi aku seperti kamu
melindungi istri-istri dan anak-
anakmu sendiri!”

Kemudian Al-Bara’ ibn Ma‘rur
mengambil tangan Nabi dan ber-
kata: “Ya! Dan demi Dia yang telah
mengutusmu dengan kebenaran
sebagai Nabi, kami pasti akan
melindungimu seperti kami me-
lindungi keluarga dan harta kami
sendiri. Maka ambillah janji setia
dari kami, wahai Rasulullah! Kami,
demi Allah, adalah kaum ahli
perang dan pemilik senjata yang
kami warisi turun temurun.”

Abu Al-Haitsam memotong
pembicaraan Al-Bara’, dan berkata:
“Antara kami dan kelompok lain
(yakni, kaum Yahudi di Yatsrib)
terdapat perjanjian, dan jika kami
putuskan, lalu Allah menganu-
gerahkan kemenangan kepada eng-
kau, maka engkau akan mening-
galkan kami?” Terhadap pertanyaan
itu, Nabi hanya tersenyum, kemu-
dian menjawab: “Tidak! Darah
adalah darah, dan darah harus
dibalas dengan darah! Aku ter-
masuk golonganmu dan kamu

termasuk golonganku! Aku akan
perangi golongan yang kamu pe-
rangi, dan aku akan berdamai
dengan golongan yang kamu ber-
damai dengan mereka!”

Setelah selesai dengan perjanjian
itu, Nabi meminta dua belas orang
dari mereka sebagai pemimpin.
Maka dipilihlah sembilan orang
dari suku Khazraj dan tiga orang
dari suku Aus, yaitu:

(1) As‘ad ibn Zurarah dari
klan Bani Najjar, cabang
klan Khazraj, yang juga
pemimpin rombongan
yang pertama dahulu. Dia-
lah yang memulai sem-
bahyang Jumat di Yatsrib.
Ia termasuk sahabat Nabi
yang paling utama. Ia
wafat tidak lama setelah
Nabi sampai di Yatsrib,
sebelum perang Badar.

(2) Usayd ibn Hudlair, dari
klan Bani ‘Abd Al-Asyhal,
cabang suku Aus. Ia ter-
masuk sahabat Nabi yang
utama. Ayahnya adalah
seorang komandan suku
Aus dalam peperangan
Bu’ats. Ia sangat ikhlas
lagi cerdas. Ia meninggal
di zaman Khalifah ‘Umar.

(3) Rifa‘ah ibn ‘Abd Al-
Mundzir, dari suku Aus.

(4) Sa‘d ibn ‘Ubadah dari klan
Bani Sa‘idah, cabang suku
Khazraj. Ia adalah kepala
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suku Khazraj dan tergo-
long di antara golongan
Anshar yang paling utama.
Pada saat Nabi Saw. wafat,
sebagian kaum Anshar
mencalonkan dia sebagai
khalifah atau pengganti
Nabi. Ia sendiri wafat di
zaman kekhalifahan ‘Umar.

(5) Al-Bara’ ibn Ma‘rur dari
klan Bani Salmah, cabang
suku Khazraj. Ia sudah
lanjut usia, dan sangat
dihormati. Ia wafat se-
belum Nabi Saw. tiba di
Yatsrib dalam Hijrah.

(6) ‘Abd Allah ibn Rawahah,
dari klan Bani Harits,
cabang suku Khazraj. Ia
seorang penyair terkenal,
dan seorang beriman yang
sangat berbakti. Ia wafat
pada peperangan Mu’tah,
sebagai komandan tentara
kaum beriman.

(7) ‘Ubadah ibn Al-Shamit, dari
klan Bani ‘Auf, cabang
suku Khazraj. Ia tergolong
sahabat Nabi yang ter-
pelajar. Ia wafat di zaman
kekhalifahan ‘Utsman ibn
‘Affan.

(8) Sa‘d ibn Rabi‘, dari klan
Bani Tsa‘labah, cabang
suku Khazraj. Ia seorang
yang sangat tulus dan
sahabat Nabi yang ter-
kemuka. Ia menemui ke-

syahidannya dalam perang
Uhud.

(9) Rafi‘ ibn Malik dari klan
Bani Zuraiq, cabang suku
Khazraj. Ketika ia me-
nerima Islam, ia diberi
hadiah oleh Nabi sebuah
naskah Al-Quran yang
sudah diwahyukan. Ia
menjadi syahid dalam pe-
rang Uhud.

(10) ‘Abd Allah ibn ‘Amr, dari
klan Bani Salamah, cabang
suku Khazraj. Ia gugur
dalam perang Uhud. Nabi
Saw. menghibur putranya,
Jabir ibn ‘Abd Allah, dan
beliau katakan kepadanya
bahwa Allah telah ber-
bicara kepada ayahandanya
dan bersabda, “Wahai
hamba-Ku, Aku ridla ke-
pada engkau. Mintalah
kepada-Ku apa saja, dan
engkau akan dikabulkan.”
Ia menjawab, “Tuhan,
keinginanku hanyalah ka-
lau saja aku dapat hidup
kembali sehingga aku da-
pat menyerahkan hidupku
sekali lagi untuk Islam.”
Allah bersabda, “Kalau
seandainya tidak pernah
Aku tetapkan bahwa tidak
ada orang yang mati akan
hidup kembali, tentu Aku
kabulkan permohonanmu
itu.”
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(11) Sa‘d ibn Khaitsamah, dari
klan Bani Haritsah, ca-
bang suku Aus. Seorang
muda yang kelak gugur
sebagai syahid dalam pe-
rang Badar. Ketika ia hen-
dak berangkat ke pepe-
rangan itu, ayahnya men-
coba membujuknya untuk
tinggal di rumah, dan
membiarkan ia (ayahnya)
sendiri pergi perang. Te-
tapi ia berketetapan hati
untuk pergi, lalu ayah
dan anak itu setuju ber-
undi, dan sang anak me-
menangkan undian itu. Ia
pun pergi perang menyer-
tai Nabi, dan menemui
syahadah.

(12) Al-Mundzir ibn ‘Amr dari
klan Bani Sa‘idah, cabang
suku Khazraj. Seorang
sahabat Nabi yang tampil
dengan kecenderungan
kesufian. Ia gugur sebagai
syahid dalam peristiwa
Bi’r Ma’unah.

PERJANJIAN LAMA DAN
PERJANJIAN BARU

Ibn Taimiyah mengatakan bah-
wa di dalam kitab-kitab suci Yahudi
dan Kristen masih banyak ajaran
yang benar. Masih menurutnya,
jumhur ulama salaf mengatakan

bahwa syariat orang-orang yang
telah lalu (Yahudi dan Kristen),
selama belum dihapus oleh Al-
Quran masih berlaku untuk kita.
Contohnya ialah Sepuluh Perintah.

Tentang keaslian kitab suci,
Perjanjian Lama jauh kurang prob-
lematis dibandingkan Perjanjian
Baru karena ia memiliki autentisitas
yang lebih tinggi. Tetapi dikatakan
oleh orang Yahudi atau para sarjana
Bibel sendiri bahwa di dalamnya
telah ada banyak editing, seperti
adanya dua versi Sepuluh Perintah.

Orang-orang Yahudi tidak mau
menggunakan perkataan Perjanjian
Lama (karena mereka tidak meng-
akui yang baru). Mereka menyebut-
nya dengan kitab suci Taurat. Versi
yang dipakai adalah versi Jerusalem
(Jerusalem Bible). Sedang orang
Kristen memakai terjemahannya
dari Yunani, sehingga ada tambah-
an. Kita tahu bahwa ada perbedaan
besar antara Perjanjian Baru versi
Protestan dan versi Katolik. Surat-
Surat Rasul, misalnya, tidak ter-
dapat di dalam versi Protestan.

Dalam teologi Kristen ada kitab
suci yang sah (Kanonik) dan ada
yang tidak sah (Apokrif ). Jumlah
yang tidak sah sebenarnya mencapai
ratusan. Untuk sampai kepada
pilihan yang empat (Yohanes,
Markus, Lukas, dan Matius), mem-
butuhkan proses yang sangat lama,
dan itu yang disebut Kanonik.
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Perdebatan mengenai hal itu sampai
sekarang belum selesai.

Dulu, umat Islam juga ikut
berdebat. Ibn Taimiyah, misalnya,
mengatakan, “Yang benar ialah
memang tidak ada lagi naskah yang
asli. Tetapi itu tidak berarti naskah
yang ada semuanya palsu; yang
sekarang dipergunakan orang Kris-
ten masih banyak yang benar.”
Karena itu, Rasulullah Saw. dalam
sebuah hadis mengatakan, “Kalau
ahli kitab (maksudnya Yahudi dan
Kristen) menyampaikan sesuatu
pada kamu, jangan dibohongkan
atau dibenarkan, sebab jika kamu
bohongkan padahal itu benar, atau
yang kamu benarkan padahal itu
palsu.” Artinya, umat Islam harus
teliti. Maka, dahulu orang-orang
Islam banyak yang mempelajari
agama Yahudi dan Kristen, seperti
Syahrastani dengan bukunya yang
terkenal, Al-Milal wa Al-Nihal
(agama-agama dan aliran-aliran).
Ibn Taimiyah membuat buku, Al-
Jawâb Al-Shahîh liman Baddala Dîn
Al-Masîh.

Sikap kita terhadap Perjanjian
Lama ataupun Perjanjian Baru
sekarang ini ialah sikap kritis. Yang
jelas, karena kitab-kitab itu di-
turunkan sekitar tiga ribuan tahun
yang lalu, di dalamnya banyak
sekali mitologi dan dongeng. Dalam
Kitab Kejadian, misalnya, ketika
Adam melanggar larangan Tuhan,
dia digambarkan telanjang. Lalu

Tuhan kehilangan, “Hai Adam
kamu di mana?” Lalu Adam ke-
takutan karena mendengar suara
Tuhan yang mencari-cari. Setelah
bertemu, Tuhan berkata pada
Adam, “Nah, ternyata kamu me-
langgar apa yang sudah saya pesan.”
Jadi, aspek transenden Tuhan telah
hilang sama sekali. Tetapi mungkin
wacana bahasa saat itu memang
demikian. Artinya, kita tidak perlu
mengatakan bahwa itu salah, tetapi
harus dilihat konteksnya. Itulah
sebabnya para nabi diturunkan, dan
itulah salah satu alasan penyem-
purnaan agama-agama sehingga
ketika sampai pada Islam, tidak ada
lagi mitologi seperti itu. Tuhan
menjadi serbamaha, Dan tak ada
apa pun seperti Dia (Q., 112: 4).

PERJANJIAN PRIMORDIAL I

Terjalin “perjanjian primordial”
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 dimintakan persaksian bahwa
Allah adalah Pangeran (Rabb) kita,
dan kita membenarkan (Q., 7:
172). Konsekuensi perjanjian pri-
mordial itu ialah manusia lahir di
dunia dengan membawa kecen-
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derungan ruhani untuk tunduk dan
berbakti kepada Allah serta ke-
rinduan kembali kepada-Nya de-
ngan penuh pasrah dan rela (ridlâ).
Kerinduan kembali kepada Allah
adalah bentuk mutlak kerinduan
kembali ke asal. Setiap makhluk,
khususnya manusia, sangat me-
rindukan untuk dapat kembali ke
asal. Seperti anak yang berhasil
kembali ke pangkuan ibundanya,
setiap keberhasilan kembali ke asal
selalu menimbulkan kebahagiaan
yang tinggi. Dan setinggi-tinggi
kebahagiaan itu ialah keberhasilan
kembali kepada Asal segala asal,
yaitu Allah Swt. Karena itu, di-
sebutkan dalam Al-Quran bahwa
ingat kepada Allah, suatu bentuk
sikap kembali, akan menimbulkan
ketenteraman batin (Q., 13: 28)
dan bahwa 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 dan 30). Sebalik-
nya, orang yang gagal kembali ke
Asal, dalam hal ini ke Tuhan, dalam
peristilahan agama disebut “ke-
sesatan” (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 me-
nuntut berbagai konsekuensi dalam
tingkah laku kita di dunia. Karena

kembali kepada Tuhan merupakan
kemestian akibat adanya perjanjian
primordial. Dan karena perjanjian
primordial itu, pada urutannya,
merupakan pangkal fitrah manusia
yang suci, maka fitrah itu sendiri
mewujud dalam kerinduan jiwa dan
sukma kepada kebaikan, kesucian,
dan kebenaran.

PERJANJIAN PRIMORDIAL II

Di beberapa kalangan di negeri
kita ini, kata-kata primordial ham-
pir selalu mempunyai konotasi
negatif. Sebab, kata-kata itu biasa-
nya mengandung arti sikap tidak
rasional, berdasarkan pertimbangan
tentang apa yang ada pada sese-
orang sejak lahir, seperti kesukuan,
keagamaan, kedaerahan, kedudukan
sosial, dan lain-lain.

Secara leksikal (perkamusan),
kata-kata yang kita pinjam dari ba-
hasa asing itu salah satu penger-
tiannya memang berkonotasi ku-
rang baik, primitif, primeval, dan
sebagainya. Tetapi ia juga mem-
punyai pengertian yang positif,
sekurang-kurangnya netral saja,
seperti bersifat dasar (fundamental),
asli (original), dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian yang
positif, kita dapat berbicara tentang
adanya suatu perjanjian primordial
itu dalam Kitab Suci yang dilu-
kiskan demikian: Dan ingatlah
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ketika Tuhanmu mengambil dari
anak-cucu Adam—dari punggung-
punggung mereka—keturunan
mereka dan dimintakan saksi atas
mereka: “Bukankah Aku ini Tuhan-
mu?” Mereka menjawab: “Benar,
kami bersaksi.” Demikianlah, agar
kamu (tidak) berkata pada hari
kiamat: “Sesung-
guhnya kami lupa
akan hal itu” (Q.,
7: 172).

Disebut per-
janjian primordial
karena perjanjian
itu, baik secara
hakiki maupun
secara metaforsis,
terjadi pada awal
penciptaan ma-
sing-masing perorangan manusia,
atau bahkan sebelumnya itu. Ka-
rena adanya perjanjian itu, maka
mengakui adanya Tuhan dan hasrat
berbakti kepada-Nya merupakan
alam asli manusia. Para ahli tafsir,
seperti Muhammad Asad, mengait-
kan perjanjian ini dengan fithrah
manusia. Karena itu, seruan dalam
Kitab Suci agar manusia menerima
agama yang benar, yaitu bersaksi
kepada Allah semata, dikaitkan
dengan fithrah tersebut. Firman
Allah: Maka hadapkanlah wajahmu
kepada agama dengan penuh minat
kepada kebenaran, sesuai dengan
fitrah Allah yang telah menciptakan

manusia atas fitrah itu ... (Q., 30:
30).

Sekarang apa itu “agama” atau,
lebih tepatnya dalam istilah kitab
Suci, “dîn” itu? Secara kebahasaan,
“dîn” artinya tunduk dan patuh.
Maka yang dimaksud ialah tunduk
dan patuh kepada Allah, Pencipta

alam semesta,
yang sikap tun-
duk dan patuh
itu tidak lain
adalah pelaksa-
naan perjanjian
primordial ter-
sebut.

Dan jika di-
sebut “tunduk
dan patuh”,
maka dalam

maknanya yang luas meliputi ke-
seluruhan tingkah laku kita dalam
hidup ini, yang harus tidak lepas
dari tujuan untuk mengabdi atau
beribadah kepada Tuhan. Kemu-
dian, dalam wujud harian, agama
itu mengandung arti mengarahkan
seluruh pekerjaan kita untuk men-
capai ridlâ Allah. Akibatnya ialah,
bahwa kita harus berbuat sebaik
mungkin dalam kegiatan hidup
kita, sebab Allah sudah barang
tentu memberi ridlâ hanya pada
perbuatan baik saja dan tidak akan
memberi ridlâ yang sebaliknya.
Itulah amal-amal saleh dan itu
pulalah budi pekerti luhur.

Toleransi dan pluralisme Islam
klasik yang mengagumkan banyak
ahli dengan mudah dapat ditrans-
formasikan ke dalam bentuk-
bentuk toleransi dan pluralisme
modern, dengan sedikit perubahan
seperlunya pada beberapa konsep
dan ketentuan teknis dan operasio-
nalnya.
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Usaha berbuat baik guna men-
capai ridlâ Allah dan dalam rangka
tunduk dan patuh kepada-Nya
adalah perbuatan primordial, karena
hal itu merupakan pelaksanaan
perjanjian primordial antara Tuhan
dan manusia tersebut di atas. Dan
yang demikian adalah kewajiban.

PERJUANGAN ISLAM DITINJAU
KEMBALI

Jika bentuk ideal umat Islam itu
beserta tugas kewajibannya untuk
kemanusiaan harus diungkapkan
dalam kalimat singkat, maka yang
paling baik ialah mengutip Al-
Quran tentang gambaran yang
diberikan untuk masyarakat Islam
di masa Rasulullah Saw.: Kamu
adalah sebaik-baik umat yang di-
ketengahkan untuk manusia, karena
kamu menganjurkan kebaikan dan
mencegah kejahatan, lagi pula kamu
percaya kepada Tuhan. Perjuangan
Islam sepanjang sejarahnya dapat
dilihat sebagai usaha kaum Muslim
memenuhi gambaran Al-Quran itu,
khususnya berkenaan dengan tugas
kewajibannya bagi kemanusiaan.
Tugas itu juga sering diungkapkan
dalam kalimat aslinya dalam bahasa
Arab, yaitu “Amr ma‘rûf nahî mun-
kar”. Karena tugas amr ma‘rûf nahî
munkar itulah umat Islam selalu
terlibat dalam perjuangan melawan
setiap bentuk kezaliman, setidak-

tidaknya begitulah seharusnya.
Maka wajar sekali bahwa umat
Islam Indonesia sepanjang sejarah-
nya juga dikenal sebagai penentang-
penentang gigih imperialisme. Juga
bukanlah suatu kebetulan bahwa
gerakan kebangsaan Indonesia yang
mula-mula tumbuh dengan se-
benarnya, berbentuk organisasi
massa dalam arti modern dari
kalangan kaum Muslim melalui
Syarekat Islam. Dan ternyata Sya-
rekat Islam tidak hanya menjadi
katalisator kebangkitan nasionalisme
bercorak Islam saja, tetapi juga
bercorak Marxis (suatu pertum-
buhan dari “S.I. Merah”) dan ber-
corak nasionalisme (tiruan) Barat
khususnya menurut gaya Bung
Karno yang adalah anak asuhan
politik H.O.S Tjokroaminoto.

Di samping menghargai dan
bersikap terima kasih kepada kaum
Muslim terdahulu yang telah ber-
juang itu, kita saat sekarang juga
memiliki kemudahan bahkan “ke-
mewahan” untuk melihat kele-
mahan-kelemahan perjuangan me-
reka dan mengambil pelajaran
daripadanya. Tetapi untuk adilnya
haruslah ditegaskan bahwa dalam
penglihatan kita, kelemahan me-
reka tidak boleh diukur menurut
situasi mereka saat itu, melainkan
jelas dari ukuran tuntutan perkem-
bangan masyarakat kita sekarang
ini. Dan kelemahan itu jelas pula
tidak semuanya merupakan tang-
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gung jawab para pejuang Islam itu
sendiri, seperti ketidakmampuan
mereka menuangkan ide-ide per-
juangan mereka ke dalam kerangka
intelektual yang utuh dan sistema-
tis sesuai dengan tuntutan zaman.
Dan sekalipun mereka mempunyai
kesadaran yang
tinggi akan tu-
gas-kewajiban
mereka, namun
mereka kekura-
ngan kemampu-
an dalam segi
teknis pelaksa-
naan. Tampak-
nya mereka me-
nyadari apa
yang seharus-
nya, namun tanpa pengetahuan
memadai tentang segi bagaima-
nanya. Bahkan dalam hal apa yang
seharusnya itu pun masih terdapat
banyak sekali ketidakjelasan. Inilah
yang menyebabkan mengapa di
masa yang lalu seringkali terjadi
umat Islam merintis jalan dan
berkorban, seperti kebangkitan
nasional tersebut tadi, namun
golongan lain dengan pengalaman
lebih baik dalam pendidikan dan
kehidupan modern yang justru
meneruskan dan memberi pe-
nyelesaian-penyelesaian.

Dikatakan bahwa kelemahan itu
tidak seluruhnya menjadi tanggung
jawab mereka sendiri, sebab seba-

gian adalah akibat adanya faktor si-
tuasi kolonial pada saat itu. Ber-
kaitan dengan ini saya ingat bahwa
dulu pada permulaan bangkitnya
Orde Baru sering terdengar ejekan
kepada umat Islam sebagai kelom-
pok mayoritas (numerical majority)

tetapi minoritas
teknis (technical
minority). Ejekan
itu merupakan
suatu ironi, se-
bab ketidak-
mampuan teknis
umat Islam ada-
lah justru akibat
suatu aset positif
dalam perju-
angan nasional

di zaman penjajahan, yaitu sikap
non-kooperatif dengan kaum ko-
lonial, termasuk dalam hal pendi-
dikan. Sebaliknya untuk generasi za-
man kolonial kebanggaan memiliki
kecakapan teknis yang tinggi adalah
sesungguhnya suatu ironi; sebab ke-
cakapan itu didapat berkat “kom-
promi” terhadap “kultur kolonial”
dalam bentuk sikap menerima pen-
didikan yang mereka sediakan.
Kemampuan teknis itu terutama
adalah fungsi dari adanya peng-
alaman pendidikan modern. Hal ini
dikarenakan segi-segi teknis kehi-
dupan zaman sekarang diukur
dengan ketentuan-ketentuan teknis
modern. Pengetahuan teknis
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modern itu pada mulanya asing bagi
umat Islam, karena kenyataannya
memang datang dari bangsa-bangsa
Barat bukan Muslim.

Sudah tentu terdapat orang-
orang Islam yang berhasil mengecap
pendidikan modern sejak zaman
kolonial. Orang-orang ini mem-
punyai jasanya sendiri yang tidak
bisa diremehkan untuk perkem-
bangan cita-cita umat Islam Indo-
nesia. Khususnya mereka berjasa
karena percobaan mereka menawar-
kan perumusan kembali ide-ide
kemasyarakatan dan politik Islam
dengan memperhatikan tuntutan-
tuntutan zaman. Namun, mereka
ini juga tak lepas dari kekurangan-
kekurangan. Antara lain, seperti
dikatakan oleh Deliar Noer, bahwa
dalam percobaan reformulasi ide-
ide itu, mereka jatuh ke dalam
semangat apologia yang defensif
sifatnya.

Salah satu apologia yang paling
berat ialah percobaan mereka untuk
mengajukan Islam dan meman-
dangnya secara langsung sebagai
sebuah ideologi politik seperti
halnya dan sebanding dengan
ideologi-ideologi politik yang ada
di dunia ini. Memang terdapat
kontroversi mengenai apa yang
dimaksud dengan perkataan “ideo-
logi”: apakah agama termasuk
ideologi atau tidak, khususnya
berkenaan dengan agama Islam.
Saya berpendapat bahwa Islam

bukanlah sebuah ideologi, meski-
pun ia bisa berfungsi sebagai
sumber ideologi para pemeluknya.
Tetapi Islam sendiri terbebas dari
keterbatasan-keterbatasan sebuah
semiologi yang sangat memper-
hatikan konteks ruang dan waktu.
Meskipun menyangkut persoalan
yang luas dan tidak sederhana, dan
mempunyai makna positifnya
tersendiri sebagai suatu bentuk
sumbangan kepada kebangkitan
Islam sekitar Perang Dunia Kedua,
namun pandangan langsung kepada
Islam sebagai ideologi bisa ber-
akibat merendahkan agama itu
menjadi setaraf dengan berbagai
ideologi yang ada.

Menarik sekali memperhatikan
bahwa perkembangan pemikiran
tentang Islam di Indonesia tam-
paknya sedang membentuk suatu
lingkaran penuh. Islam datang ke
bumi Indonesia, seperti dikatakan
oleh para ahli sejarah, sebagai agama
yang banyak diliputi oleh ajaran-
ajaran mistik. Kemudian semakin
banyaknya kaum Muslim Indonesia
yang mampu pergi ke Timur Te-
ngah, antara lain berkat diguna-
kannya mesin uap untuk pelayaran,
telah mendorong adanya perkem-
bangan baru yang merupakan suatu
kemajuan bagi kaum Muslim In-
donesia, berupa semakin ditinggal-
kannya orientasi mistik (tasawuf),
dan digantikan dengan orientasi
fiqih atau hukum syariat yang lebih
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murni. Proses selanjutnya terjadi
ketika terdapat jumlah yang cukup
dari orang-orang Islam yang sempat
memperoleh pendidikan modern,
kemudian mereka ini maju dengan
gagasan-gagasan yang lebih segar,
khususnya dalam bentuk pan-
dangan terhadap Islam sebagai
norma-norma dan nilai-nilai su-
sunan sosio-politik tersebut di atas.
Golongan ini umumnya terdiri dari
kaum intelektual modern, namun
awam dalam agama, dalam arti
bahwa mereka tidak memiliki
latihan formal yang mendalam di
bidang ilmu-ilmu tradisional Islam.
Dengan meminjam jargon yang
banyak dikenal, mereka ini adalah
para intelektual bukan ulama,
sebagaimana tokoh-tokoh golongan
terdahulu adalah para ulama-
bukan-intelektual. Kemudian per-
kembangan terakhir ialah tumbuh-
nya suatu kelompok baru lagi yang
sekalipun tampaknya masih sangat
bersifat permulaan, menunjukkan
tanda-tanda akan menawarkan
sesuatu yang menarik untuk diper-
hatikan. Mereka ini sangat kritis
terhadap pandangan Islam sebagai
ideologi sosio-politik dan mencoba
menghayatinya sebagai sumber
inspirasi yang lebih tinggi. Mung-
kin yang paling diperlukan oleh
kelompok ini ialah pengkajian yang
lebih sistematis akan sumber-
sumber ajaran agama, penghargaan
yang lebih baik namun tetap kritis

kepada warisan kultural umat, dan
pemahaman yang lebih tepat akan
tuntutan zaman yang semakin ber-
kembang secara cepat.

PERKEMBANGAN FORMATIF
ILMU FIQIH

Melalui masa-masa perkem-
bangan formatifnya, ilmu fiqih
memperoleh batasnya yang jelas.
Batasan itu kurang lebih, fiqih ialah
ilmu tentang masalah-masalah
syar‘îyah secara teoretis. Masalah-
masalah fiqih itu berkenaan dengan
perkara akhirat seperti hal-hal
peribadatan (‘ibâdât) atau ber-
kenaan dengan perkara dunia yang
terbagi menjadi munâkahât (ten-
tang pernikahan), mu‘âmalât (ten-
tang berbagai transaksi dalam
masyarakat), dan ‘uqûbât (tentang
hukuman). Demi terpeliharanya
keadilan dan ketertiban antara
sesama manusia serta menjaga
mereka dari kehancuran, maka
diperlukanlah ketentuan-ketentuan
yang diperkuat oleh syarî‘ah ber-
kenaan dengan perkara perkawinan,
dan itulah bagian munâkahât dari
ilmu fiqih; kemudian berkenaan
dengan perkara peradaban dalam
bentuk gotong royong dan kerja
sama, dan itulah bagian mu‘âmalât
dari ilmu fiqih; dan untuk meme-
lihara perkara peradaban itu agar
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tetap pada garisnya, diperlukan
penyusunan hukum-hukum pem-
balasan, dan inilah bagian ‘uqûbât
dari ilmu fiqih.

Dari definisi dan penjelasan
tentang hakikat ilmu fiqih itu,
tampak dengan jelas titik berat
orientasi fiqih kepada masalah
pengaturan hidup bersama manusia
dalam tatanan sosialnya. Inti ke-
rangka pengaturan itu ialah ma-
salah-masalah hukum. Bahkan
meskipun masalah-masalah ibadah
juga termasuk ke dalam ilmu fi-
qih—justru merupakan yang per-
tama-tama dibahas—namun cara
pandang ilmu fiqih terhadap iba-
dah pun tetap menekankan orien-
tasi hukum. Dalam hal ini terkenal
pembagian hukum yang lima:
wâjib, mandûb, mubâh, makrûh,
dan harâm. Di samping itu terda-
pat cara penilaian kepada sesuatu
sebagai sah atau batal, yaitu dilihat
dari kenyataan apakah semua syarat
dan rukunnya terpenuhi atau tidak.

Situasi yang mendesak orang-
orang Muslim untuk menjabarkan,
melalui penalaran, unsur-unsur
dalam ajaran Islam yang berkaitan
dengan masalah pengaturan masya-
rakat ialah adanya kekuasaan politik
yang sangat riil. Kekuasaan itu tidak
saja secara geografis meliputi daerah
oikoumene yang amat luas, tetapi
juga secara demografis mencakup
berbagai bangsa dan agama yang ber-
aneka ragam. Desakan kepada pe-

nalaran itu, kemudian juga kodifika-
sinya, sesungguhnya sudah ada se-
menjak masa Dinasti Umawiyah
(40-131 H. [661-750 M). Di an-
tara para khalifah Umawiyah yang
terkenal sangat saleh ialah ‘Umar ibn
‘Abd Al-‘Aziz yang salah satu usa-
hanya ialah mendamaikan pertikai-
an keagamaan antara kaum Sunni
dan kaum Syi‘ah. Disebut-sebut
bahwa yang sesungguhnya untuk
pertama kali mendorong pembu-
kuan hadis, misalnya, adalah Khali-
fah ini, yang telah memerintahkan
usaha itu, antara lain, kepada Al-
Zuhri.

Tetapi, para penguasa Uma-
wiyah di Damaskus itu agaknya
kurang tanggap terhadap desakan
itu, meski di masa Umawiyah
telah lahir usaha cukup penting ke
arah penyusunan sistematika ilmu
fiqih dan kodifikasinya, dalam
konteks Suriah dan sistem peme-
rintahan Umawi, khususnya oleh
tokoh Al-Awza‘i (w. 155 H [774
M]). Dan baru pada masa Dinasti
‘Abbasiyah (131-415 H. [750-974
M]), usaha penyusunan sistematika
ilmu fiqih itu dan kodifikasinya
berkembang menjadi seperti yang
sebagian besar bertahan sampai
sekarang. Ketidakpuasan umum
kepada ketidakacuhan orang-orang
Umawi dalam soal-soal keagamaan
telah ikut mendorong meletus dan
berhasilnya Revolusi ‘Abbasiyah
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yang didukung oleh para agamawan.
Meskipun dalam banyak hal, seperti
sikap memihak kepada golongan
Sunni, kaum ‘Abbasiyah tak ber-
beda dari kaum Umawiyah, tapi
yang tersebut terdahulu itu menun-
jukkan minat yang lebih besar
kepada hal-hal khusus keagamaan.
Ini menciptakan suasana yang baik
untuk pengembangan ilmu-
ilmu keagamaan, khususnya ilmu
fiqih.

Pada masa peralihan dari Dinasti
Umawiyah ke Dinasti ‘Abbasiyah
itu, hidup seorang sarjana fiqih
yang terkenal, Abu Hanîfah (79-
148 H [699-767 M]). Aliran
pikiran (mazhab, school of thought)
Abu Hanifah terbentuk dalam ling-
kungan Irak dan suasana peme-
rintahan ‘Abbasiyah. Tetapi dari
masa Dinasti ‘Abbasiyah itu, yang
paling formatif bagi pertumbuhan
ilmu fiqih, seperti juga bagi per-
tumbuhan ilmu-ilmu yang lain,
ialah masa pemerintahan Harun Al-
Rasyid (168-191 H [786-809 M]).
Pada masa pemerintahannya itu,
hidup seorang teman dan murid
Abu Hanifah yang hebat, Abu
Yusuf Ya‘qub ibn Ibrahim (113-
182 H [732-798 M]). Harun Al-
Rasyid meminta kepada Abu Yusuf
untuk menulis baginya buku ten-
tang al-kharrâj (semacam sistem
perpajakan) menurut hukum Islam
(fiqih). Abu Yusuf memenuhinya,

tetapi buku yang ditulisnya dengan
nama Kitâb Al-Kharrâj itu menjadi
lebih dari sekadar membahas soal
perpajakan, melainkan telah men-
jelma menjadi usaha penyusunan
sistematika dan kodifikasi ilmu fiqih
yang banyak ditiru atau dicontoh
oleh ahli-ahli yang datang ke-
mudian.

Lebih jauh lagi, menyerupai je-
jak pemikiran Al-Awza‘i dari Suriah
di masa Umawiyah tersebut di atas,
Abu Yusuf dalam Kitâb Al-Kharrâj
menyajikan kembali sistem hukum
yang dipraktikkan di zaman Uma-
wiyah, khususnya sejak kekhalifah-
an ‘Abd Al-Malik ibn Marwan (64-
85 H [685-705 M]), yang dalam
memerintah berusaha meneladani
praktik Khalifah ‘Umar ibn Al-
Khaththab. Mungkin karena rasa
pertentangan yang laten kepada pa-
ra pengikut ‘Ali (kaum Syi‘ah), ka-
um Umawiyah di Damaskus ba-
nyak menaruh simpati kepada
‘Umar ibn Al-Khaththab, dan me-
ngaku bahwa dalam menjalankan
beberapa segi pemerintahannya,
mereka meneruskan tradisi yang
ditinggalkan oleh Khalifah Rasul
yang kedua itu. Oleh karena itu,
Kitâb Al-Kharrâj banyak mengisah-
kan kembali kebijaksanaan Khalifah
‘Umar, yang agaknya juga dikagumi
oleh Harun Al-Rasyid sendiri. Da-
lam pengantar untuk karyanya itu,
Abu Yusuf dengan tegas menasihati
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dan memperingatkan Harun Al-
Rasyid untuk menjalankan amanat
pemerintahannya dengan adil, se-
perti yang telah dilakukan oleh
‘Umar.

PERKEMBANGAN
HISTORIS ISLAM

Islam adalah agama yang di-
wahyukan Tuhan kepada umat
manusia melalui utusan-Nya, da-
lam hal ini yang terakhir ialah Nabi
Muhammad, Rasulullah Saw. Maka
dapat disebut bahwa Islam bersifat
“ahistoris”, dalam arti berwujud
ajaran-ajaran murni yang bersifat
mutlak dan universal (berlaku tanpa
terikat oleh ruang dan waktu).

Tetapi karena agama Islam untuk
kepentingan manusia guna me-
wujudkan kebahagiaannya, maka ia
mau tak mau menyejarah, yakni
menyatu dengan pengalaman hi-
dup manusia sendiri yang menjelma
dalam sejarah. Kenyataan ini ter-
bukti dengan jelas dalam pertum-
buhan historis paham keagamaan
Islam. Masalah pemahaman ke-
agamaan atau teologis pertama
yang muncul dalam Islam justru
merupakan kelanjutan langsung
suatu peristiwa politik dan historis,
yaitu pembunuhan ‘Utsman ibn
‘Affan, Khalifah ketiga.

Tersangkutnya masalah pema-
haman keagamaan di situ ialah
kebutuhan para pelaku pembunuh-
an itu untuk menemukan pem-
benaran dan pengabsahan bagi
tindakan mereka. Mula-mula, pem-
benaran atas pembunuhan itu
diperoleh dari ajaran agama tentang
kewajiban seorang penguasa untuk
berlaku adil dalam menjalankan
kekuasaan atau pemerintahannya.
Menjalankan keadilan serta me-
nunaikan amanat kepada yang
berhak adalah perintah Tuhan yang
amat penting. Sedemikian pen-
tingnya sehingga memenuhi pe-
rintah itu disebutkan sebagai tin-
dakan yang paling mendekati tak-
wa. Maka tindakan sebaliknya,
yaitu menjalankan pemerintahan
secara zalim sebagaimana mereka
tuduhkan kepada ‘Utsman, adalah
suatu pelanggaran yang amat prin-
sipiil kepada ketentuan agama,
sehingga merupakan suatu dosa
besar. Dan karena iman, untuk
dapat mewujudkan tujuannya,
tidak bisa dicampur dengan ke-
zaliman, maka suatu tindakan
kezaliman membuat pelakunya
keluar dari iman, yakni kafir. Dan
seorang kafir yang bersikap ber-
musuhan adalah “halal darahnya”,
artinya boleh, mungkin malah
harus, dibunuh.

“Bagi peninjau (observer) dari
luar, pembunuhan ‘Utsman itu
mungkin tampak sebagai tidak
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lebih dari ‘political expediency’ yang
menjadi ‘imperative’ perkembangan
masyarakat Muslim sebagai akibat
bentuk-bentuk hubungan (jadi
termasuk pertentangan) berbagai
faktor sosial, khususnya benturan
berbagai kepentingan dalam masya-
rakat. Kezaliman ‘Utsman ialah
nepotisme, yang kemudian merugi-
kan terutama beberapa suku Arab
yang kebetulan bukan dari suku
Quraisy Makkah. Orang-orang
Arab dari Mesir membunuh ‘Uts-
man setelah gagal memaksanya
turun dari kekhalifahan”.

Tetapi bagi pelakunya sendiri,
pembunuhan itu adalah tindakan
keagamaan dengan segala intensitas
dan kekentalan persepsinya, sehing-
ga pembunuhan itu dengan sen-
dirinya dihayati sebagai suatu per-
buatan yang saleh dan religius. Di
sinilah dimulainya berbagai keruwe-
tan tentang pemahaman keagamaan
yang telah mendapatkan “interven-
si” manusia. Sebab, para pembunuh
atau mereka yang membenarkan
pembunuhan ‘Utsman yang kelak
nyata melembagakan diri dalam
kelompok Khawarij (Kaum Pembe-
lot atau “Protestan”) itu, pada urut-
annya, menumbuhkan paham ke-
agamaan tertentu atau memberi te-
kanan yang amat kuat kepada suatu
aspek ajaran agama tertentu. Dan,
dalam suatu hukum sosiologis hu-
bungan timbal balik, lawan-lawan

mereka, yang terutama mengelom-
pok di sekitar Dinasti Umayyah di
Damaskus, juga tumbuh dengan pa-
ham-paham keagamaan (Islam) ter-
tentu atau sangat banyak memberi
tekanan kepada suatu aspek pan-
dangan keagamaan tertentu.

Paham keagamaan yang di-
kembangkan oleh Khawarij dan
diberinya tekanan amat kuat ialah
doktrin tentang tanggung jawab
manusia berdasarkan paham ten-
tang adanya kebebasan atau ke-
mampuan manusia untuk memilih
dan melakukan tindakannya sendiri.
Bagi mereka, konsep keagamaan
tentang “pahala” dan “dosa” tidak
bisa dipahami tanpa pandangan
dasar seperti itu. Dan karena “pa-
hala” dan “dosa” menyangkut ma-
salah “kebahagiaan” dan “keseng-
saraan”, atau “surga” dan “neraka”,
maka hal ini berarti menyangkut
masalah keadilan Tuhan. Dengan
kata lain, keadilan Tuhan dapat
dipahami hanya jika dikaitkan
dengan adanya kebebasan manusia
dan kemampuannya membuat
pilihan tindakan. Sebab, jika dise-
butkan Tuhan adalah Mahaadil
karena memberi pahala kepada
orang yang berbuat baik dan me-
nyiksa orang yang berbuat jahat,
maka keadilan itu ada hanya jika
perbuatan baik maupun jahat
manusia benar-benar merupakan
tanggung jawab manusia sendiri,
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bukan semata-mata akibat ketentu-
an Tuhan sejak zaman azalî (masa
lalu yang tak terhingga, tanpa
permulaan). Kita mengetahui bah-
wa paham ini, dalam Ilmu Kalam
atau ‘Aqâ’id (jamak ‘aqîdah, “ikatan”
atau “simpul”, yakni ikatan atau
simpul kepercayaan), disebut pa-
ham Qadariyah
(Paham Kemam-
puan Manusia).

Di lain pihak,
justru paham ke-
agamaan kebalik-
an dari semua
itulah yang dite-
kankan oleh
lawan kaum
Khawarij (dan
Syi’ah). Mereka
adalah para pembela ‘Utsman yang
tidak membenarkan pembunuhan
kepadanya, yang mengelompok di
sekitar Dinasti Umayyah seba-
gaimana telah disebutkan, sebab
‘Utsman adalah seorang anggota
clan Umayyah. Dimulai dengan
dorongan untuk membela nama
baik ‘Utsman dan tidak dibe-
narkannya membunuh khalifah
ketiga itu, mereka mengajukan
argumen bahwa apa pun yang
menimpa pada dunia dan diri
seorang manusia, termasuk tin-
dakannya, adalah pelaksanaan dari
ketentuan Tuhan dalam catatan
sejak dari zaman azalî, dan manusia

tidak sedikit pun dapat mengubah-
nya (Q., 57: 22).

Masalah pahala dan dosa bukan-
lah kompetisi manusia untuk me-
mahami, dan hanya merupakan
wewenang Tuhan semata. Tuhan
memberi pahala kepada siapa saja
yang dikehendaki-Nya, dan me-

nyiksa siapa saja
yang dikehen-
daki-Nya pula
(Q., 2: 284).
Dan pemberian
pahala atau ke-
bahagiaan, ter-
masuk surga,
oleh Tuhan ke-
pada seseorang
adalah semata-
mata karena ke-

murahan (fadll) Tuhan saja (Q., 3:
73-74), bukan karena kebaikan
tindakan manusia bersangkutan.
Manusia berusaha berbuat baik
untuk mendapatkan kebahagiaan,
namun Tuhan yang akhirnya me-
nentukan, apakah perbuatan baik-
nya itu membawa kebahagiaan atau
tidak. Sebab, segala keputusan
hanya ada di tangan Tuhan (Q., 6:
57). Karena itu, manusia harus
selalu berdoa, memohon kasih
sayang dan kemurahan Tuhan,
sehingga perbuatan baiknya tidak
sia-sia berhadapan dengan keten-
tuan Tuhan. Karena beratnya te-
kanan yang diberikan pada aspek

Orang-orang yang berusaha me-
nyesuaikan diri pada cara hidup
demokratis dituntut untuk me-
matuhi jenis kesatuan, yakni
kesatuan yang dicapai melalui
pemanfaatan kreatif kebhinekaan.
Suatu masyarakat yang demo-
kratis diharapkan menyediakan
ruang yang lebar untuk berbagai
kebinekaan.
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ketidakberdayaan manusia di ha-
dapan ketentuan Tuhan, maka
paham keagamaan ini dalam ilmu
Kalam disebut Jabariyah (Paham
Keterpaksaan).

Sepintas lalu, paham Jabariyah
ini “absurd”, apalagi jika dihu-
bungkan dengan konsep pahala dan
dosa yang begitu sentral dalam
agama. Tetapi sebenarnya paham itu
memiliki konsistensi yang tinggi
dengan suatu inti paham ketuhan-
an dalam Islam, yaitu Kemaha-
kuasaan Tuhan. Dalam kerangka
pikir kaum Jabari, Kemahakuasaan
Tuhan dapat dipahami hanya jika
tidak ada suatu kekuasaan atau
kemampuan apa pun dari atau di
luar Diri Tuhan. Dan adanya ke-
mampuan manusia untuk memilih
dan melaksanakan tindakannya
sendiri mengandung makna adanya
kekuasaan pada manusia itu, selain
dan di luar kekuasaan Tuhan.
Padahal terdapat penegasan dalam
Kitab Suci bahwa manusia tidak
bisa berbuat sesuatu selain yang
ditentukan Tuhan, dan Tuhan
menguasai hamba-hamba-Nya (Q.,
6: 18, 61). Lebih jauh lagi, pan-
dangan yang mengizinkan adanya
kemampuan di luar Tuhan, yakni
pada diri manusia, mempunyai
akibat pencairan paham tawhîd
yang menegaskan keunikan Tuhan
dan sifat-Nya yang mutlak tak
tertandingi. Manusia dengan ke-

mampuannya yang independen
akan berarti tandingan Tuhan.

PERKEMBANGAN IMAN

Jika iman melahirkan tuntutan-
tuntutan yang dapat sangat berat
pemenuhannya sebagai ujian dari
Allah, dan jika iman juga berarti
sikap percaya sepenuhnya kepada
Allah dan mempercayai-Nya, maka
iman juga harus dijaga kemurni-
annya untuk dapat membawa kita
kepada kebahagiaan sejati lahir dan
batin. Sebab, iman akan menim-
bulkan rasa aman sentosa hanya jika
dia tidak tercampuri oleh hal-hal
yang dapat mengotori iman itu,
yaitu perbuatan dosa: Mereka yang
beriman dan tidak mencampuri
(mengotori) iman mereka dengan
kejahatan, maka bagi merekalah rasa
aman sentosa, dan mereka adalah
orang-orang yang mendapat hidayah
(Q., 6: 82).

Memperhatikan firman suci itu
membawa kita kepada kesimpulan
bahwa terdapat kemungkinan sese-
orang yang beriman akan men-
campuri atau mengotori imannya
itu dengan kejahatan. Pertanyaan-
nya ialah, bagaimana mungkin
seseorang beriman kepada Allah
namun melakukan sesuatu yang
tidak memperoleh perkenan atau
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ridlâ-Nya? Tentu bisa, karena iman
itu sendiri pada hakikatnya adalah
suatu wujud atau kategori yang
dinamis, artinya dapat berkembang
atau menyusut, bertambah atau
berkurang, naik atau turun, me-
nguat atau melemah. Iman bukan-
lah wujud atau kategori statis, yaitu
sesuatu yang sekali terbentuk, maka
dia akan ada menurut bentuknya
itu tanpa berubah, seperti layaknya
sebuah bangunan fisik semisal
monumen. Orang yang beriman
namun masih sempat mengotori
imannya dengan kejahatan adalah
jelas orang yang imannya masih
lemah.

Iman hakikatnya dinamis karena
dia menyangkut sikap batin atau
hati, yang dalam bahasa Arab
disebut qalb (diindonesiakan men-
jadi “kalbu”) yang makna harfiahnya
ialah “sesuatu yang berganti-ganti”.
Maka tidak mungkin membuat
iman sedemikian rupa, sehingga
“sekali jadi dan untuk selama-
lamanya demikian”. Melainkan kita
harus menumbuhkan iman itu
dalam diri kita sedemikian rupa,
mungkin dari tingkat yang seder-
hana, kemudian berkembang dan
terus berkembang menuju ke-
sempurnaan. Itu berarti bahwa
iman menuntut perjuangan terus-
menerus, tanpa berhenti.

Karena itulah, metafora “jalan”
sering digunakan dalam agama kita.

Istilah-istilah “syarî‘ah”, “tharîqah”,
“sabîl”, “shirâth”, dan “minhâj”
dalam Kitab Suci semuanya mem-
punyai makna dasar ‘jalan’. Idenya
ialah bahwa kita harus bergerak di
“jalan” yang arahnya lurus dan
konsisten menuju kepada kebenaran
Mutlak, yaitu Allah Swt. Kita tidak
akan dapat sampai kepada Ke-
benaran Mutlak itu karena kita
adalah nisbi. Itu dengan sendirinya
demikian, sebab akan merupakan
kontradiksi dalam terminologi jika
kita katakan bahwa kita yang nisbi
ini dapat mencapai yang mutlak.

Walaupun tidak mungkin men-
capai Allah, Kebenaran Mutlak,
namun kita dituntut untuk dengan
konsisten (istiqâmah) dan tanpa
kenal lelah bergerak di atas jalan
yang mengarah kepada-Nya. Rasa
kedekatan kepada Allah itulah yang
akan memberi kita rasa aman sen-
tosa sebagai bagian dari “rasa
manisnya iman” (halawat al-îmân,
seperti tersebutkan dalam sebuah
hadis). Maka tingkat tertinggi
keimanan ialah tingkat yang se-
mangatnya dapat dipahami dari
firman Allah: Wahai sukma yang
tenang, kembalilah engkau kepada
Tuhanmu dengan penuh kerelaan
dan direlakan, kemudian bergabung-
lah dengan hamba-hamba-Ku, dan
masuklah ke dalam surga-Ku (Q.,
89: 27-30).
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PERKEMBANGAN ISLAM
DI INDONESIA

Kekuasaan politik Islam di
Nusantara belum pernah bisa
mencapai kebesaran dan kehebatan
sebagaimana yang ditunjukkan oleh
kekuasaan politik Buddhisme Sri-
wijaya dan Hinduisme Majapahit.
Apalagi tidak lama setelah Islam
mulai hadir di Nusantara ini, bang-
sa-bangsa Barat juga mulai ber-
datangan. Mula-mula agaknya
mereka hanya bermaksud mengem-
bangkan perdagangan sebagai ke-
lanjutan dorongan Merkantilisme
Eropa setelah perkenalan mereka
dengan Dunia Islam. Tetapi, ke-
mudian ternyata mereka tidak
cukup puas dengan hanya me-
lakukan perdagangan, dan mulai
melakukan praktik-praktik penja-
jahan dan imperialisme.

Keserakahan bangsa-bangsa
Barat itu dengan sendirinya men-
dapatkan perlawanan sengit dari
penduduk yang tinggal di Nu-
santara. Dengan adanya perlawanan
ini, kehadiran agama Islam dinilai
tepat pada waktunya, karena Islam
mampu dan dibutuhkan untuk
melengkapi penduduk Nusantara
dengan ideologi yang segar dan
tegar untuk menghadapi dan me-
lawan bangsa-bangsa Barat itu
(sebanding dengan Marxisme se-
bagai kelengkapan ideologis bang-

sa-bangsa terjajah dalam melawan
para penjajah mereka pada abad ke-
20). Oleh karena itu, sementara
ahli melihat kehadiran bangsa-
bangsa Barat di Nusantara me-
rupakan mixed blessing bagi Islam.
Di satu sisi, karena fungsinya
sebagai kelengkapan ideologis yang
sedang diperlukan oleh penduduk
Nusantara dalam menghadapi
bangsa-bangsa Barat itu sendiri,
maka kehadiran kaum penjarah itu
justru mempercepat penyebaran
agama Islam ke hampir seluruh
pelosok. Sedangkan di sisi lain,
justru keterlibatannya langsung
dalam menghadapi dan melawan
kaum penjarah dari Barat itu—
biarpun dengan menggunakan
bendera Islam—membuat persepsi
sebagian besar penduduk Nusantara
kepada agama Islam menjadi ber-
sifat sangat politis, yaitu dalam
fungsinya sebagai ideologi politik.
Dan ini menyebabkan persepsi
mereka terhadap Islam sebagai
agama an sich yang amat mendalam
menjadi banyak tertunda. Sehingga
tidak mengherankan kalau ke-
mudian muncul kesan yang umum
dipunyai para pengamat bahwa
Islam di Nusantara itu lemah dari
segi pemahaman dan penghayatan
para pemeluknya terhadap ajaran
agama itu, bahkan dianggap lebih
lemah daripada pemahaman dan
penghayatan para pemeluk agama
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itu di India pada saat-saat kele-
mahannya.

Dalam masalah keislaman ini,
India memang menyediakan bahan
perbandingan yang cukup menarik
bagi Indonesia. Sementara di India,
baik sebagai negeri merdeka se-
karang ini (dengan nama resmi
Bharat), maupun sebagai anak
benua yang juga meliputi Pakistan
dan Bangladesh (British India), para
pemeluk Islam selama ini merupa-
kan golongan minoritas. Namun,
agama Islam telah secara amat jauh
mempengaruhi pola-pola budaya
penduduk, bahkan pengaruh ini
sampai kepada mereka yang ber-
agama Hindu. Kuatnya penetrasi
budaya Islam di Anak Benua India
ini tecermin dalam jumlah ba-
ngunan-bangunan Islam yang me-
gah, yang kini menjadi objek
turisme India modern. Sementara
itu, kuil-kuil Hindu-Buddha tidak
memiliki daya tarik sekuat ba-
ngunan-bangunan Islam itu. Dan
sebaliknya, lemahnya penyerapan
budaya Islam di Indonesia tecermin
dari masih tetap pentingnya fungsi
bangunan-bangunan megah Hin-
du-Buddha sebagai objek turisme
Indonesia modern, sementara ba-
ngunan-bangunan Islam sendiri
hampir tidak berarti.

Sudah tentu semua kenyataan
tersebut, ditambah dengan banyak
kenyataan lain yang tidak mungkin
dijabarkan seluruhnya di sini,

mempunyai akibat-akibat yang
cukup jauh dan kontradiktif. Salah
satunya ialah bahwa sementara
Indonesia merupakan kesatuan
bangsa Muslim terbesar di muka
bumi, namun kontribusi kultural
dan, lebih-lebih lagi, intelektualnya
sangat jauh di bawah proporsinya.
Dalam bidang intelektual itu boleh
dikatakan bahwa kaum Muslim
Indonesia hanya menjadi konsumen
untuk produk-produk pemikiran
dari Anak Benua India sampai ke
produk pemikiran Barat. Ini dengan
mudah dapat dilihat dalam kuan-
titas komparatif kepustakaan ilmiah
Islam di Indonesia dan di negeri-
negeri lain, belum lagi kalau dilihat
dari segi kualitas komparatifnya,
misalnya dari segi orisinalitas suatu
kontribusi intelektual.

Berdasarkan semua itu, maka ki-
ranya cukup beralasan adanya suatu
pandangan yang menyatakan bah-
wa Islam di Indonesia sesungguh-
nya masih dalam tahap perkemba-
ngan dan pembentukannya, dan
masih sedang menyiapkan masa
depannya secara sangat menen-
tukan. Dapat pula dikatakan
bahwa umat Islam Indonesia
sekarang ini betul-betul baru pada
tahap permulaan mengecap hasil
perjuangan mereka sendiri selama
berabad-abad melawan dan meng-
halau penjajah. Seperti telah dije-
laskan di atas bahwa fungsi Islam di
Nusantara adalah sebagai keleng-
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kapan ideologis menghadapi penja-
rah yang datang dari Barat. Dan
bila kita hubungkan antara fungsi
Islam ini dengan tradisi dan sejarah
panjang semangat perlawanan
terhadap para penjajah Barat itu,
secara alami membuat kaum Mus-
lim sebagai yang paling berkepen-
tingan terhadap kemerdekaan. Ini
dinyatakan secara simbolik oleh Kiai
Muhammad Hasyim Asy‘ari, se-
bagai Ra’is Akbar Masyumi (se-
belum malapetaka perpecahan
partai ini), yang atas nama para
‘ulamâ’ seluruh Indonesia menge-
luarkan fatwa bahwa membela dan
mempertahankan Republik Indo-
nesia 17 Agustus 1945 adalah
perang suci di jalan Allah dan tewas
di dalamnya adalah kesyahidan
(syahâdah). Fatwa inilah yang sangat
membantu membuat peristiwa 10
November di Surabaya begitu
heroik yang kemudian ditetapkan
sebagai Hari Pahlawan bangsa In-
donesia.

PERKUMPULAN TAREKAT

Gerakan tasawuf muncul dalam
bentuk perkumpulan-perkumpulan
tarekat. Tarekat atau tharîqah adalah
aliran tentang jalan atau cara
mendekatkan diri kepada Allah Swt.
Tarekat tidak membicarakan segi
filsafat dari tasawuf, tetapi segi
amalan atau praktiknya. Ada dua

tarekat yang cukup terkenal di
Indonesia, yaitu Qadiriyah dan
Naqsyabandiyah. Tetapi, kedua
tarekat itu umumnya telah menjadi
satu.

Orang awam tentunya lebih
cepat tertarik pada hal-hal yang
bersifat praktis daripada hal-hal
yang bersifat ajaran. Karena itu, para
pengikut tarekat biasanya kurang
memahami seluk-beluk tasawuf
dalam arti ajaran-ajaran dan paham-
pahamnya. Mereka hanya menge-
tahui amalan-amalan tertentu
sebagai mediator untuk mendekat-
kan diri kepada Allah Swt. Bagi
mereka, tidak ada yang rumit
dalam melakukan amalan-amalan
ini; mereka diajari guru atau kiainya
bacaan-bacaan suci dalam bahasa
Arab, kemudian diharuskan meng-
amalkannya dalam waktu-waktu
tertentu. Seperti umumnya kaum
Muslim, bacaan suci atau wirid
yang terpenting adalah kalimat “Lâ
ilâha illallâh”. Hanya saja bagi
pengamal tarekat ini diajarkan
tentang kaitannya dengan bacaan-
bacaan lain. Bacaan wirid yang juga
sangat penting adalah suatu kalimat
yang merupakan pengukuhan ten-
tang apa tujuan seorang sufi. Ka-
limat itu bunyinya: “Ya Allah,
Engkaulah tujuanku, ridla-Mu-lah
keinginanku, maka karuniailah aku
kecintaan-Mu dan ma’rifat-Mu.

Kiai atau guru yang dapat me-
mimpin suatu gerakan tarekat
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adalah seorang sufi sendiri yang
telah memperoleh ijazah atau
limpahan wewenang untuk tugas
itu dari guru atasannya dalam
susunan mata rantai (silsilah)
tarekat. Setiap pengikut tarekat
harus mengetahui silsilah itu.
Karena ajaran ta-
rekat diyakini
berasal dari Allah,
maka tempat pa-
ling atas dalam
silsilah itu adalah
Allah sendiri, ke-
mudian Malaikat
Jibril yang bertugas menyampaikan
kepada Nabi Muhammad selaku
anak tangga ketiga, dan dari Nabi
Muhammad diteruskan kepada
salah seorang sahabatnya. Dari
sahabat Nabi itu, ajaran tarekat di-
wariskan berturut-turut sedemikian
rupa sehingga membentuk mata
rantai atau silsilah yang berujung
pada kiai atau guru tarekat, dan
kemudian kepada para pengikutnya.
Pengikut atau murid yang tidak
diberi ijazah tidak diperkenankan
meneruskan ajaran itu kepada orang
lain. Pelanggaran ketentuan ini
merupakan pengkhianatan.

Adanya silsilah dan ijazah itu
merupakan akibat dari doktrin
kerahasiaan. Doktrin itu bertitik-
tolak dari ajaran bahwa sesung-
guhnya Nabi Muhammad datang
ke dunia ini membawa dua macam
ajaran, yaitu ajaran umum dan

ajaran khusus. Yang umum adalah
agama Islam sebagaimana dianut
oleh kaum Muslim seluruhnya.
Sedangkan yang khusus adalah
berupa ajaran tentang bagaimana
mendekatkan diri kepada Allah
yang disampaikan Nabi kepada

salah seorang sa-
habat yang ber-
kenan di hati be-
liau. Tarekat atau
cara Qadiriyah
u m p a m a n y a ,
adalah ajaran
khusus Nabi

Muhammad yang disampaikan ‘Ali
ibn Abi Thalib, menantunya yang
juga merupakan khalifah keempat.
‘Ali mewariskan tarekat itu kepada
anak-turunnya sehingga sampai
kepada Syaikh ‘Abd Al-Qadir Jailani
dari Bagdad (1077-1166 M),
seorang sufi yang terkenal. Tarekat-
tarekat lainnya juga mempunyai
silsilah yang bersambung dengan
salah seorang sahabat Nabi.

Permulaan seseorang menjadi
anggota suatu perkumpulan tarekat
adalah baiat atau janji setia dengan
guru. Dalam kesempatan janji setia
itulah, guru atau kiai menyam-
paikan “rahasia” suluk amalannya.
Setelah menerima rahasia suluk ini,
dia kini menjadi salah seorang
Ikhwân atau saudara sesama anggota
perkumpulan. Di Indonesia, khu-
susnya Jawa, pemimpin tarekat itu
disebut guru atau kiai. Di Timur

“Suatu ide baik yang tidak sepe-
nuhnya terlaksana tidaklah berarti
harus ditinggalkan sama sekali.”

(Ushul Fiqih)
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Tengah mereka disebut Mursyid
(pemberi petunjuk), murâd (orang
yang dikehendaki atau dicari),
syaykh (Syaikh, orang tua), pir
(bahasa Persia, juga berarti orang
tua). Pengikutnya disebut murîd
(orang yang menuntut atau men-
cari kebenaran), faqîr (orang mis-
kin, maksudnya miskin ruhani
sebagai lawan dari Allah yang
bersifat ghanî yang berarti kaya).
Sesungguhnya setiap orang adalah
faqîr dalam arti memerlukan per-
tolongan Allah, juga disebut dar-
wisy dalam bahasa Persia yang
mempunyai arti sama dengan faqîr.
Tetapi di pesantren-pesantren
biasanya disebut saja “murid”.
Hubungan murâd-murîd atau kiai-
pengikut adalah sangat dekat dan
bersifat pribadi sebagai hasil rasa
kebersamaan mereka dalam kele-
bihan dan kekhususan amalan atau
wirid. Di Jawa Timur, memasuki
keanggotaan perkumpulan tarekat
biasanya disebut mengikuti khu-
susiyah (jadi ada sangkut pautnya
dengan kerahasiaan tadi). Karena
gerakan tarekat pimimpinan se-
orang kiai sering meliputi daerah
yang sangat luas, maka perlu di-
angkat wakil-wakil setempat yang
disebut “badal” (pengganti) atau
“khalifah” (juga berarti pengganti).
Abah Anom dari pesantren Surya-
laya umpamanya, beliau mem-
punyai lebih dari enam ratus kha-
lifah atau badal yang tersebar di

berbagai wilayah untuk melayani
para muridnya dari Kota Solo di
timur sampai Singapura di barat.

Kepercayaan kepada wali me-
nempati bagian yang sangat pen-
ting dalam sistem nilai kaum ta-
rekat. Seorang guru tarekat sering
kali dipandang memiliki kualitas-
kualitas kewalian. Apalagi setelah
meninggal, biasanya seorang guru
tarekat akan secara langsung diang-
gap wali yang keramat sehingga ma-
kamnya banyak dikunjungi atau di-
ziarahi orang-orang yang hendak
meminta berkah. Lama-kelamaan,
seorang wali, apalagi makamnya,
menjadi semacam mysterium tremen-
dum et fascinosum yang memiliki da-
ya tarik begitu kuat bagi kaum
Muslim awam. Hal ini membaha-
yakan kemurnian tawhîd sehingga
mengundang tantangan dari pihak
kaum reformis seperti Muhamma-
diyah, Persia, dan Al-Irsyad. Dalam
keadaan yang cukup ekstrem, me-
mang tidak mudah untuk membe-
dakan kepercayaan seorang Muslim
yang memuja wali atau makamnya
dengan kepercayaan animisme pri-
mitif. Sebab, dalam keadaan serupa
itu, magisme dalam baju agama
atau tasawuf sering tumbuh subur.
Di kalangan Muslim awam, masih
melekat anggapan bahwa seorang
guru tarekat bisa diasosiasikan de-
ngan perdukunan. Kiai tidak hanya
bertugas memberi bimbingan ru-
hani (mursyid), tetapi juga di-
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harapkan mampu melakukan pe-
kerjaan-pekerjaan magis seperti
mengusir roh jahat atau setan, dan
menyembuhkan orang sakit. Bah-
kan yang sangat umum, seorang kiai
dianggap bisa memberikan benda-
benda kesaktian atau azimat, talis-
man, rajah, dan seterusnya kiai
kepada muridnya.

PERLAMBANG AGAMA

Di kalangan kaum sufi ada peng-
andaian menarik. Seandainya kita
bisa naik ke tempat yang tinggi di
angkasa, lalu me-
lihat bumi, maka
secara imajiner
akan terbayang
lingkaran-ling-
karan geosentrik
yang terdiri dari
orang-orang yang
sedang shalat.
Lingkaran ini ber-
pusat pada satu
titik. Itu terjadi
karena setiap saat di bumi ini ada
orang shalat. Shalat apa saja. Pada
detik ini kita sembahyang Jumat di
sini, umpamanya, tetapi di tempat
lain ada orang yang sudah selesai
shalat ashar. Ada juga yang shalat
subuh, shalat hajat, atau shalat apa
saja ada pada saat yang sama.

Lingkaran itu dihubungkan
kepada pusatnya (Ka’bah) oleh

jeruji-jeruji atau radius-radius.
Radius-radius itu semakin dekat ke
pusatnya semakin rapat, semakin
pendek jarak satu sama lain. Se-
baliknya, semakin jauh dari pusat,
jarak satu sama lain pun semakin
renggang. Di situ kita baru bisa
melihat hikmah Ka’bah sebagai
kiblat.

Ini adalah suatu perlambang,
peringatan bahwa bila kita sanggup
menangkap makna agama, kalbu
agama, atau agama kalbu, maka
perbedaan dalam beragama menjadi
tidak penting. Tetapi kalau kita
masih sibuk dengan perbedaan di

antara kita, ma-
ka kita ibarat
berdiri di ling-
karan luar.
Agama kita
menjadi margi-
nal dan peri-
feral. Oleh ka-
rena itu, yang
diperlukan ia-
lah kesediaan
m e n a n g k a p

makna agama. Ini tidak berarti
bahwa yang lahir itu tidak penting.
Dalam sebuah hadis dari Abu
Hurairah, Rasulullah Saw. mem-
peringatkan, “Sesungguhnya Allah
tidak melihat bentuk luarmu juga
bukan hartamu, tetapi Allah melihat
hatimu dan amal perbuatanmu”
(HR. Muslim).
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PERLINDUNGAN TERHADAP
TEMPAT IBADAH

Allah berfirman, …Jika seandai-
nya tidak karena Tuhan menolak
sebagian manusia dengan sebagian
yang lain, tentu hancurlah semua
biara, gereja, sinagog dan masjid,
yang dalam bangunan-bangunan itu
banyak disebut nama Tuhan. Tuhan
pasti membantu siapa saja yang
membantu (menegakkan ajaran)-
Nya. Sesungguhnya Dia itu Maha
Kuat dan Maha Mulia (Q., 22: 40).
Dari firman itu jelas tersimpulkan
bahwa Tuhan melindungi semua
tempat ibadat, dan dengan begitu
juga berarti ada hak bagi setiap
kelompok agama untuk meng-
amalkan ajaran mereka masing-
masing. Ini semakin jalas dari
firman yang lain, Sesungguhnya
orang-orang yang beriman, orang-
orang Yahudi, orang-orang Kristen,
dan orang-orang Sabean, siapa saja
yang percaya kepada Tuhan dan Hari
Kemudian, serta berbuat kebaikan,
mereka mendapatkan pahala mereka
di sisi Tuhan mereka, dan mereka
tidak takut dan tidak (pula) bersedih
hati (Q., 2: 62; 5: 69).

PERLUNYA MENELAAH ULANG
HAKIKAT BANGSA

Pada titik perkembangan bangsa
dan negara sekarang ini, kita rasanya

dihentakkan oleh kesadaran tentang
perlunya menelaah ulang hakikat
bangsa dan negara kita. Telaah itu
dimulai sejak masa-masa silam yang
cukup jauh sebagai latar belakang,
sampai kepada masa kristalisasi
kesadaran kebangsaan akibat per-
lawanan kepada penjajahan. Telaah
itu diteruskan ke masa kebangkitan
nasionalisme modern oleh kaum
terdidik, kemudian masa konsolidasi
nasionalisme melalui proses-proses
eksperimentasi pelaksanaan pikiran-
pikiran tentang modern nation-state
Republik Indonesia, dengan silih
bergantinya keberhasilan dan ke-
gagalan.

Banyak sekali persoalan ke-
bangsaan dan kenegaraan kita yang
memerlukan kejelasan lebih lanjut
melalui kegiatan tukar-pikiran yang
bebas dan cerdas. Kegiatan itu
sekarang semakin banyak dimung-
kinkan karena; pertama, meningkat
pesatnya taraf kecerdasan generasi
muda; kedua, suasana kebebasan
sipil yang merupakan hasil dan
perolehan paling berharga dari
gerakan reformasi.

Adanya kejelasan tentang per-
soalan kebangsaan dan kenegaraan
akan melandasi terbukanya partisi-
pasi warga negara dalam melakukan
investasi sosial-politik untuk masa
depan yang lebih menjanjikan. Kita
semua harus mencari dan mene-
mukan ide-ide terbaik tentang
kebangsaan dan kenegaraan: per-
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tama-tama dari para tokoh pendiri
bangsa, dan selanjutnya dari peng-
alaman bangsa-bangsa di mana saja.
Akan memboroskan waktu dan
tenaga, bahkan sia-sia, jika kita
terkungkung oleh pemikiran dalam
pola berusaha “menemukan kembali
roda” (re-invent the wheel). Perintah
agama agar manusia mengembara di
bumi dan meng-
ambil pelajaran
dari umat-umat
yang telah lewat
adalah penegasan
tentang tidak di-
benarkannya pi-
kiran nativisme
dan atavisme.
Nativisme dan atavisme adalah
karakteristik paham kebangsaan
sempit. Menggali, memelihara, dan
mengembangkan budaya sendiri
adalah suatu keharusan. Namun,
semua itu harus dilakukan tanpa
nativisme ataupun atavisme, yaitu
sikap-sikap yang memandang bu-
daya sendiri sebagai yang paling
benar dan unggul, tanpa melihat
kemungkinan adanya segi-segi
negatif seperti feodalisme. Letak
kepulauan Nusantara tidak meng-
izinkan sikap-sikap serupa itu,
karena sepanjang sejarahnya, ia
merupakan crossroad berbagai bu-
daya di dunia, dan mendorong
terjadinya akulturasi sebagaimana
terlihat pada budaya nasional yang
kita warisi sekarang ini.

Pelaksanaan hal-hal di atas itu
memerlukan kesadaran tentang arah
dan tujuan perjuangan jangka
panjang. Maka sangat diperlukan
adanya kesediaan menempuh hidup
asketis, ingkar kepada diri sendiri
(self denial) untuk tidak menikmati
reward perjuangan dalam jangka
pendek, dan kesediaan untuk me-

nunda kesenang-
an (to defer the
g r a t i f i c a t i on )
jangka pendek,
karena di masa
depan akan ter-
sedia kebahagia-
an yang besar
dalam jangka

panjang. Karena dimensi waktu bagi
suatu investasi modal manusia
(human capital investment) untuk
membuahkan hasil atau reward itu
biasanya satu generasi (sekitar 20
tahun), maka sesungguhnya saat
terbaik melakukan investasi itu
ialah satu generasi yang lalu, se-
hingga sekarang dapat dipetik
buahnya. Tetapi jika kita tidak
dapat melakukan investasi itu satu
generasi yang lalu, maka saat terbaik
melakukannya ialah sekarang. Jika
tidak, maka pada satu generasi yang
akan datang tidak terjadi kemajuan
bangsa dan negara.

Di atas semua itu, kita harus
menemukan cara mengatasi per-
soalan bangsa dan negara kita, “se-
kali ini dan untuk selama-lamanya”

Mayoritas yang tidak toleran,
yang dipengaruhi oleh nafsu
ataupun ketakutan, dapat me-
nyebabkan demokrasi kehilangan
kebebasannya.
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(once and for all). Dengan tekad
bersama, insya Allah kita terhindar
dari kemungkinan mengalami krisis
lagi yang tanpa berkesudahan.

Sebagaimana telah dikemukakan
di atas, saat sekarang, setelah per-
jalanan bangsa berlangsung selama
setengah abad lebih, adalah saat
yang paling tepat memulai pem-
bangunan kembali negara, meng-
ikuti pikiran-pikiran terbaik para
pendirinya. Sudah saatnya kita
semua melaksanakan amanat untuk
berusaha menciptakan momen
keteladanan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan penggunaan
kekuasaan agar menjadi rujukan
generasi-generasi berikutnya. Oleh
karena itu, diperlukan tingkat ke-
sadaran kebangsaan dan kenegaraan
yang tinggi.

Alternatif dari semua itu ialah
sikap tidak peduli kepada situasi
bangsa yang tidak berhasil melak-
sanakan cita-citanya sendiri, atau
bahkan mungkin melawan cita-cita
itu. Suatu bangsa yang melawan
prinsip-prinsipnya sendiri tidak
akan bertahan! Sekarang atau tak
bakal pernah lagi! Now or never!

PERLUNYA TAKWIL

Persoalan lain yang berkenaan
dengan penafsiran Al-Quran adalah
masalah takwil. Dibanding tafsir,

maka takwil tampaknya lebih prob-
lematis, karena ia mencari makna
yang tersembunyi. Oleh karena itu,
takwil merupakan sebuah inter-
prestasi metaforis. Sebagai contoh,
di dalam ayat kursi ada kata-kata,
Singgasana-Nya meliputi langit dan
bumi (Q., 2: 255). Terjemahannya
memang hanya begitu, tetapi tak-
wilnya tidak, melainkan memper-
tanyakan apa yang disebut “kursi”,
apakah Tuhan duduk seperti raja,
atau bagaimana? Di sini mulai
masuk ke masalah metafor, sebab
penyebutan “Tuhan bertahta di atas
singgasana” adalah penyebutan
menggunakan bahasa kultural orang
Arab yang waktu itu asosiasinya
ialah dengan raja-raja Persi, Qisra,
yang duduk di atas singgasana. Kita
tahu bahwa raja-raja Persi dulu
memiliki karisma yang luar biasa,
sebab waktu itu Persia sebagai
negara “super power”. Orang Arab
memang tidak banyak mengetahui
mengenai kaisar (sebutan raja-raja
di Eropa) karena ada sedikit ke-
senjangan dari segi budaya, tetapi
dengan orang Persi lebih erat,
sehingga mereka lebih banyak tahu
mengenai Qisra. Qisra itu duduk di
atas kursi yang dalam bahasa Arab
disebut ‘arsy, di sebuah lingkungan
istana dengan taman-tamannya
yang sangat indah atau firdaus
(paradise). Kalau memang begitu
maka firman Allah dalam ayat kursi
tadi terjemahnya adalah, “Kursi
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Tuhan atau singgasana Tuhan itu
meliputi seluruh langit dan bumi”.
Akan tetapi, bagaimana dengan
takwilnya, apakah memang Tuhan
itu duduk di atas singgasana? Kalau
benar begitu, maka apa bedanya
kita dengan orang-orang musyrik
yang menggambarkan Tuhan seperti
manusia. Itulah kemudian memun-
culkan perlunya takwil. Takwilnya
ialah “kursi” di situ bukan lagi kursi
harfiah, melainkan suatu simbolisasi
dari kekuasaan. Artinya, bahwa
kemahakuasaan Tuhan itu meliputi
seluruh langit dan bumi.

Contoh yang lain adalah tentang
“tangan” dalam firman, Tangan
Allah di atas tangan-tangan mereka
(Q., 48: 10). Atau penjelasan Nabi
Muhammad kepada orang Yahudi
ketika mereka menuduh Tuhan itu
bakhil. Nabi menjawab bahwa
Tuhan itu justru sangat Pemurah
dan kedua tangannya terbuka lebar,
“bal yadâhu mabsûthatâni”. Di situ
digambarkan bahwa tangan Tuhan
itu dua. Malah di tempat lain ada
ilustrasi dengan bentuk jamak:
Tuhan menciptakan langit dan
bumi dengan tangan-tangan, “bi
aydîhi”. Namun, di sini memang
ada perselisihan mengenai apakah
kata “aydîhim” di situ berasal dari
“ayyada-yu’ayyidu” artinya kekuatan,
ataukah bentuk jamak dari “yad”
artinya tangan. Kalau yang terakhir
itu yang benar, maka “aydi” artinya
tangan-tangan. Artinya, tangan

Tuhan itu banyak seperti batara
guru. Ini juga masalah takwil,
karena jelas Tuhan tidak bisa di-
gambarkan mempunyai tangan
satu, dua, atau banyak. Semua
adalah metafora. Metafora itu ber-
kaitan entah dengan rahmat-Nya,
kemurahan-Nya, kekuasaan-Nya,
dan seterusnya.

“PERMAINAN” SEJARAH

Ketika pecah Perang Dunia II,
orang dapat menunjukkan dengan
tegas bahwa Adolf Hitlerlah biang
keladinya. Dan ketika dunia komu-
nis tiba-tiba mengalami perubahan
besar ke arah rekonsiliasi dengan
dunia Barat khususnya dan seluruh
dunia umumnya, orang pun segera
memberi kredit kepada Michael
Gorbachev, dan menghargainya
dengan memberinya hadiah Nobel.

Begitulah berkali-kali umat
manusia menyaksikan tampilnya
tokoh-tokoh besar, yang baik dan
yang jahat, di atas pentas sejarah.
Perbuatan mereka kemudian mem-
pengaruhi hidup orang banyak,
baik menguntungkan ataupun
merugikan. Para ahli memang
berselisih, apakah pelajaran sejarah
ditentukan oleh seorang tokoh
seperti Adolf Hitler atau Gorbachev
sebagai pribadi-pribadi, ataukah
oleh berbagai proses dan stuktur
yang impersonal, yang berada di
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luar jangkauan kontrol manusia,
sedangkan tokoh-tokoh yang tampil
itu hanyalah ibarat wayang saja bagi
mekanisme proses dan struktur itu?

Sesungguhnya perbedaan antara
kedua pandangan itu tidaklah
dikotomis. Proses-proses dan struk-
tur-struktur tidak akan menemukan
jalan yang menjadi pendorong
munculnya peristiwa besar jika
tidak ada tokoh yang “menemu-
kan”, memahami, dan mampu
menggunakannya. Sebaliknya,
seorang tokoh tidak akan mampu
menciptakan peristiwa besar, be-
tapapun cakap dan karismatiknya,
jika proses-proses dan struktur-
struktur yang menjadi lingkungan
aktivitasnya tidak mendukung.

Maka kedua faktor itu, yaitu
proses dan struktur di satu pihak
dan faktor ketokohan pribadi di pi-
hak lain, harus bertemu dalam satu
titik koordinat, dan terjadilah “se-
jarah”. Namun, ibaratkan pada pa-
gelaran wayang kulit ataupun film
dengan tokoh-tokoh bintangnya
yang selalu menjadi fokus perhatian
penontonnya, demikian pula se-
jarah tidak akan dapat dipisahkan
dari tokoh-tokoh pemain utamanya
yang menonjol dan bakal dikenang
baik atau buruk oleh zaman. Se-
perti dinyatakan dalam sebuah
ungkapan dalam bahasa Inggris,
“The Game of History is usually
played by the best and the worst over
the heads of the majority in the

middle” (Panggung sejarah biasanya
dimainkan oleh tokoh yang terbaik
atau terburuk di atas kepala ma-
yoritasnya yang ada di tengah).

Jadi, dalam setiap permainan,
(sejarah) tentu ada “good guys” dan
“bad guys”. Dan tidak seperti dalam
film anak-anak yang memang di-
rancang untuk pendidikan, dalam
sejarah, “good guys” tidak mesti
mengalahkan “bad guys”. Meskipun
kebenaran pasti akhirnya akan
mengalahkan kejahatan, namun
dalam perjalanan menuju hasil
akhir itu tidak jarang yang jahat
mengalahkan yang benar. Seperti
dibuktikan oleh peran Hitler,
bencana yang dahsyat tidak mus-
tahil terjadi hanya karena ulah
seorang “tokoh sejarah”. Dan akibat
kejahatannya tidak hanya diderita
oleh para penjahat sendiri, tapi juga
oleh orang-orang baik. Tentang
adanya kemungkinan seperti inilah,
Kitab Suci memperingatkan, Was-
padalah kamu semua terhadap ben-
cana yang sekali-kali tidak secara
khusus hanya menerima orang-orang
yang jahat saja di antara kamu (Q.,
8: 25). Maka mencegah kejahatan
(nahi mungkar) adalah kewajiban
seluruh masyarakat.

PERMASALAHAN MAKNA HIDUP

Masalah makna hidup bukan
masalah yang empirik, artinya tidak
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bisa diteliti berdasarkan observasi
terhadap kenyataan-kenyataan.
Itulah sebabnya dalam falsafah
tidak ada kesepakatan apakah hidup
itu bermakna atau tidak. Karena
itu, di zaman modern ini pun
tampil failasuf-failasuf yang tidak
mempercayai adanya makna hidup.
Albert Camus, misalnya, seorang
pemenang Nobel
sastra yang lahir
di Aljazair tetapi
berbudaya Pran-
cis, terkenal seka-
li dengan kon-
sepnya mengenai
absurditas, se-
perti tersirat da-
lam salah satu
ungkapannya,
“All that was is no more, all that will
be is not yet, and all this is
insufficient.” Semuanya dianggap
absurd, sehingga dia berpandangan
bahwa hidup dan mati itu sama sa-
ja. Karena itu, salah satu yang dia
perjuangkan ialah hak asasi ma-
nusia yang memuat hak untuk
bunuh diri.

Schopenhauer dan Dorou lebih
pesimistis lagi. Mereka memperha-
tikan bahwa orang hidup pasti
mati, dan orang bisa menghindari
segala macam malapetaka dengan
segala cara kecuali kematian. Pada-
hal tidak ada pengalaman yang
lebih mengerikan daripada ke-
matian. Jadi, untuk apa hidup jika

hanya menunggu mati? Mereka
bilang, hidup adalah guyon yang
mengerikan. Tetapi justru karena
adanya kematian itulah persoalan
hidup menjadi muncul secara lebih
dramatis. Maka seorang eksisten-
sialis lain yang lebih optimis,
seperti Martin Heidegger, mengata-
kan justru karena ada masalah

kematian, maka
hidup ini men-
jadi bermakna.
Artinya, keha-
diran manusia
tidak bisa ditaf-
sirkan sebagai
gejala alam yang
muncul begitu
saja. Dalam ke-
nyataan, manu-

sia memang berbeda dengan alam,
karena itu ada suatu makna menge-
nai hidup manusia, tetapi manusia
baru mempertanyakannya kalau
ingat bahwa dia akan mati. Maka-
nya, menurut Heidegger, ingat mati
adalah sumber kebijakan (wisdom).

Pernyataan Heidegger, failasuf
Jerman yang hidup pada zaman
Hitler, mengingatkan kita pada
sabda Nabi, “Orang yang bijak
adalah orang yang merendahkan
hatinya [orang yang rendah hati],
dan berbuat untuk sesuatu setelah
mati, dan orang gagal ialah orang
yang membiarkan dirinya mengikuti
hawa nafsunya lalu berangan-angan
kepada Allah.” Ini persis seperti

“Cara satu-satunya yang dapat di-
gunakan oleh golongan minoritas
untuk mempertahankan diri me-
reka terhadap golongan yang ber-
kuasa adalah bentuk dan aturan
cara kerja yang telah dianut ... dan
yang telah menjadi hukum dewan.”

(Thomas Jefferson)
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yang disindir dalam plesetan anak-
anak sekarang, “kecil manja, remaja
foya-foya, tua kaya raya, mati
masuk surga!” Artinya, membiarkan
diri mengikuti hawa nafsu atau
keinginan diri sendiri yang tidak
terkontrol.

Sekalipun jawaban mengenai
ada atau tidaknya makna hidup itu
sama sekali tidak empirik, namun
kenyataan bahwa setiap manusia
mempunyai konsep tentang makna
hidup. Karena jelas bahwa manusia
tidak akan tahan hidup tanpa
makna. Meskipun Schopenhauer
dan Dorou mengatakan bahwa ini
lelucon yang mengerikan, tetap saja
mereka berpendapat bahwa orang
yang membunuh itu harus di-
hukum. Artinya, secara implisit
mereka mengakui bahwa hidup itu
sendiri berharga. Kenyatan itu saja
sudah menunjukkan bahwa se-
betulnya orang tidak bisa lari dari
suatu kemestian tentang makna
hidup.

Di dalam Al-Quran banyak
metafora tentang keluarnya sese-
orang dari kegelapan ke cahaya.
Bahkan tugas para nabi dan rasul
itu sendiri adalah mengeluarkan
manusia dari kegelapan ke cahaya.
Metafora ini bisa kita rasakan kalau
kita berada dalam suatu kamar yang
gelap sama sekali, kita tidak tahu di
mana berada, apalagi kalau kamar
itu begitu luas sehingga kita tidak
tahu batas-batasnya secara fisik.

Pada waktu itu kita memerlukan
cahaya, ada seberkas cahaya dari
luar saja kita akan gembira, karena
akan memperjelas posisi dan hu-
bungan kita dengan lingkungan
sekitar. Maka dari itu, semua
masyarakat, seperti dibuktikan
dalam antropologi budaya, selalu
mempunyai penjelasan tentang apa
alam sekitarnya, dari mana hidup
ini, ke mana tujuannya, dan se-
bagainya.

PERMULAAN
IMPERIALISME EROPA

Dalam suasana Asia Tenggara
sebagai kawasan peradaban dan
perdagangan hemispheric Islam,
datanglah bangsa-bangsa Eropa.
Mereka didahului oleh Spanyol dan
Portugis dari semenanjung Iberia di
Eropa Barat Daya. Semenanjung
itu secara keseluruhan oleh orang
Arab disebut Andalusia. Selama
lima sampai tujuh abad, kaum
Muslim memerintah Andalusia dan
membangunnya menjadi pusat
peradaban dunia, khususnya di
wilayah barat (Al-Maghrib). Karena
berbagai sebab, terutama per-
cekcokan antara mereka sendiri,
kaum Muslim akhirnya terkalahkan
oleh gerakan reconquista (penakluk-
an kembali) orang-orang Iberia, dan
berakhirlah zaman gemilang Anda-
lusia. Bangsa-bangsa Spanyol dan
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Portugis yang baru selesai dengan
reconquista itu kemudian mengem-
bara ke seluruh muka bumi. Tujuan
mereka ialah menemukan jalan
sendiri langsung ke India dan
Timur Jauh (khususnya Cina dan
Maluku), tanpa tergantung kepada
para pedagang Muslim Arab, Persia,
India, dan Cina. Dalam pengem-
baraan itu, seperti kita ketahui
bersama, mereka “menemukan”
Amerika dan menaklukan banyak
bangsa lain, termasuk beberapa
bangsa di Asia Tenggara.

Dalam pandangan kaum Mus-
lim (dan Yahudi) Iberia, istilah
reconquista tidak tepat, sebab ma-
suknya Islam pada tahun 711 ke
semenanjung itu tidak bertujuan
penaklukan (Arab: qahr) melainkan
pembebasan (Arab: fath), yaitu
pembebasan penduduk dari pe-
maksaan agama oleh penguasa, yang
dimulai oleh Raja Recared pada
abad sebelumnya. Tetapi dalam
pandangan mereka yang sejiwa
dengan Raja Recared, reconquista
itu benar, karena memang ber-
tujuan menaklukan kembali pen-
duduk Iberia dan memaksakan
agama raja penguasa kepada me-
reka, dengan ancaman menerima
atau mati dibunuh. Praktek in-
kuisisi (inquisition) atau peme-
riksaan paham keagamaan pribadi
yang berjalan menurut hukum
inquisitio haereticae pravitatis ciptaan
Paus Gregorius IX yang terkenal

itu, adalah sumber kekejaman
mengerikan dan berkembang de-
ngan semangat reconquista Spanyol.
Semangat itu kemudian dibawa dan
disebarkan oleh bangsa-bangsa
Spanyol dan Portugis ke mana pun
mereka mengembara. Kaum Re-
conquistadores (Penakluk) dari Iberia
itu di mana pun juga memandang
kaum Muslim yang mereka jumpai
sebagai musuh yang harus diper-
lakukan dengan semangat recon-
quista. Rasa permusuhan sengit itu
melatarbelakangi penggunaan se-
butan “Moro” (Moors) yang tidak
relevan untuk kaum Muslim Mindanao,
sebutan yang mereka gunakan
untuk kaum Muslim Iberia yang
dengan gemas mereka binasakan.

Untuk dapat benar-benar me-
nangkap semangat perlawanan
masyarakat Asia Tenggara terhadap
orang-orang Barat yang mulai
berdatangan itu, suasana sengit dan
bermusuhan kaum Reconquistadores
Spanyol dan Portugis tersebut harus
dimengerti. Keserakahan orang-
orang Spanyol dan Portugis yang
merampok harta kekayaan bangsa-
bangsa asli (“Indian”) Amerika
Selatan juga terjadi terhadap bang-
sa-bangsa Asia Tenggara. Mereka
hanya terhambat oleh perlawanan
sengit dari masyarakat yang sudah
berpengalaman dalam pergaulan
internasional kosmopolit dalam
lingkungan peradaban hemispheric
Islam yang sudah mapan.
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Tetapi, memang pada masa-
masa itu peradaban Islam sudah
mulai melemah, dan perlahan-lahan
dunia Islam kembali menjadi se-
kumpulan bangsa-bangsa terbela-
kang. Maka akhirnya Malaka, pusat
perdagangan dan peradaban Islam
Asia Tenggara, pada tahun 1511
jatuh ke tangan Portugis. Peristiwa
itu terjadi 400 tahun setelah wafat
Imam Ghazali, atau 800 tahun
setelah Tariq ibn Ziyad membe-
baskan Iberia dan Muhammad ibn
Qasim membebaskan lembah Su-
ngai Indus. Karena itu, kejatuhan
Malaka merupakan peristiwa yang
amat simbolik bagi perubahan
drastis sejarah umat manusia, yaitu
titik permulaan kekalahan seluruh
dunia Islam dan kemenangan bang-
sa-bangsa Eropa, khususnya Eropa
Barat (Eropa Timur, terutama
Balkan, saat itu masih dikuasai oleh
Kerajaan Islam Turki Usmani sam-
pai sekitar 500 tahun kemudian,
yaitu awal abad ke-20, setelah
terjadi Balkanisasi atau pemecah-
belahan Balkan menjadi negara-
negara kecil yang saling bermusuh-
an).

Suatu ironi besar bagi dunia
Islam bahwa bangsa-bangsa Eropa
Barat itu akhirnya mampu meng-
ungguli bangsa-bangsa Muslim
setelah mereka berusaha selama
lima-enam abad, karena mereka
mengadopsi ilmu pengetahuan
Islam. Bahkan pandangan hidup

Islam yang membuka alam semesta
sebagai objek observasi dengan sikap
yang bebas dari kecenderungan
pensucian (sakralisasi) yang mito-
logis, juga mereka ambil dengan
penuh minat (lihat contoh pe-
nuturannya dalam novel sejarah,
Name of the Rose oleh Umberto
Eco). Demikian pula konsep-kon-
sep Islam tentang manusia yang
bersemangat egilitarianisme, par-
tisipasi dan keterbukaan atas dasar
kebebasan manusia untuk memilih
sendiri apakah mau menjadi makh-
luk setinggi-tingginya atau seren-
dah-rendahnya—seperti dijadikan
dasar falsafah kemanusiaan Renais-
sance oleh Pico della Mirandola—me-
reka peluk seerat-eratnya. Semua
itu terasa amat ironis bagi kaum
Muslim, karena pada saat-saat itu
mereka justru mulai banyak me-
nganut pandangan dunia penuh
takhayul, banyak serba mensucikan
alam, dengan pandangan kemanu-
siaan feodalistik dalam pola pe-
merintahan despotik, otokratik dan
totaliter. Despotisme itu tercermin
dalam sebutan para penguasa Islam
sebagai “Khalîfatullâh fî al-ârdl”,
“Khalifah Allah di Bumi”—padahal
semestinya tidak lebih daripada
Khalifah Rasul (Khalîfatu ‘l Rasûl)
dalam urusan duniawi. Bahkan ada
yang mulai menyebut diri mereka
“Zhillullâh fî al-ârdl”, “Bayangan
Tuhan di Bumi” serta gelar-gelar
serupa yang bersemangat kekuasaan
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mutlak heraldic, bersifat penam-
pilan pengagungan diri, dan me-
galomaniac, penuh fantasi keku-
asaan. Memang benar bahwa Nabi
Dawud a.s. adalah seorang Raja
sekaligus Khalifah Allah di bumi,
tetapi perlu diingat bahwa yang
mengangkatnya adalah Allah sen-
diri, dengan perintah agar Daud
a.s. menjalankan pemerintahan
antara manusia dengan adil. De-
mikian pula, terdapat isyarat dalam
sebuah hadis bahwa sultan adalah
bayangan Allah di bumi, tetapi
dalam pengertian bahwa ia menjadi
tempat kaum lemah mencari per-
lindungan, dan bahwa ia selamanya
bersandar kepada Allah sebagai
sumber cahaya, sebagai hamba
Allah, makhluk yang senantiasa
memerlukan pertolongan-Nya, dan
tidak akan pernah sekejap mata pun
mampu berbuat tanpa taufik dan
hidayat Allah (Divine providence).
Jadi kedudukan penguasa atau
sultan sebagai “bayangan Tuhan di
bumi” tidaklah sama, bahkan ber-
tentangan dengan konsep “dewa-
raja” (devaraj) yang merupakan
salah satu sumber despotisme
seperti kebanyakan terlihat dalam
kenyataan. Pengertian sultan sebagai
“bayangan Tuhan di bumi” justru
menegaskan tanggung jawab pri-
badi seorang penguasa kepada
Tuhan untuk menjalankan pe-
meritahan yang benar, adil, ter-
buka, dan memandang semua

orang sama dalam martabat, hak
dan kewajiban. Despotisme sendiri
adalah penyimpangan fatal dari
konsep madînah. Contoh des-
potisme ialah pemerintahan Shah
Muhammad Reza Pahlevi dari Iran
yang telah tumbang, yang me-
mandang dirinya sebagai keturunan
Nabi Muhammad Saw. dan Raja
Darius sekaligus, dan yang me-
mahkotai dirinya di Persepolis, ibu
kota Persia kuno, dengan gelar
Shâhinshâh Aryamehr (Raja-diraja,
Cahaya Arya), suatu bentuk pe-
nyimpangan yang sempurna dari
wawasan madînah.

PERMULAAN KEKHALIFAHAN
MANUSIA: SEBUAH
“DRAMA KOSMIS”

Masalah kekhalifahan manusia,
sama halnya dengan masalah-
masalah dasar keagamaan pada
umumnya, dapat dipahami dengan
pendekatan kalam. Dari khazanah
pemikiran klasik tidak didapatkan
elaborasi yang memadai tentang
kekhalifahan manusia, selain yang
ada dalam kitab-kitab tafsir dengan
tingkat keluasan dan kedalaman
yang berbeda-beda. Hal ini cukup
mengherankan, mengingat demi-
kian sentralnya masalah kekha-
lifahan manusia itu dalam pan-
dangan antropologis Al-Quran.
Tetapi mungkin karena tidak per-
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nah menjadi bahan polemik dan
kontroversi yang cukup gawat,
kekhalifahan manusia itu dianggap
tidak mengandung persoalan, se-
hingga dorongan untuk menjabar-
kan dan mengembangkan pema-
hamannya terdesak ke belakang
oleh topik-topik
yang lebih pole-
mis dan kontro-
versial.

Pada zaman
sekarang, masa-
lah kekhalifahan
manusia itu pa-
tut sekali di-
k e m b a n g k a n
pemahamannya,
mengingat po-
tensinya untuk menjadi pangkal
sumbangan kaum Muslim terhadap
masalah umat manusia sekarang
ini. Sebagai agama yang paling
cepat berkembang di muka bumi,
yang meliputi praktis semua unsur
ras dan budaya, Islam memiliki ke-
sempatan untuk benar-benar ikut
aktif menyelesaikan persoalan du-
nia.

Berangkat dari perhatian kepada
berbagai noktah yang relevan dalam
Kitab Suci dan Sunnah Nabi,
pendekatan terhadap masalah ke-
dudukan manusia sebagai Khalifah
Allah di bumi dapat dijabarkan
demikian rupa sehingga mem-
bentuk susunan organik pemikiran
yang kurang-lebih utuh. Segi kalam

dalam pendekatan itu ialah ra-
sionalitas penjabaran dan penyu-
sunan bahan-bahan dasar yang
tersedia, dengan kemungkinan
penalaran dan perluasannya yang
melibatkan khazanah pemikiran
umum.

Pada mula-
nya, terjadi sua-
tu “drama kos-
mis” yang meli-
batkan Tuhan,
para malaikat,
manusia, dan se-
tan, di suatu lo-
kus primordial
yang disebut
Jannah (kebun,
surga). “Pengu-

muman” Tuhan bahwa Dia akan
menjadikan seorang manusia se-
bagai Khalifah-Nya di bumi men-
dapatkan tanggapan skeptis para
malaikat karena meragukan kemam-
puan manusia menjalankan tu-
gasnya, mengingat potensinya
untuk merusak dan menumpahkan
darah. Secara tidak langsung para
malaikat mengaku lebih berhak atas
kehormatan sebagai Khalifah Allah,
karena mereka senantiasa bertasbih,
memuji, dan mengkuduskan-Nya.
Sangat menarik bahwa klaim para
malaikat itu ditolak oleh Allah,
dengan syarat bahwa kesalehan
pribadi semata bukanlah jaminan
bagi kesuksesan tugas kekhalifahan.
Dan Allah punya rahasia-Nya
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sendiri untuk Adam, yang para
malaikat tidak mengetahuinya.
“Sesungguhnya Aku lebih tahu ten-
tang sesuatu yang kamu tidak tahu,”
demikian firman Allah kepada para
malaikat. Agaknya, rahasia yang
para malaikat tidak tahu itu ialah
rencana Allah untuk mengajarkan
kepada Adam “segala nama” (al-
asmâ’a kullahâ).

Drama selanjutnya ialah ketika
Allah memanggil para malaikat un-
tuk menyebutkan segala nama itu,
dan mereka tidak berhasil. Kemu-
dian Allah menyuruh Adam, dan
berhasil. Akibatnya, para malaikat
harus mengakui keunggulan Adam,
dan “secara formal” mereka di-
perintahkan untuk sujud kepada-
nya. Semuanya patuh menjalani
perintah, kecuali Iblis, ruh jahat.
Allah mengutuk Iblis sebagai pem-
bangkang, sombong dan tergolong
mereka yang kafir. Iblis menerima
kutukan itu, tapi memohon diberi
kesempatan untuk menggoda ma-
nusia berbuat jahat, dan dikabul-
kan. Maka sejak itu terjadilah
perseteruan antara manusia dan
setan, masyarakat ruh jahat, ke-
lanjutan fungsi dan peran Iblis.

Drama ini diteruskan dengan
Allah mempersilakan Adam dan
istrinya, Hawa, tinggal di sebuah
kebun (al-jannah). Ayah dan ibu
pertama umat manusia itu diberi
kebebasan yang amat besar untuk
menikmati segala yang tersedia di

kebun, kecuali dilarang mendekati
sebatang pohon tertentu. “Makan-
lah kamu berdua dari kebun itu
dengan bebas dan menurut ke-
inginanmu, namun janganlah kamu
mendekati pohon ini...“ begitu
firman Allah kepada Adam dan
Hawa. Kedua nenek moyang ma-
nusia itu ternyata tidak mampu
menahan diri dari godaan setan,
seteru mereka sejak semula, yang
memberi keterangan palsu bahwa
pohon terlarang itu sesungguhnya
adalah “pohon keabadian” (syajarat
al-khuld). Adam dan Hawa pun
melanggar larangan Tuhan, dan
diusir dari surga, jatuh ke bumi. Di
tempat baru mereka, dua manusia
pertama itu akan hidup menetap
dan dapat bersenang-senang se-
mentara, tapi juga akan berkembang
menjadi sekumpulan makhluk yang
saling bermusuhan.

Namun dengan rahmat dan ke-
murahanNya, Allah tidak mem-
biarkan Adam dan Hawa hidup
tak menentu dan tanpa arah.
Petunjuk hidup yang benar di-
turunkan kepada mereka, dalam
bentuk “kalimat-kalimat” (yang
dapat dipandang sebagai bentuk
pertama “ajaran ketundukan”
(Arab, dîn-agama) kepada manusia
di bumi. Allah menjanjikan kepada
Adam dan Hawa (Hawâ’) bahwa
dengan mengikuti petunjukNya itu
mereka berdua tidak perlu merasa
takut ataupun sedih. Adam dan
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Hawa pun patuh, dan Allah meng-
ampuni mereka.

PERNIKAHAN DAN UNIT

KELUARGA

Pada zaman sekarang ini ter-
dengar atau terbaca orang mem-
pertanyakan relevansi kehidupan
berkeluarga atas dasar pernikahan
bagi kehidupan modern. Pertanya-
an yang mendasar tampaknya ialah:
Mengapa pernikahan? Dalam za-
man yang ditandai oleh paham
kenisbian yang hampir tak ter-
kendali, khususnya paham ke-
nisbian nilai-nilai hidup, per-
tanyaan tersebut sangat penting
untuk kita jawab dengan cara yang
jelas dan gamblang. Seperti di-
kemukakan para ahli, cara berpikir
serba kenisbian membuat orang
bingung oleh cerita Romeo dan
Juliet, dan penuh ingin tahu meng-
ajukan pertanyaan, “Mengapa
Romeo dan Juliet tidak pergi saja
dan hidup bersama, meski tanpa
nikah? Mengapa dua sejoli itu harus
memilih mengakhiri hidup mereka
dalam tragedi, penuh putus asa?”

Pertanyaan semacam itu adalah
sebuah indikasi kepada hal yang
amat gawat, yaitu goyahnya fondasi
kehidupan kekeluargaan atas sendi
perkawinan. Tetapi pertanyaan
(serupa) itu harus dijawab. Untuk

memulai jawabannya, Al-Quran
mengajarkan kepada kita bahwa
dunia ini adalah baik dan di-
ciptakan dengan penuh maksud,
sejalan dengan hukumnya sendiri
yang telah ditetapkan oleh Allah.
Al-Quran juga mengajarkan bahwa
manusia yang hidup dalam dunia
itu adalah makhluk yang bahagia,
sepanjang mereka tetap setia kepada
kesucian asalnya sendiri (fithrah),
dan tetap menempuh cara hidup
mengikuti kebenaran (hanîf), se-
jalan dengan keinsafan hati nurani
yang suci.

Salah satu unsur fitrah manusia
lagi ialah adanya hubungan tarik-
menarik yang alami antara dua jenis
yang berbeda, lelaki dan perem-
puan. Mengingkari adanya hu-
bungan tarik-menarik itu akan sama
artinya dengan mengingkari hu-
kum alam raya yang telah di-
tetapkan Tuhan Sang Maha Pen-
cipta. Maka difirmankan dalam Al-
Quran, Dan di antara tanda-tanda
kebesaranNya ialah bahwa Dia telah
menciptakan untuk kamu jodoh-
jodohmu dari kalanganmu sendiri,
agar kamu merasakan sakinah (ke-
tenteraman) dalam jodoh-jodoh itu,
serta dibuat olehNya mawaddah
(“katresnan”) dan rahmah (“cinta-
kasih”) antara sesamamu. Sesungguh-
nya dalam hal itu ada tanda-tanda
(kebesaran Tuhan) bagi kaum yang
berpikir (Q., 30: 21).
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Jadi, Tuhan Yang Maha Esa
memperingatkan kita bahwa daya
tarik manusia kepada lawan jenisnya
dan rasa saling cinta antara kedua
jenis itu adalah alami dan sejalan
dengan hukum atau Sunnah-Nya.
Lebih daripada itu hal tersebut
adalah salah satu dari tanda-tanda
kebesaran Sang Maha Pencipta,
yang apabila manusia memahami
dan menghayatinya, maka ia akan
dibimbing ke arah keinsafan yang
lebih mendalam akan kehadiran
Allah dalam hidup ini, dan di-
tuntun menuju pendekatan atau
taqarrub kepada-Nya.

PERNIKAHAN: SEBUAH
PERJANJIAN YANG BERAT

Persoalan hubungan perjodohan
dalam dunia kenyataan seringkali
sangat rumit untuk ditangani.
Tetapi, sebagaimana telah kita
ketahui dan yakini, Allah akan
senantiasa membimbing kita ke
jalan yang benar selama kita masih
menginsafi kehadiranNya dalam
hidup ini, dan selama kita tetap
bersedia menempuh hidup ini di
bawah bimbingan keinsafan dan
kesadaran akan adanya Yang Ma-
hahadir itu. Untuk mendapatkan
kualitas perjodohan ini harus ter-
lebih dahulu disadari bahwa ikatan
pernikahan adalah sebuah ikatan
atas dasar “perjanjian yang berat”,

sebuah firman Ilahi yang bernada
peringatan keras kepada orang yang
menganggap ringan ikatan per-
nikahan terbaca (terjemahnya)
demikian, “Bagaimana kamu (le-
laki) akan mengambilnya (mahar)
padahal kamu sekalian (suami-istri)
telah saling bersandar, dan mereka
(perempuan) itu telah mendapatkan
dari kamu (lelaki) perjanjian yang
berat?!” (Q., 4: 21).

Peringatan Tuhan itu sesungguh-
nya dalam rangkaian ajaran-Nya
dalam Al-Quran tentang hubungan
lelaki dan perempuan, dengan latar
belakang sosio-kultural Arabia pada
zaman Jahiliah. Dari rangkaian
firman yang cukup panjang itu
dapat kita simpulkan dan ketahui
apa sebenarnya kehendak agama
Islam berkenaan dengan hubungan
lelaki dan perempuan. Karena itu di
sini kita kutip deretan firman itu,
sebagai bahan renungan tentang
masalah pernikahan, sebagian per-
janjian yang berat ini, Wahai se-
kalian kaum beriman, tidaklah
dibenarkan atas kamu mewarisi
kaum wanita (istri) dengan paksa,
jangan pula kamu bertindak kasar
pada mereka dengan tujuan mem-
peroleh sebagian dari harta yang
telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali jika mereka memang me-
lakukan kejahatan yang jelas. Ber-
gaullah dengan mereka secara baik.
Dan jika sekiranya kamu benci
kepada mereka, maka mungkin saja
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kamu membenci sesuatu padahal
Allah membuat kebaikan yang ba-
nyak padanya. Dan jika kamu
berganti seorang istri dengan istri
yang lain lagi, padahal kamu telah
memberinya (istri pertama) itu harta
yang banyak, maka janganlah kamu
ambil barang sedikit pun dari harta
itu. Atau kamu
mengambilnya de-
ngan keonaran
dan jelas jahat be-
gitu? “Bagaimana
kamu (lelaki) akan
m e n g a m b i l n y a
(mahar) padahal
kamu sekalian (su-
ami istri) telah sa-
ling bersandar dan
mereka (perempuan) itu telah
mendapatkan dari kamu (lelaki) per-
janjian yang berat?!” Dan janganlah
kamu menikahi wanita yang telah
dinikahi ayah-ayahmu, kecuali telah
(di zaman dahulu). Sebab hal serupa
itu adalah kekejian, kemurkaan (dari
Allah) dan jalan yang jahat. Di-
haramkan atas kamu (menikahi) ibu-
ibumu, anak-anak perempuanmu,
saudara-saudara perempuanmu, bibi-
bibimu dari ayah, bibi-bibimu dari
ibu, kemenakan-kemenakan pe-
rempuanmu dari saudara lelaki,
kemenakan-kemenakan perempunmu
dari saudara perempuan, ibu-ibu susu
kamu, saudara-saudara perempuan
susu kamu, mertua-mertua perem-
puanmu, anak-anak tiri perempuan-

mu yang telah menjadi tanggungan-
mu dari istri yang telah kamu per-
gauli—sedangkan yang dari istri yang
belum kamu pergauli, maka di-
bolehkan bagimu—dan (diharamkan
atas kamu) istri anak-anak lelakimu
sendiri, dan mengambil madu dari
dua perempuan bersaudara, kecuali

yang telah lewat
(dari zaman da-
hulu). Sesung-
guhnya Allah
Maha Pengam-
pun dan Maha
Kasih Sayang.
Dan (diharam-
kan atas kamu)
perempuan-pe-
r e m p u a n

merdeka, selain perempuan yang
terkuasai oleh tangan kananmu
menurut ketentuan Allah atas kamu
(yakni, perempuan budak yang di-
ambil secara sah dan benar dari
rampasan perang sesuai dengan
hukum yang berlaku saat itu). Dan
dibolehkan bagi kamu selain itu
semua yang kamu jadikan istri
dengan hartamu (untuk maskawin
dan lain-lain) dengan jalan kamu
menikahi mereka secara sah, tanpa
menjadikan mereka teman kencan
gelap. Dan siapa pun dari pe-
rempuan itu yang hendak kamu
pergauli, berilah kepada mereka
maskawin sebagai kewajiban. Dan
tidak ada salahnya kamu saling suka
(tentang jumlah harta) sesudah

Maka hadapkanlah wajahmu un-
tuk agama ini sesuai dengan kecen-
derungan alami menurut fitrah
Allah yang Dia telah ciptakan
manusia atasnya. Itulah agama
yang tegak lurus, namun sebagian
besar manusia tidak mengetahui.

(Q., 30: 30)
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(maskawin) yang wajib itu. Se-
sungguhnya Allah Mahatahu dan
Mahabijaksana. Dan siapa saja dari
antara kamu yang tidak mendapat-
kan kemampuan untuk mengawini
perempuan-perempuan merdeka yang
beriman, maka ambillah dari mereka
yang terkuasai oleh tangan kananmu,
yang terdiri dari budak-budak perem-
puan yang beriman. Allah lebih tahu
tentang iman kamu, satu golongan-
mu dari yang lain. Maka nikahilah
mereka itu dengan izin keluarga
mereka, dan tunaikan maskawin
mereka dengan baik, melalui perni-
kahan yang sah, bukan teman ken-
can gelap, dan tidak pula mem-
perlakukan mereka sebagai wanita
peliharaan. Dan bila mereka telah
dinikahi secara sah namun kemudian
melakukan kejahatan, maka atas
mereka dikenakan hukuman separuh
dari yang dikenakan atas perempuan-
perempuan (merdeka) yang telah
kawin. Demikian itu diberlakukan
untuk kalanganmu yang meng-
khawatirkan terjadinya perzinaan.
Dan jika kamu tetap sabar (tidak
terburu-buru menyangka dan meng-
hukum), maka Allah adalah Maha
Pengampun dan Mahakasih Sayang.
Allah hendak memberi kejelasan bagi
kamu dan menuntun kamu kepada
sunnah-sunnah mereka yang sebelum
kamu, dan Dia hendak memberi
ampunan kepada kamu. Allah Ma-
hatahu dan Mahabijaksana. Allah

memang hendak memberi ampunan
kepada kamu, namun mereka yang
memperturutkan hawa nafsu, hendak
mendorongmu untuk jauh menyim-
pang (Q., 4: 19-27).

Jika kita simak benar-benar pe-
tunjuk keagamaan tentang hubung-
an lelaki perempuan dalam perni-
kahan itu, maka jelas sekali terlihat
tujuan-tujuan luhurnya. Dalam kon-
teks masyarakat manapun, persoalan
pertama dan utama ialah persoalan
perlindungan hak-hak asasi, serta
harkat dan martabat wanita. Karena
Al-Quran turun dalam lingkungan
bangsa Arab dengan latar belakang
sosio-kultural Jahiliah, maka pen-
dekatan ajaran Ilahi itu terjadi da-
lam kontras yang amat dramatis, dari
suatu masyarakat yang menindas
wanita kepada tatanan baru yang
menjunjung tinggi dan melindungi
kehormatan mereka.

Karena itu, korelasi terpenting
antara konsep keagamaan tentang
hubungan lelaki perempuan atau
pernikahan itu ialah usaha mem-
bangun budi pekerti yang luhur
(al-akhlâq al-karîmah) sebagai sendi
dasar masyarakat yang sehat, hu-
bungan suami istri dalam bangunan
kerumahtanggaan yang memper-
hatikan pesan-pesan Ilahi akan
menjadi pangkal pembangunan
moralitas yang tinggi dan budi
pekerti yang luhur. Karena itu, asas
pergaulan lelaki perempuan itu
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sendiri haruslah suci, jujur dan
terbuka (berdimensi sosial), dan
tidak boleh semata-mata sebagai
alat dan wahana pemuasan nafsu
rendah sehingga harus tertutup,
gelap dan dirahasiakan.

Hukum Islam dalam Al-Quran
tidak ada yang lebih rinci daripada
yang menyangkut hubungan lelaki-
perempuan, sebab unit keluarga
memang merupakan sendi utama
masyarakat. Atas landasan unit-unit
keluarga yang sehat akan berdiri
tegak bangunan masyarakat yang
sehat.

Berdasarkan pandangan dan
ajaran agama itu kiranya dapat
dimengerti mengapa banyak masya-
rakat tidak toleran terhadap pe-
nyelewengan lelaki perempuan
dalam lingkungannya. Apalagi jika
menyangkut para pemimpin se-
bagai public figure semacam senator
Wayn Hays dengan Elizabeth Ray,
Menteri John Profumo dengan
Christine Keeler, dan (mantan)
bakal presiden AS Gary Hart de-
ngan Donna Rice. Banyak bangsa
dan masyarakat yang hancur karena
rumah tangga para pemimpinnya
hancur. Di negara kita pun bukan
mustahil akan tumbuh hal yang
serupa. Maka semoga Allah mem-
bimbing kita semua ke jalan yang
mendapatkan ridla-Nya.

PERSAMAAN AGAMA-AGAMA

Al-Quran menegaskan tentang
persamaan asasi semua agama Allah.
Semua pengikut para nabi mem-
bentuk “umat yang tunggal” (um-
mah wâhidah), yang ditegaskannya
setelah menuturkan riwayat para
nabi dan orang suci, dengan ujung
cerita tentang Maryam putri Imran
dan Nabi Isa Al-Masih putranya
sendiri:

Dan sesungguhnya ini umatmu
semua, adalah umat yang tunggal,
dan Aku adalah Pangeranmu semua,
maka sembahlah olehmu sekalian
Aku saja (Q., 21:92).

Prinsip itu ditegaskan oleh ibn
Taimiyah lebih lanjut, demikian:
Maka Nabi Saw. bersabda dalam
hadis sahih, “Kami golongan para
nabi, agama kami adalah satu. Para
nabi adalah saudara lain ibu. Dan
dari antara semua manusia, akulah
yang paling berhak terhadap Isa Al-
Masih. Tidak ada nabi antara aku
dan dia.” Dan agama itu ialah
agama Islam yang Allah tidak
menerima agama selainnya, dari
orang-orang terdahulu maupun
orang-orang akan datang, karena
semua nabi berada di atas agama
Islam. Sebab al-islâm mengandung
arti al-istislâm, yaitu pasrah, me-
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nyerah (dengan salâm atau damai)
kepada Allah sendiri saja. Barang-
siapa pasrah menyerah kepada
selain daripadaNya, ia adalah
musyrik, dan barangsiapa tidak
pasrah menyerah kepadaNya ia
adalah orang yang menyombong-
kan diri untuk menyembahNya.
Yang musyrik dan sombong adalah
kafir. Dan pasrah menyerah kepada-
Nya saja mengandung pengertian
penghambaan diri (‘ibâdah) ke-
padaNya saja dan taat kepadaNya
saja. Inilah agama Islam yang Allah
tidak menerima selain daripadanya.

Bahwa islâm hanyalah sikap
tunduk kepada Allah dan tidak
kepada yang lain siapa dan apa pun
juga, tentu sudah merupakan fa-
ham yang amat disadari kaum
Muslim. Maka dengan sendirinya
islâm itu memerlukan dasar ke-
imanan ber-tawhîd yang kukuh-
kuat. Dan islâm beserta tawhîd-nya
itu sudah tentu merupakan kon-
sekuensi paling langsung dan logis
dari kalimat persaksian bahwa
“tiada suatu tuhan apa pun selain
Allah (Allâh, berasal dari kata Arab
Al-Ilâh, “The God”), Tuhan yang
sebenarnya, Yang Maha Esa.”

Tetapi kita amat perlu me-
nyadari akibat hakiki lebih lanjut
dari semua itu, yang merupakan
wujud nyata terpenting dari pan-
dangan dan pola hidup sosial
manusia, untuk mempertahankan
atau memperoleh kembali martabat-

nya yang tinggi sebagai puncak
ciptaan Tuhan. Yaitu bahwa orang
yang ber-îmân kepada Allah dan
ber-tawhîd serta ber-islâm kepada-
Nya haruslah pada saat itu pula
dan selama hidupnya menentang
tirani atau thâghût. Pandangan asasi
inilah yang ditegaskan dalam Al-
Quran berkaitan dengan penegasan
bahwa tidak boleh ada paksaan
dalam agama: Tidak ada paksaan
dalam agama. Sungguh telah jelas
berbeda yang lurus dari yang me-
nyimpang. Maka barangsiapa me-
nentang thâghût dan beriman ke-
pada Allah, ia sungguh telah ber-
pegang dengan tali pegangan yang
kukuh, yang tidak akan lepas. Allah
Maha Mendengar dan Maha Me-
ngetahui (Q., 2: 256).

PERSAMAAN DERAJAT LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN

Dalam (Q., 49: 13) disebutkan,
Wahai sekalian umat manusia,
sesungguhnya Kami ciptakan kamu
sekalian dari lelaki dan perempuan,
lalu Kami jadikan kamu sekalian
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
ialah agar kamu saling kenal (de-
ngan sikap saling menghargai).
Sesungguhnya yang paling mulia
pada Allah di antara kamu ialah
yang paling bertakwa. Sesungguhnya
Allah Mahatahu dan Mahateliti.
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Sudah tentu bagi para perem-
puan Muslimah, juga bagi siapa
saja, penting sekali peristiwa turun-
nya sebuah ayat yang menegaskan
persamaan derajat pria dan pe-
rempuan. Seorang istri Nabi Saw.,
yaitu Umm Salamah, pernah me-
nyampaikan kepada beliau se-
macam keluhan bahwa Kitab Suci
hanya menyebutkan kaum lelaki
dan tidak menyebutkan kaum
perempuan. Ber-
kenaan dengan
peristiwa itu, tu-
runlah firman
Allah, (Q., 33:
35), yang terje-
mahannya demi-
kian:

Sesungguhnya
mereka yang ber-
serah diri (“ber-
islâm”) lelaki dan
perempuan, yang
beriman lelaki dan perempuan,
mereka yang jujur lelaki dan pe-
rempuan, mereka yang tabah lelaki
dan perempuan, mereka yang khusyuk
lelaki dan perempuan, mereka yang
berderma lelaki dan perempuan,
mereka yang berpuasa lelaki dan
perempuan, mereka yang menjaga ke-
hormatan lelaki dan perempuan,
mereka yang banyak ingat kepada
Allah lelaki dan perempuan, Allah
menyediakan bagi mereka semua
ampunan dan pahala yang agung.

Penyebutan hampir hanya jenis
kelamin kebahasaan lelaki dalam
Kitab Suci sesungguhnya adalah
semata-mata karena bahasa Arab
memang mengenal jenis lelaki-
perempuan, sekalipun tentang
benda-benda mati, sama dengan
bahasa Prancis, misalnya, bukan
dengan maksud diskriminasi. Na-
mun penegasan dalam firman itu
sungguh sangat bermakna bagi

tekanan kepada
hakikat kesama-
an derajat pria
dan perempuan
yang diajarkan
Islam.

Dari uraian
para ahli di ka-
langan perem-
puan sendiri je-
las sekali bahwa
sebenarnya ka-
um perempuan

Islam tidak perlu merasa khawatir
dengan harkat dan martabat mereka
dalam agamanya. Jika penyim-
pangan terjadi, maka selalu dapat
diluruskan kembali dengan merujuk
kepada sumber-sumber suci, dan
justru inilah kelebihan Islam atas
agama-agama yang lain. Dengan
merujuk kepada semangat dasar dan
kearifan asasi atau hikmah ajaran
Kitab Suci dan Sunnah Nabi, kita
dapat mengetahui bahwa banyak

“Sikap pasrah (dalam bahasa
Arab, Islâm) adalah justru nama
agama yang muncul ke permuka-
an melalui Al-Quran, namun
masuknya agama itu ke dalam
sejarah menyebabkan ledakan
politik paling hebat yang pernah
disaksikan oleh dunia.”

(Huston Smith)
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praktik dalam sebagian dunia Islam
yang merendahkan kaum
perempuan itu tidak berasal dari
agama, tapi dari adat dan kultur
setempat. Kadang-kadang malah
merupakan kelanjutan dari ke-
butuhan mempertahankan pola
tatanan sosial-politik tertentu yang
bersifat status quo karena meng-
untungkan pihak penguasa.

Fatimah Mernisi dengan ke-
ahlian yang sangat tinggi banyak
melacak kepalsuan hadis-hadis yang
cenderung merendahkan perem-
puan, termasuk yang diriwayatkan
oleh Bukhari. Sebagai seorang
penganut mazhab Maliki, Fatimah
menerapakan metode kritik hadis
yang diajarkan dan diterapkan oleh
Imam Malik, dan menghasilkan
kajian kritis yang tangguh. Di atas
semuanya itu, Al-Quran masih akan
tetap ada di tangan umat Islam,
dan Kitab Suci itulah yang akan
menjadi sumber ajaran kebenaran
untuk selama-lamanya, serta yang
akan menjadi hakim dari berbagai
pertikaian pandangan tentang
agama, termasuk tentang perem-
puan. Jangankan kita kaum Islam
sendiri, sedangkan mereka yang
bukan Islam pun mulai dengan
sungguh-sungguh memperhatikan
Al-Quran, mempelajarinya dan
menghargainya sangat tinggi. Ber-
kenaan dengan ini, cobalah per-
hatikan pernyatan Thomas Cleary,
demikian: “Al-Quran adalah kitab

yang tidak dapat diingkari amat
penting bahkan untuk non-Mus-
lim, barangkali lebih-lebih lagi
pada zaman sekarang daripada yang
zaman telah terjadi, jika memang
hal itu dimungkinkan. Satu segi
dari Islam yang tidak terduga
namun menarik bagi jiwa sekuler
pasca-Kristen ialah adanya saling
hubungan yang serasi antara iman
dan akal. Islam tidak menuntut
kepercayaan yang tidak masuk akal.
Sebaliknya, ia mengundang keper-
cayaan yang cerdas, yang tumbuh
dari observasi, refleksi, dan kon-
templasi, dimulai dengan alam dan
apa saja yang ada di sekeliling kita.
Karena itu, antagonisme antara
agama dan sains yang dikenal oleh
orang Barat itu adalah asing bagi
Islam.”

Kalau Al-Quran tidak menuntut
kepercayaan yang tidak masuk akal,
maka lebih-lebih lagi ia tidak akan
menuntut pandangan dan sikap
kepada sesama manusia hanya
karena perbedaan fisiologis yang
tidak masuk akal, malah meren-
dahkan. Itulah yang menjadi salah
satu dasar pesan Islam sebagai
agama fitrah, agama alami dan
kewajaran yang suci dan bersih.
Dan benarlah para ulama yang
menegaskan bahwa Al-Quran itulah
imam kita, pembimibng kita, dan
penuntun kita menempuh hidup
yang benar.
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PERSAMAAN MANUSIA

Salah satu kelanjutan logis
prinsip ketuhanan ialah paham
persamaan manusia. Yakni, seluruh
umat manusia, dari segi harkat dan
martabat asasinya, adalah sama.
Tidak seorang pun dari sesama
manusia berhak merendahkan atau
menguasai harkat dan martabat
manusia lain, misalnya dengan
memaksakan kehendak dan pan-
dangannya kepada orang lain.
Bahkan seorang utusan Tuhan tidak
berhak melakukan pemaksaan itu.
Seorang utusan Tuhan mendapat
tugas hanya untuk menyampaikan,
bukan memaksakan, kebenaran
(balâgh, tablîgh) kepada umat
manusia.

Berdasarkan prinsip-prinsip itu,
masing-masing manusia meng-
asumsikan kebebasan diri pribadi-
nya. Dengan kebebasan itu manusia
menjadi makhluk moral, yakni
makhluk yang bertanggung jawab
sepenuhnya atas segala perbuatan
yang dipilihnya dengan sadar, yang
saleh maupun yang jahat. Tuhan
pun tetap memberi kebebasan
kepada manusia untuk menerima
atau menolak petunjukNya, tentu
saja dengan risiko yang harus
ditanggung manusia sendiri sesuai
dengan pilihannya itu. Justru
manusia mengada melalui dan di
dalam kegiatan amalnya. Dalam

amal itulah manusia mendapatkan
eksistensi dan esensi dirinya, dan di
dalam amal yang ikhlas manusia
menemukan tujuan penciptaan
dirinya, yaitu kebahagiaan karena
“pertemuan” (liqâ’) dengan Tuhan,
dengan mendapatkan ridlaNya.

Karena manusia tidak mungkin
mengetahui Kebenaran Mutlak,
pengetahuan manusia itu, betapa-
pun tingginya, tetap terbatas.
Karena itu, setiap orang dituntut
untuk bersikap rendah hati guna
bisa mengakui adanya kemungkin-
an orang lain mempunyai pe-
ngetahuan lebih tinggi. Dia harus
selalu menginsafi dan memastikan
diri bahwa senantiasa ada Dia Yang
Mahatahu, yang mengatasi setiap
orang yang tahu. Maka manusia
dituntut untuk bisa saling men-
dengar sesamanya, dan mengikuti
mana saja dari banyak pandangan
manusiawi itu yang paling baik.
Dengan begitu tawhîd menghasil-
kan bentuk hubungan sosial-kema-
syarakatan yang menumbuhkan
kebebasan menyatakan pikiran dan
kesediaan mendengar pendapat,
sehingga terjadi pula hubungan
saling mengingatkan apa yang benar
dan baik, serta keharusan me-
wujudkan yang benar dan baik itu
dengan tabah dan sabar.

Hubungan antarmanusia yang
demokratis itu juga menjadi ke-
harusan dalam tatanan hidup ma-
nusia, karena pada diri manusia
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terdapat kekuatan dan kelemahan
sekaligus. Kekuatannya diperoleh
karena hakikat kesucian asalnya
berada dalam fithrah, yang mem-
buatnya senantiasa berpotensi
untuk benar dan baik, dan kele-
mahannya diakibatkan oleh kenya-
taan bahwa ia diciptakan Tuhan
sebagai makhluk yang lemah, tidak
tahan menderita, pendek pikiran
dan sempit pandangan, serta gam-
pang mengeluh. Manusia dapat
meningkat kekuatannya dalam
kerjasama, dan dapat memperkecil
kelemahannya juga melalui kerja-
sama. Karena itu, manusia mene-
mukan kekuatan sosialnya dalam
persatuan dan penggalangan kerja-
sama. Kerjasama dan gotong-royong
itu dilakukan demi kebaikan semua
dan peningkatan kualitas hidup
yang hakiki, kehidupan atas dasar
takwa kepada Tuhan.

Gotong-royong itu sendiri ber-
akar dalam sikap saling meng-
hormati dan memuliakan. Manusia
adalah makhluk yang dimuliakan
Tuhan di muka bumi, baik di
daratan maupun di lautan. Maka
dituntut agar manusia saling meng-
hargai sesamanya. Sikap saling
menghargai ini, bersama dengan
semua prinsip di atas, melahirkan
kewajiban saling bermusyawarah
dalam segala perkara.

Musyawarah menjadi keharusan
karena manusia mempunyai ke-
kuatan dan kelemahan yang tidak

sama dari individu ke individu yang
lain. Kekuatan dan kelemahan
dalam bidang yang berbeda-beda
membuat individu-individu ma-
nusia berlebih dan berkurang.
Adanya kelebihan dan kekurangan
itu tidak mengganggu kesamaan
manusia dalam hal harkat dan
martabat. Tetapi ia melahirkan
keharusan adanya penyusunan
masyarakat melalui organisasi (ja-
mâ‘ah), dengan kejelasan pembagi-
an kerja antara para anggotanya.
Wujud organisasi itu dapat ber-
aneka ragam, tergantung pada jenis
dan tingkat kegiatan yang disusun
serta tujuan yang hendak dicapai.
Wujud organisasi itu ada sejak dari
yang paling sederhana, seperti ada-
nya imam dan ma’mum antara dua
orang dalam shalat, sampai kepada
susunan kenegaraan yang kompleks.

Musyawarah juga merupakan sisi
lain dari kenyataan masyarakat
manusia yang majemuk. Manusia
terbagi-bagi antara sesamanya tidak
saja dalam cara menempuh hidup,
tapi juga dalam cara mencari dan
menemukan kebenaran. Jalan umat
manusia menuju kebenaran dan
merealisasikan aliran tentang ke-
benaran itu amat banyak dipenga-
ruhi oleh ruang dan waktu, dan
setiap kelompok manusia telah
mendapatkan petunjuk dari Tuhan
melalui para utusanNya. Mereka
berhak atas kesempatan melaksana-
kan ajaran mereka selama hal itu
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bukan bentuk pengingkaran kepada
prinsip keharusan pasrah penuh
ketulusan dan kedamaian kepada
Tuhan.

PERSATUAN:

SILA KETIGA PANCASILA

Sila ketiga Pancasila adalah
Persatuan Indonesia; Persatuan
adalah nilai piranti yang sangat
esensial dan strategis. Persatuan
memberi wadah bagi setiap usaha
melaksanakan nilai-nilai luhur
kehidupan manusia. Tanpa per-
satuan, maka nilai-nilai luhur itu
tidak akan mudah diwujudkan.
Karena persatuan merupakan nilai
yang esensial bagi pelaksanaan nilai-
nilai luhur dan menjadi conditio sine
qua non bagi pelaksanaannya, maka
kedudukannya menjadi sama pen-
tingnya dengan nilai-nilai luhur itu
sendiri. Dari sinilah kita harus
memandang dan memahami makna
sila Persatuan Indonesia.

Sementara itu, nilai Persatuan
Indonesia itu harus kita persepsikan
dalam rangkaian kesatuan dengan
moto nasional, Bhinneka Tunggal
Ika. Moto itu mengandung peng-
akuan dasar bahwa bangsa Indone-
sia merupakan masyarakat bhinneka
atau majemuk (plural). Dan atas
dasar kebhinnekaan itu ditegakkan
persatuan yang dinamis. Persatuan

yang dinamis (tidak statis) adalah
persatuan dalam kemajemukan,
dengan makna tersirat yang meng-
akui adanya hak untuk berbeda
dalam batas-batas yang dapat
dipertangungjawabkan. Oleh ka-
rena itu, Persatuan Indonesia adalah
persatuan yang memberi ruang
pada kreativitas atau daya cipta
berdasarkan kebebasan yang ber-
tanggung jawab—yaitu kebebasan
dalam bingkai persatuan—dan
menghasilkan persatuan atas dasar
dinamika kebebasan yang absah.
Disebut “kebebasan yang bertang-
gung jawab” atau “absah” karena
dinamika masyarakat tidak boleh
menjerumuskan bangsa pada situasi
kacau (chaos), yang justru akan
meniadakan ruang bagi pelaksanaan
kebebasan itu sendiri. Kebebasan
tidak mungkin terwujud dalam
masyarakat yang kacau. Karena
kekacauan itu sendiri secara logis-
politis akan memberi peluang
tampilnya “orang kuat” atau dikta-
tor yang akan merampas kebebasan
dengan dalih bahwa mereka akan
mengatasi kekacauan tersebut.

PERSAUDARAAN DALAM RANGKA
KEMAJEMUKAN

Disebabkan sifat alamiah ma-
nusia yang berbeda-beda sesuai
dengan sunnatullah, maka sangat
logis bahwa ajaran Allah tentang
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persaudaraan berdasarkan iman
diberikan dalam kerangka kemaje-
mukan (pluralitas), bukan ke-
tunggalan (monolitik). Sebab hu-
kum perbedaan yang ditetapkan
Allah untuk umat manusia itu juga
berlaku pada kalangan kaum ber-
iman sendiri. Bagaimanapun, kaum
beriman terdiri dari pribadi-pribadi
dengan latar belakang biografi,
sosial dan budaya yang berbeda-
beda. Dan persaudaraan berdasar-
kan iman atau ukhuwah Islamiah
dalam kerangka kemajemukan itu
dengan jelas diajarkan Allah dalam
suatu deretan firman, Jika dua
kelompok dari kalangan orang-orang
beriman bertikai, maka damaikan-
lah antara keduanya. Jika salah satu
bertindak melewati batas terhadap
yang lain, maka perangilah yang
melewati batas itu sampai kembali
kepada perintah (ajaran) Allah. Dan
jika kembali, maka damaikanlah
antara keduanya dengan adil, serta
tegakkanlah kejujuran. Sesungguhnya
Allah cinta kepada orang-orang yang
menegakkan kejujuran. Sesungguhnya
orang-orang beriman itu tidak lain
adalah bersaudara. Maka damai-
kanlah antara dua saudaramu, dan
bertakwalah kepada Allah supaya
kamu dirahmati. Hai orang-orang
yang beriman! Janganlah ada suatu
golongan yang merendahkan go-
longan lain, boleh jadi mereka (yang
direndahkan) itu lebih baik daripada
mereka (yang merendahkan). Juga

janganlah ada suatu golongan wanita
(yang merendahkan) golongan wa-
nita lain, boleh jadi mereka (yang
direndahkan) itu lebih baik daripada
mereka (yang merendahkan). Jangan
pula kamu saling mencela, dan saling
memanggil sesamamu dengan pang-
gilan-panggilan (yang tidak baik).
Seburuk-buruk nama ialah (nama)
kefasikan (yang diberikan kepada
orang lain) setelah iman. Barang-
siapa tidak bertobat, maka mereka
itulah orang-orang yang zalim. Hai
orang-orang yang beriman! Jauhilah
banyak prasangka! Sebab sesung-
guhnya sebagian dari prasangka itu
adalah jahat. Dan janganlah kamu
mengintai-intai (mencari-cari ke-
salahan orang lain), jangan pula
sebagian dari kamu mengumpat
sebagian yang lain. “Apakah suka se-
seorang dari kamu memakan daging
saudaranya dalam keadaan telah
mati (menjadi mayat), sehingga kamu
jijik kepadanya?!” Bertakwalah
kepada Allah! Sesungguhnya Allah itu
Maha Pemberi tobat (ampunan) dan
Maha Penyayang. Hai sekalian umat
manusia! Sesungguhnya Kami telah
ciptakan kamu sekalian dari lelaki
dan perempuan, kemudian Kami
jadikan kamu sekalian berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku, agar
supaya kamu saling kenal dan meng-
hargai. Sesungguhnya Allah itu
Mahatahu dan Mahateliti (Q., 49:
9-13).
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Itulah deretan firman suci yang
harus kita pahami berkenaan de-
ngan ajaran tentang persaudaraan
berdasarkan iman atau ukhuwah
Islamiah. Selain menegaskan prin-
sip bahwa semua kaum beriman itu
bersaudara (antara lain karena,
seperti telah dicoba paparkan di
atas, adanya kemestian rahmat
Allah kepada kaum beriman, jika
memang beriman secara sejati),
deretan firman suci itu juga mem-
beri petunjuk konkret dan praktis
tentang bagaimana memelihara
persaudaraan di kalangan kaum
beriman. Jika kita coba memerinci
dalam bahasa kita sehari-hari, maka
ajaran Allah itu adalah sebagai
berikut:

(1) Semua orang yang ber-
iman adalah saudara satu
dengan lainnya.

(2) Namun kaum beriman itu
tidaklah semuanya sama
dalam segala hal. Adanya
perbedaan mungkin saja
menimbulkan pertikaian,
yang harus selalu diusaha-
kan pendamaiannya.

(3) Pendamaian antara dua
kelompok yang bertikai itu
adalah dalam rangka tak-
wa kepada Allah.

(4) Dan dengan takwa itu
Allah akan menganugerah-
kan rahmatNya yang men-
dasari jiwa persaudaraan.

(5) Maka harus ada sikap sa-
ling menghormati, dengan
tidak merendahkan suatu
golongan lain.

(6) Setiap golongan harus
cukup rendah hati untuk
mengakui kemungkinan
diri mereka salah, dan
golongan lain benar.

(7) Sejalan dengan itu di-
larang saling menghina
sesama kaum beriman.

(8) Juga dilarang memberi
nama ejekan satu sama
lain, apalagi jika ejekan
kejahatan.

(9) Yang tidak mengikuti itu
semua adalah orang-orang
zalim.

(10) Kaum beriman harus men-
jauhkan banyak prasang-
ka, karena itu bisa jahat.

(11) Juga dilarang saling men-
cari kesalahan.

(12) Dan dilarang pula me-
lakukan pengumpatan
(ghîbah, back bitting), yai-
tu membicarakan kebu-
rukan sesama ketika yang
dibicarakan itu tidak ada
di tempat pembicaraan.

(13) Melakukan ghîbah itu ada-
lah bagaikan memakan
daging mayat saudara sen-
diri, sebab orang yang
dibicarakan keburukannya
itu, karena tidak di tem-
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pat, tidak dapat membela
diri, apalagi melawan. Jadi
ghîbah adalah kejahatan
ganda, suatu kejahatan di
atas kejahatan.

(14) Sekali lagi kita kaum ber-
iman diseru untuk selalu
bertakwa kepada Allah,
yaitu menyadari akan ada-
nya pengawasan Allah
yang selalu hadir di mana
pun kita berada, sehingga
tidak sepatutnyalah se-
orang yang beriman me-
lakukan sesuatu yang ti-
dak diperkenankan oleh-
Nya.

(15) Takwa kepada Allah meng-
hasilkan bimbingan ke
arah budi pekerti yang
luhur, dan Allah akan
mengampuni dan mem-
beri rahmat-Nya kepada
manusia.

(16) Lebih lanjut, kita diingat-
kan bahwa seluruh umat
menusia pun diciptakan
Allah berbeda-beda, ka-
rena dijadikan oleh-Nya
berbangsa-bangsa dan ber-
suku-suku.

(17) Itu semua tidak lain ialah
agar kita saling kenal de-
ngan sikap saling meng-
hormati (arti luas dari
perkataan Arab ta‘âruf).

(18) Kita tidak boleh membagi
manusia menjadi tinggi

rendah karena pertim-
bangan-pertimbangan
askriptif atau kenisbatan,
seperti kebangsaan, ke-
sukuan dan lain-lain.

(19) Sebab dalam pandangan
Allah, manusia tinggi dan
rendah hanyalah berdasar-
kan tingkat ketakwaan
yang telah diperolehnya.

(20) Manusia tidak akan me-
ngetahui dan tidak di-
perkenankan menilai atau
mengukur tingkat ketak-
waan sesamanya itu. Allah
yang Maha Tahu dan Ma-
ha Teliti.

PERSAUDARAAN DAN CARA
MENJAGANYA

Salah satu rahmat Allah ber-
hubungan dengan masalah per-
saudaraan dan persahabatan. Allah
berfirman, ...mereka tidak akan juga
berhenti bertengkar. Kecuali mereka
yang telah mendapat rahmat dari
Allah ...(Q., 11: 118-119).

Nabi dipuji oleh Tuhan sebagai
seorang yang sangat pengertian
pada orang lain. Hal ini berkat
rahmat Allah, Karena rahmat dari
Allah jugalah maka engkau bersikap
lemah-lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau kasar dan berhati
tegar niscaya mereka menjauhi kamu.
Maka maafkanlah mereka dan
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mohonkan ampun buat mereka dan
bermusyawarahlah dengan mereka
dalam segala urusan. Maka jika
engkau sudah mengambil keputusan
bertawakallah kepada Allah, karena
Allah mencintai orang yang tawakal
(Q., 3: 159).

Nabi dian-
jurkan Allah Swt.
untuk selalu
empati, yakni
merasakan apa
yang dirasakan
orang lain, me-
miliki ikatan ba-
tin yang sama,
mempunyai per-
hatian atau ko-
mitmen yang
sama dengan orang lain, yang
dilambangkan di dalam perintah
untuk mudah memaafkan.

Setelah Allah Swt. menegaskan
bahwa seluruh kaum beriman itu
bersaudara, kemudian diberikan
petunjuk. Bagaimana cara meme-
lihara persaudaraan tersebut? Yang
utama adalah menghindarkan diri
dari saling menghina, memperolok:
Hai orang-orang beriman! Janganlah
ada suatu golongan memperolok
golongan yang lain; boleh jadi yang
satu (yang diperolok) lebih baik
daripada yang lain (yang mem-
perolok): juga jangan ada perempuan
menertawakan perempuan; boleh jadi
yang seorang (yang diperolok) lebih
baik daripada yang lain (yang

memperolok): Janganlah kamu saling
mencela dan memberi nama ejekan.
Sungguh jahat nama yang buruk itu
setelah kamu beriman. Barang siapa
tidak bertobat, orang itulah yang
zalim (Q., 49: 11).

Kita diajarkan oleh Al-Quran
untuk tidak ter-
lalu memastikan
bahwa diri kita-
lah yang benar
dan orang lain
salah. Kita di-
tuntut untuk
selalu mempu-
nyai semacam
sikap cadangan
dalam batin kita
bahwa mungkin

orang lain benar. Seperti kata pe-
patah Melayu, menepuk air di
dulang terpercik muka sendiri.
Dalam ajaran Islam, kalau kita
menghina orang lain sebenarnya
juga menghina diri kita sendiri.
Sebab kita ini adalah sama, manusia
itu semuanya sama.

Dari mana kita tahu bahwa
orang itu jelas-jelas beriman? Tentu
saja dari segi lahirnya, karena
persoalan batin bukan urusan kita.
Rasulullah Muhammad Saw. saja
pernah berkata dalam nada marah
kepada seseorang, “Aku ini tidak
diutus untuk membelah dada ma-
nusia”.

Kita tidak bisa membaca isi hati
manusia. Jika lahirnya itu beriman,
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maka kita harus terima sebagai
orang yang beriman. Jadi, kita tidak
boleh menerapkan atau mengapli-
kasikan sebutan-sebutan stigmatik
yang kurang baik terhadap orang
tersebut.

Cara memelihara persaudaraan
berikutnya adalah menghindari
prasangka atau buruk sangka ke-
pada orang lain, Hai orang-orang
yang beriman! Jauhilah prasangka
sebanyak mungkin, karena sebagian
prasangka adalah dosa. Dan jangan-
lah saling memata-matai (mencari-
cari kesalahan orang—NM), ja-
nganlah saling menggunjing. Ada-
kah di antara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang
sudah mati? Tidak, kamu akan
merasa jijik. Bertakwalah kepada
Allah. Allah selalu menerima tobat,
dan Maha Pengasih (Q., 49: 12).

Prasangka sekadarnya memang
kadang-kadang diperlukan, karena
merupakan bagian dari sikap ke-
waspadaan. Kalau kita di tengah
malam mendapati orang yang mau
masuk rumah kita, jelas kita harus
berprasangka. Itu adalah kewas-
padaan; tetapi kalau kita terlalu
banyak prasangka, itu dilarang
Tuhan.

Hal ini penting dipahami dalam
kaitannya dengan puasa, bahwa
bulan puasa tidak saja bulan suci
tetapi bulan penyucian diri. Meng-
apa ada masalah penyucian diri atau
fungsi “Kawah Candradimuka”

seperti ini? Sebab manusia meng-
alami pengotoran oleh kelemah-
annya sendiri, sementara ia dila-
hirkan dalam keadaan suci. “Setiap
anak itu dilahirkan dalam keadaan
fitrah (suci), kedua orangtuanyalah
yang membuatnya Yahudi, Nasrani,
atau Majusi.” (HR. Bukhari).

PERSAUDARAAN ISLAM

Salah satu kelebihan agama
Islam dibanding dengan banyak
agama yang lain ialah rasa per-
saudaraan (ukhûwah) antara para
pemeluknya. Meskipun dalam
sejarah Islam banyak terdapat
pertikaian, peperangan, dan per-
tumpuhan darah antara sesama
Muslim, bahkan hal itu sudah
terjadi sejak zaman yang amat awal
perkembangan Islam namun tetap
saja, pada peringkat individual,
kaum Muslim berhasil menunjuk-
kan tingkat solidaritas yang amat
tinggi antara sesama mereka. Se-
mangat itu terutama akan segera
dirasakan oleh seseorang (Muslim)
yang pergi ke luar negeri: “sekali dia
menyatakan bahwa dirinya adalah
seorang Muslim, maka dia akan
menemukan suasana yang sangat
akrab dengan orang-orang Muslim
di negeri lain.”

Sudah tentu teladan persaudara-
an Islam itu diberikan oleh Nabi
Saw. sendiri. Ketika beliau berhijrah
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dari Makkah ke Madinah, maka
salah satu tindakan yang beliau
lakukan ialah “persaudaraan” (al-
mu’akhkhah) antara berbagai unsur
anggota masyarakat baru Madinah,
khususnya antara agama Imigran
Muhâjirûn dari Makkah dan kaum
Penyambut atau “Penolong”
(Anshâr) di Madinah. Penyaudaraan
itu sedemikian rupa kentalnya, se-
hingga antara mereka yang di-
persaudarakan itu, meskipun tidak
mempunyai hubungan darah, dapat
waris-mewarisi.

Hubungan waris-mewarisi dalam
al-mu’akhkhah di Madinah itu me-
mang kemudian dibatalkan, karena
tidak sejalan dengan salah satu
prinsip dasar Islam yang lain, yaitu
fithrah. Sebab salah satu implikasi
konsep fithrah itu ialah bahwa
hubungan kefamilian yang waris-
mewarisi haruslah berdasarkan
pertalian alami sehingga hubungan
serupa dengan anak angkat pun juga
dibatalkan. Walaupun begitu,
persaudaraan Madinah itu ber-
langsung terus dalam semangat dan
ruhnya, kemudian mendasari pola
umum hubungan antara sesama
Muslim, sampai saat ini.

Sebagai suatu prinsip yang amat
mendasar, ajaran persaudaraan itu
mendapat penegasannya dalam
Kitab Suci, lengkap dengan pe-
tujuk-petunjuk pelaksanaannya.
Surat Al-Hujurât meletakkan prin-
sip persaudaraan itu: Sesungguhnya

mereka yang beriman itu adalah
bersaudara, maka damaikanlah
antara kedua saudaramu sekalian;
dan bertakwalah kepada Allah agar
supaya kamu semua dirahmati-Nya
(Q., 49: 10). Kemudian diikuti
dengn firman-firman berikutnya,
dengan berbagai petunjuk ba-
gaimana melaksanakan persau-
daraan itu, dimulai dengan: Wahai
sekalian orang yang beriman! jangan-
lah suatu kaum menghina kaum yang
lain, kalau-kalau mereka (yang
dihina) itu lebih baik daripada
mereka (yang menghina)... (Q., 49:
11). Jadi, menurut petunjuk Ilahi
itu, demi prinsip persaudaraan
yang amat fundamental, hubungan
sesama Muslim yang berbeda-beda
paham atau tingkah laku sekunder-
nya (sedangkan dalam paham dan
tingkah laku primer tentu saja
harus sama) tidaklah boleh terjadi
dalam kerangka sikap absolutistik
seperti sikap: “Saya pasti benar dan
orang lain pasti salah!” melainkan
harus dalam kerangka sikap yang
relativistik, yaitu sikap (seperti
banyak dikutip dari Iman Abu
Hanifah): “Saya benar, tapi bisa
salah; dan orang lain salah tapi bisa
benar!” Dengan begitu ukhûwah
Islâmîyah sebenarnya menghendaki
sikap-sikap terbuka antara sesama
Muslim, sebagaimana semangat itu
ditunjukkan dengan baik sekali oleh
kaum Salaf. Sedangkan sikap ter-
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tutup adalah musuh utama prinsip
ukhûwah.

Menurut petunjuk Kitab Suci
Al-Quran tentang bagaimana me-
laksanakan dan memelihara per-
saudaraan Islam itu, yang pertama
diperlukan ialah sikap terbuka
sesama Muslim, betapapun besar-
nya perbedaan sekunder dalam
paham dan tingkah laku. Dalam
berinteraksi “ideologis” sesama
Muslim, kita harus menyimpan
dalam hati sikap “keraguan yang
sehat” (healthy skepticism), yaitu
sikap cadangan
dalam pikiran dan
siap sedia meng-
akui kebenaran
orang lain jika
memang ternyata
benar dan meng-
akui kesalahan di-
ri sendiri jika memang ternyata
salah. Tentu hal ini bukanlah
perkara mudah, karena memer-
lukan tingkat ketulusan dan keju-
juran yang sangat tinggi, sementara
kita rata-rata cenderung dikuasai
oleh hawa nafsu untuk merasa benar
dan merasa menang (sendiri)!

Karena itu dalam firman-firman
berikutnya digambarkan tentang
bagaimana cara memelihara ukhû-
wah itu dengan berbagai petunjuk
nyata demikian: Jangan saling
merendahkan atau merusak nama
sesama Muslim. Jangan memanggil
(menyindir) sesama Muslim dengan

panggilan-panggilan dan ejekan.
Seburuk-buruk nama ialah nama
yang mengandung makna kejahatan,
yang diberikan kepada seseorang
padahal orang itu telah beriman.
Barangsiapa tidak bertobat dari
perbuatan semacam itu, maka
mereka adalah orang-orang yang
zhâlim (Q., 49: 11-12).

Jangan sesama orang beriman
terlalu banyak berprasangka; sebab
sebagian daripada prasangka itu
dosa (kejahatan).

Jangan saling menjadi mata-
mata (tajassus)
antara sesama
(jangan saling
mencari kesa-
lahan sesama).

Jangan sa-
ling mengum-
pat sesama, ya-

itu membicarakan keburukan sese-
orang pada saat orang bersangkutan
tidak ada di depan kita (menurut
Nabi Saw. jika keburukan yang kita
bicarakan itu memang ada padanya,
maka itulah yang dinamakan meng-
umpat; sedangkan jika keburukan
yang kita bicarakan itu tidak ada,
maka itu bukan lagi mengumpat,
tetapi memfitnah). Orang yang me-
ngumpat diibaratkan memakan
bangkai saudaranya. A. Yusuf Ali
menjelaskan bahwa sebagaimana
halnya bangkai yang tidak bisa
melawan jika disakiti, maka orang
yang diumpat itu, karena tidak

Dia bersama kamu di mana pun
kamu berada. Dan Allah melihat
apa yang kamu kerjakan.

(Q., 57: 4)
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hadir di hadapan kita, juga tidak
bisa membela diri atas umpatan
buruk kita. Jadi mengumpat adalah
kejahatan ganda; pertama, mem-
bicarakan keburukan orang dan
kedua, membicarakan dalam ke-
adaan yang bersangkutan tidak
dapat membela diri.

Untuk bisa menghayati betapa
pentingnya berpegang teguh ke-
pada petunjuk Kitab Suci tentang
cara-cara memelihara ukhûwah itu,
kita barangkali hanya harus me-
renungkan betapa daya rusak desas-
desus dan kabar angin yang jahat
terhadap pergaulan sesama manusia.
Kabar angin disebut desas-desus
justru karena nilai kejahatannya
(yang nilainya baik, tidak bisa
disebut desas-desus). Ironisnya,
kita manusia umumnya suka men-
dengarkan desas-desus. Sebabnya
ialah karena desas-desus itu selalu
berdampak menjatuhkan orang
lain, yang kemudian secara tidak
langsung dan secara palsu ber-
dampak mengangkat diri kita sen-
diri. Inilah musuh semangat ukhû-
wah. Maka kita harus berjuang
menjaga diri sendiri, agar tidak
jatuh ke lembah hina itu.

PERSOALAN KEMANUSIAAN KINI

Barangkali sudah menjadi ke-
sepakatan umum bahwa umat
manusia saat sekarang sedang

menghadapi persoalan yang harus
dipecahkan. Sudah jelas bahwa
kapitalisme Barat, yang kini sedang
“memonopoli” merek kemodernan,
tidak disepakati oleh semua orang
sebagai jalan yang terbaik. Karena
itu, timbul berbagai gejala yang
merupakan percobaan mencari
alternatif, terpenting di antaranya
ialah gejala komunisme. Tetapi,
akhir-akhir ini juga mulai tampak
gejala spiritualisme yang meluang-
kan kemungkinan bagi semakin
diterimanya agama-agama Timur,
khususnya agama Hindu dan
Buddha di dunia Barat.

Tidak terbantah lagi bahwa apa
yang telah dicapai oleh peradaban
modern (Barat) merupakan suatu
prestasi manusia yang luar biasa
dan tanpa tandingan sebelumnya.
Tetapi, semakin diakui oleh setiap
orang, termasuk di antaranya ialah
sebagian pemilik peradaban itu
sendiri, bahwa hasil itu terlalu
terbatas pada kehidupan lahiriah.
Untuk pertama kalinya, manusia
benar-benar mengalami situasi di
mana mereka mulai khawatir dan
takut kepada hasil kerja tangannya
sendiri: ilmu pengetahuan dan
teknologi. Sebab, sekalipun kedua
unsur pokok peradaban modern ini
harus diakui telah banyak sekali
memperbaiki nasib sebagian besar
umat manusia, tetapi harus diakui
pula bahwa dalam dirinya ter-
kandung unsur-unsur destruktif,
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misalnya hilangnya kedamaian
hidup yang bersifat menyeluruh
dan asasi. Peradaban modern Barat
adalah pincang karena tekanannya
yang berlebihan kepada kekinian
dan kedisinian atau duniawi, dan
kurang sekali memperhatikan hal-
hal yang bersifat lebih mendalam
dan langgeng. Hal ini merupakan
alasan bagi terjadinya berbagai
ketegangan; sebab, setiap orang atau
kelompok memperebutkan kekaya-
an materiil yang ternyata terbatas
itu.

Komunisme ditawarkan, dan
dicoba, sebagai alternatif atau jalan
keluar dari persoalan kapitalisme
itu. Dengan tekanan kepada segi
keadilan sosial dan ekonomi, ko-
munisme mencoba hendak mene-
mukan kembali kedamaian hidup
dalam peradaban materiil. Tetapi,
komunisme berjalan lebih jauh lagi
dalam proses meninggalkan ke-
hidupan ruhani, bahkan melaku-
kannya dengan kesadaran penuh
dan “profesional”. Kini, dunia
tampak seperti hendak meninjau
kembali penilaiannya kepada ko-
munisme (apalagi sebagai ideologi,
komunisme sudah ambruk dengan
bubarnya Uni Soviet), khususnya
dunia intelektual, dengan kecen-
derungan yang semakin positif.
Agaknya mereka ini mulai belajar
mengakui bahwa komunisme me-
mang sungguh telah gagal sebagai
alternatif yang lebih baik daripada

kapitalisme Barat, apalagi itu harus
dibayar dengan harga sistem yang
totaliter, yaitu dengan kemerdekaan
pribadi. Tampaknya, mereka tetap
menghindar untuk mempertanya-
kan, apakah benar seseorang atau
masyarakat dapat merasakan hidup
dalam kedamaian, sekalipun adil
dari segi sosial ekonominya, jika
tidak percaya kepada Tuhan.

Memang, pemilik sesungguhnya
peradaban modern Barat bukanlah
golongan terbesar umat manusia
(terbatas hanya pada masyarakat
Eropa Barat dan Amerika Utara
saja). Tetapi, pengaruh yang mereka
sebarkan mewarnai kehidupan
umat manusia di seluruh pelosok
bumi, tak terkecuali masyarakat
negara-negara berkembang yang di
situ praktis semua negara Muslim
termasuk di dalamnya. Kenyataan
ini membenarkan penyederhanaan
bahwa persoalan umat manusia
dewasa ini ialah persoalan kapita-
lisme yang pincang dan tak adil,
juga persoalan komunisme atau
sosialisme sebagai alternatif yang tak
sempurna.

PERTAHANAN NASIONAL

Rendahnya tingkat kemampuan
pertahanan kita dengan akibat
rendahnya tingkat keamanan umum,
mengundang keprihatinan yang
mendalam pada semua warga yang
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mencintai bangsanya. Sebagian
besar gejala kelemahan itu adalah
akibat dinamika perkembangan
bangsa kita yang kurang meng-
untungkan. Jatuhmya kekuasaan
Orde Baru telah membawa serta
merosotnya semangat aparatur
negara dan menurunnya kesadaran
tugas mereka, bersamaan dengan
melemah atau runtuhnya legitimasi
mereka, baik sebagai pribadi mau-
pun sebagai institusi, dalam bi-
dang-bidang kegiatan yang selama
Orde Baru mereka perankan secara
sentral.

Di antara sebab-sebabnya ialah,
bahwa mereka secara personal
maupun institusional telah menjadi
bagian langsung dari sistem Orde
Baru yang runtuh itu sendiri.
Secara personal, sejumlah kecil
anggota mencoba bersikap kritis
kepada tatanan yang ada, tetapi
kebanyakan dari keseluruhan ang-
gota itu tidak mampu menjaga jarak
dengan tatanan tersebut. Krisis
multidimensional, khususnya di
bidang finansial-moneter, telah me-
ngurangi secara drastis kemampuan
melakukan penyegaran dan peng-
gantian peralatan fisik pertahanan
dan keamanan. Selain itu, tertunda-
tunda pula pelaksanaan pening-
katan kesejahteraan personil mereka
secara wajar dan setara dengan
beratnya tanggung jawab yang
mereka pikul. Sorotan tajam ter-

hadap mereka di bidang sosial-
politik, khususnya di bidang-bidang
tertentu yang bersangkutan dengan
tindakan kekerasan—yang dibe-
narkan dan yang tidak dibenar-
kan—telah melahirkan perasaan-
perasaan tersisih tertentu pada
mereka, yang dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu, sangat men-
desak adanya kebijakan yang jelas
untuk mengembalikan harkat dan
martabat pranata dan personil
badan pertanggungjawaban khusus
masalah ketahanan dan keamanan
itu, yaitu TNI dan Polri, dengan
memberi kepada mereka kelengkap-
an-kelengkapan yang wajar. Dengan
sendirinya semua itu harus terjadi
dalam bingkai sistem demokrasi dan
proses demokratisasi, dalam ke-
sadaran politik untuk melakukan
pengawasan dan pengimbangan.
Kita perlukan hal itu semua, karena
pada kesimpulan terakhir, demo-
krasi dan demokratisasi tidak akan
terwujud tanpa ketahanan nasional,
stabilitas negara, dan keamanan
serta ketertiban masyarakat.

PERTANGGUNGJAWABAN
DI AKHIRAT

Berbeda dengan pertanggung-
jawaban di dunia yang nisbi se-
hingga masih ada kemungkinan
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manusia menghindarinya, pertang-
gungjawaban di akhirat adalah mut-
lak, dan sama sekali tidak mungkin
dihindari.

Pada hari tatkala mereka muncul;
bagi Allah tak ada apa pun yang
tersembunyi tentang mereka. Milik
siapa kerajaan hari itu? Milik Allah,
Maha Esa, Ma-
haperkasa (Q.,
40: 16).

Pertanggung-
jawaban mutlak
kepada Tuhan di
akhirat itu bersifat pribadi sama
sekali, sehingga tidak ada pem-
belaan, hubungan solidaritas dan
perkawanan, sekalipun antara se-
sama teman, karib kerabat, anak
dan ibu-bapak.

Sebelum itu mereka sudah ber-
usaha membuat keonaran dan me-
mutarbalikkan persoalan bagimu,
sampai datang kebenaran dan pe-
rintah Allah akan terbukti, meskipun
sangat mereka benci (Q., 2: 48).

Kamu mendatangi Kami seorang
diri seperti ketika pertama kali Kami
menciptakan kamu; dan segala yang
Kami karuniakan kepadamu, kamu
tinggalkan di belakangmu. Kami
tidak melihat bersamamu para pe-
rantaramu yang kamu anggap se-
kutu-sekutumu. Sekarang (semua
hubungan) antara kamu sudah
terputus dan yang dulu kamu angan-

angankan sudah hilang meninggal-
kan kamu (Q., 6: 94).

Semua itu mengasumsikan bah-
wa setiap pribadi manusia, dalam
hidupnya di dunia ini, mempunyai
hak dasar untuk memilih dan
menentukan sendiri perilaku moral

dan etisnya (lihat,
Q., 18: 29)—
yang tanpa hak
memilih ini ti-
daklah mungkin
manusia ditun-
tut pertanggung-

jawaban moral dan etis.
Karena hakikat dasar yang mulia

inilah, maka manusia dinyatakan
sebagai puncak segala makhluk
Allah yang diciptakan oleh-Nya
dalam sebaik-baik ciptaan, yang
menurut asalnya berharkat dan
martabat yang setinggi-tingginya
(lihat, Q., 95: 4). Allah pun me-
muliakan anak cucu Adam ini, dan
melindungi serta menanggungnya
di daratan maupun di lautan (lihat,
Q., 7: 70).

Setiap pribadi manusia adalah
berharga, seharga kemanusiaan
sejagat. Maka barangsiapa merugi-
kan seorang pribadi, seperti mem-
bunuhnya, tanpa alasan yang sah
maka ia bagaikan merugikan se-
luruh umat manusia, dan barang
siapa berbuat baik kepada seseorang,
seperti menolong hidupnya, maka
ia bagaikan berbuat baik kepada

Kebenaran dan kebaikan adalah
bagian hakiki dari keinsafan
makna dan tujuan hidup yang
akan memberi orang kebahagiaan.
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seluruh umat manusia (lihat, Q., 5:
32). Inilah alasannya mengapa
setiap pribadi manusia harus ber-
buat baik kepada sesamanya, de-
ngan memenuhi kewajiban diri
pribadi terhadap pribadi yang lain,
dan dengan menghormati hak-hak
orang lain dalam suatu jalinan
hubungan kemasyarakatan yang
damai dan terbuka.

Inilah paham humanisme Islam,
yang secara padat diringkas dalam
kata amal saleh, yang dilambangkan
dalam makna dan semangat ucapan
salam dengan menengok ke kanan
dan ke kiri pada akhir shalat. Hu-
manisme ini perlu dikenal kembali
oleh umat Islam, agar umat Islam
dapat mengapresiasi modernitas
secara autentik berdasarkan ajaran
agama yang sah.

PERTANGGUNGJAWABAN
MANUSIA DI HARI KIAMAT

Bahaya kelengahan dalam meng-
hadapi itu semua ialah jika kita
terpedaya oleh kehidupan sesaat,
yang diwujudkan dalam kecintaan
kepada harta dan anak. Karena itu,
sangat baik jika kita camkan secara
mendalam peringatan seperti, Hai
orang-orang yang beriman, jangan-
lah hartamu dan anakmu membuat
kamu lengah dari ingat kepada
Allah. Barangsiapa melakukan hal
itu maka ia akan termasuk mereka

yang menyesal. Dermakanlah se-
bagian dari harta yang telah kami
anugerahkan kepada kamu itu se-
belum tiba kepada seseorang dari
kamu saat kematian, kemudian ia
berkata, “Oh Tuhanku, kalau saja
engkau tunda aku ini sampai saat
sekejap, sehingga aku dapat ber-
sedekah dan termasuk mereka yang
saleh.” Namun Allah tidak akan
menunda seseorang jika tiba ajalnya,
dan Allah Mahatahu tentang segala
sesuatu yang kamu kerjakan (Q., 63:
9-11).

Tentang pertanggungjawaban di
hari kiamat itu salah satu hal yang
sangat perlu diinsafi tiap orang
ialah dimensinya yang mutlak dan
individual. Kehidupan di akhirat
tidak lagi mengikuti hukum-hu-
kum alam dan sejarah kehidupan
duniawi. Karena itu, di akhirat
tidak ada lagi pola hubungan sosial,
baik yang berupa transaksi (dalam
Al-Quran dinyatakan dalam istilah
bay‘ atau jual-beli, yakni hubungan
saling memberi dan memperoleh
manfaat) ataupun perkawanan
(khullah) antarindividu (Q., 2:
254). Setiap orang akan menghadap
Tuhan secara pribadi dan sebagai
pribadi (Q., 19: 95), sehingga
orangtua dan anak pun tidak lagi
saling dapat menolong (Q., 31:
33).

Semua itu dimaksudkan agar
manusia tidak menjalani hidup ini
secara sembrono sehingga tidak lagi
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peduli kepada ukuran dan per-
timbangan moral. Setiap orang
diharapkan, bahkan diharuskan,
mengembangkan dirinya sebagai
perorangan yang penuh tanggung
jawab, yang berani dengan jujur
mempertanggungjawabkan segala
perbuatannya, dan yang dalam
pertanggungjawaban itu tidak
mengandalkan dan menyandarkan
diri kepada orang lain. Dengan
begitu ia akan tumbuh dan ber-
kembang menjadi manusia dengan
karakter yang kuat, yang menjadi
unsur bangunan masyarakat yang
kuat.

Hal lain yang amat perlu diresapi
benar-benar ialah bahwa pertang-
gungjawaban di akhirat itu lang-
sung dalam pengadilan Ilahi, de-
ngan Tuhan Yang Maha Esa sendiri
yang akan menjadi hakim. Hal ini
dapat mempunyai makna yang
sangat banyak. Antara lain ialah
bahwa, dengan sendirinya, Tuhan
tidak dapat dibohongi sehingga
dalam pengadilan Ilahi itu tidak
lagi diterima perantaraan (syafâ‘ah,
intercession), juga tidak akan di-
terima uang tebusan (Arab: ‘adl,
Inggris: bail), dan semua orang
tidak lagi ada yang membela (lihat
antara lain, Q., 2: 48). Bahkan juga
digambarkan bahwa dalam peng-
adilan Ilahi itu manusia tidak dapat
lagi berargumentasi dengan Tuhan,
karena mulutnya telah ditutup.

Sebaliknya yang akan berbicara
kepada Tuhan ialah tangan manusia
itu, sedangkan kakinya menjadi
saksi atas segala sesuatu yang telah
dikerjakan (Q., 36: 65).

Berkaitan dengan itu semua juga
patut sekali diresapi peringatan-
peringatan dalam kitab suci bahwa
perbuatan kita biar seberat atom
pun akan diperlihatkan kepada kita
baik dan buruknya. Sebuah firman
suci menggambarkan hal ini, Dan
Kami (Allah) akan selenggarakan
pengadilan yang adil, sehingga tidak
seorang pun akan diperlakukan tidak
adil sedikit jua. Dan walaupun
hanya seberat biji sawi, Kami akan
beberkan itu semua. Cukuplah Kami
sebagai Yang Maha Menghitung (Q.,
21: 47).

Juga ada firman Allah yang
sangat banyak dikutip, Maka ba-
rangsiapa berbuat kebaikan seberat
atom pun ia akan menyaksikannya,
dan barangsiapa berbuat kejahatan
seberat atom pun ia akan menyaksi-
kannya (Q., 99: 7-8).

PERTENTANGAN KELUARGA

Dalam bahasa Inggris, ada isti-
lah family quarrel, pertentangan
dalam keluarga. Pertengkaran se-
perti ini biasanya sengit sekali,
umumnya lebih sengit dibanding
pertengkaran dengan orang lain.
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Namun, orang Jawa mengatakan,
tega larane, tapi ora tega matine.
Artinya, kita mungkin tega melihat
anggota keluarga kita itu sakit, tapi
kita tidak akan tega melihat dia
mati. Karena itu, dalam demokrasi
yang bersifat kekeluargaan, oposisi
memang tidak
ditujukan untuk
menja tuhkan
p e m e r i n t a h .
Penulis pun ber-
pendapat, kita
sebagai bangsa
yang berdaulat
berhak mempu-
nyai sistem sen-
diri, tapi sebaik-
nya ada segi
universalnya. Dengan kata lain,
demokrasi tidak mungkin hidup
kalau sistemnya monolitik.

PERTUMBUHAN FALSAFAH

Falsafah tumbuh sebagai hasil
interaksi intelektual antara bangsa
Arab Muslim dengan bangsa-bangsa
sekitarnya. Khususnya interaksi
mereka dengan bangsa-bangsa yang
ada di sebelah utara Jazirah Arabia,
yaitu bangsa-bangsa Syria, Mesir,
dan Persia.

Interaksi itu berlangsung setelah
adanya pembebasan-pembebasan
(al-futûhât) atas daerah-daerah
tersebut segera setelah wafat Nabi

Saw., di bawah para khalifah. Da-
erah-daerah yang segera dibebaskan
oleh orang-orang Muslim itu adalah
daerah-daerah yang telah lama
mengalami Hellenisasi. Lebih dari
itu, kecuali Persia, daerah-daerah
yang kemudian menjadi pusat-

pusat Peradaban
Islam itu adalah
daerah-daerah
yang telah ter-
lebih dahulu
mengalami Kris-
tenisasi. Bahkan
sebenarnya da-
erah-daerah Islam
sampai sekarang
ini, sejak dari Irak
di timur sampai

ke Spanyol di barat, adalah praktis
bekas daerah agama Kristen, ter-
masuk heartland-nya, yaitu Pa-
lestina. Daerah-daerah itu, di
bawah kekuasaan pemerintahan
orang-orang Muslim, selanjutnya
mengalami proses Islamisasi. Tetapi
proses itu berjalan dalam jangka
waktu yang panjang, selama ber-
abad-abad, dan secara damai. Bah-
kan daerah-daerah Kristen itu tidak
hanya mengalami proses Islamisasi,
tetapi juga Arabisasi, di samping
adanya daerah-daerah yang me-
mang sejak jauh sebelum Islam
secara asli merupakan daerah suku
Arab tertentu seperti Libanon
(keturunan suku Bani Ghassan yang
Kristen, satelit Romawi).
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Berkat politik keagamaan para
penguasa Muslim yang berdasarkan
konsep toleransi Islam, sampai
sekarang masih banyak kantong-
kantong minoritas Kristen dan
Yahudi yang tetap bertahan dengan
aman. Karena adanya konsep Islam
tentang kontinuitas agama-agama
(agama Nabi Muhammad adalah
kelanjutan agama para nabi sebe-
lumnya, khususnya Nabi lbrahim,
Isma‘il, Ishaq, Ya‘qub atau Israil,
Musa dan Isa Yahudi dan Kristen),
orang-orang Muslim menyimpan
rasa dekat atau afinitas tertentu
kepada mereka itu. Dan rasa dekat
itu ikut melahirkan adanya sikap-
sikap toleran, simpatik dan ako-
modatif terhadap mereka dan pi-
kiran-pikirannya. (Toleransi dan
sikap akomodatif Islam ini ternyata
kelak menimbulkan situasi ironis di
zaman modern, akibat adanya
kolonialisme Barat, seperti adanya
hubungan tidak mudah antara
kaum Muslim dengan kaum Yahudi
di Palestina, dengan kaum Maronite
di Libanon, dan dengan kaum
Koptik di Mesir).

Toleransi dan keterbukaan
orang-orang Islam dalam melihat
kaum agama lain, khususnya ahl Al-
Kitâb tersebut mendasari adanya
interaksi intelektual yang positif di
kalangan mereka, dengan sedikit
sekali kemasukan unsur prasangka
yang berlebihan. Di samping itu,
kelebihan orang-orang Muslim Arab

ialah kepercayaan kepada diri
sendiri yang sedemikian mantap.
Kemantapan itu kemudian me-
mancar pada sikap-sikap mereka
yang positif kepada bangsa-bangsa
dan budaya-budaya lain, dengan
kesediaan yang besar untuk me-
nyerap dan mengadopsinya sebagai
milik sendiri. Posisi psikologis yang
menguntungkan itu berada tidak
hanya dalam hubungannya dengan
kaum ahl al-Kitâb yang memang
dekat dengan orang-orang Muslim,
tetapi juga dengan kelompok-
kelompok keagamaan lain, seperti
kaum Majusi (orang-orang Persi
pengikut ajaran Zoroaster) dan
kaum Sabean dari Harran, di utara
Mesopotamia. Sebab sekalipun ilmu
pengetahuan Yunani merupakan
bagian paling penting dari ilmu
pengetahuan yang diserap orang-
orang Muslim Arab, namun mereka
ini juga dengan penuh kebebasan
dan kepercayaan diri menyerap dari
orang-orang Majusi dan Sabean
tersebut, bahkan juga dari orang-
orang Hindu dan Cina. Karena
futûhât, bangsa-bangsa non-Muslim
itu berada di bawah kekuasaan
politik orang-orang Arab Muslim.
Tetapi biarpun orang-orang Arab
itu memiliki keunggulan militer
dan politik, mereka tetap me-
nunjukkan sikap-sikap penuh peng-
hargaan dan pengertian kepada
bangsa-bangsa dan budaya-budaya
(termasuk agama-agama) yang
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mereka kuasai. Hasilnya ialah,
seperti dikatakan Halkin sebagai
berikut (kutipan yang penting untuk
memahami pembahasan):

“(... Adalah jasa orang-orang
Arab bahwa sekalipun mereka itu
para pemenang secara militer dan
politik, mereka tidak memandang
hina peradaban negeri-negeri yang
mereka taklukkan. Kekayaan bu-
daya-budaya Syria, Persia, dan
Hindu mereka salin ke bahasa Arab
segera setelah diketemukan. Para
khalifah, gubernur, dan tokoh-
tokoh yang lain menyantuni para
sarjana yang melakukan tugas
penerjemahan, sehingga kumpulan
ilmu non-Islam yang luas dapat
diperoleh dalam bahasa Arab.
Selama abad-abad kesembilan dan
kesepuluh, karya-karya yang terus
mengalir dalam ilmu-ilmu ke-
dokteran, fisika, astronomi, mate-
matika, dan falsafah dari Yunani,
sastra dari Persia, serta matematika
dan astronomi dari Hindu tercurah
ke dalam bahasa Arab).”

Interaksi intelektual orang-orang
Muslim dengan dunia pemikiran
Hellenik terutama terjadi antara
lain di Iskandaria (Mesir), Da-
maskus, Antioch dan Ephesus
(Syria), Harran (Mesopotamia) dan
Jundisapur (Persia). Di tempat-
tempat itulah lahir dorongan per-
tama untuk kegiatan penelitian dan
penerjemahan karya-karya falsafah

dan ilmu pengetahuan Yunani
Kuno, yang kelak didukung dan
disponsori oleh para penguasa
Muslim.

Suatu hal yang patut sekali
mendapat perhatian lebih besar di
sini ialah suasana kebebasan in-
telektual di zaman klasik Islam itu.
Interaksi positif antara orang-orang
Arab Muslim dengan kalangan non-
Muslim itu dapat terjadi hanya
dalam suasana penuh kebebasan,
toleransi dan keterbukaan. Sebab
meskipun orang-orang Arab itu
mempunyai ajaran agamanya yang
sangat tegas dan gamblang, namun
dengan penuh lapang dada mem-
biarkan semua kegiatan intelektual
di pusat-pusat yang ada sejak
sebelum kedatangan dan pem-
bebasan oleh mereka. Seperti di-
katakan oleh C.A. Qadir:

“(…pusat-pusat pengajaran yang
dipimpin oleh orang-orang Kristen
terus berfungsi tanpa terusik bah-
kan setelah mereka ditaklukkan oleh
orang-orang Muslim. Ini menun-
jukkan tidak saja kebebasan inte-
lektual yang terdapat di mana-
mana di bawah pemerintahan Islam
zaman itu, tetapi juga membukti-
kan kecintaan orang-orang Muslim
kepada ilmu dan sikap hormat yang
mereka berikan kepada sarjana tan-
pa mempedulikan agama mereka).”

Interaksi intelektual itu mem-
peroleh wujudnya yang nyata
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semenjak masa dini sekali sejarah
Islam. Disebut-sebut bahwa Al-
Harits ibn Qaladah, seorang saha-
bat Nabi, sempat mempelajari ilmu
kedokteran di Jundisapur, Persia,
tempat berkumpulnya beberapa
failasuf yang dikutuk gereja Kristen
karena dituduh telah melakukan
bid‘ah. Disebut-sebut juga bahwa
Khalid ibn Yazid (ibn Mu‘awiyah)
dan Ja‘far Al-Shadiq sempat men-
dalami alkimia (al-kimyâ’) yang
menjadi cikal bakal ilmu kimia
modern. Bahkan, seorang khalifah
Bani Umayyah, Marwan ibn al-
Hakam (683-685 M.), meme-
rintahkan agar buku kedokteran
karya Harun, seorang dokter dari
Iskandaria Mesir, diterjemahkan
dari bahasa Suryani (Syriac) ke
bahasa Arab.

Harus diketahui, dalam pem-
bagian ilmu pengetahuan zaman
itu, baik ilmu kedokteran maupun
alkimia, sebagaimana juga meta-
fisika, matematika, astronomi,
bahkan musik dan puisi, dan se-
terusnya, semuanya termasuk ke
dalam falsafah. Sebab, istilah fal-
safah itu, dalam pengertiannya yang
luas, mencakup bidang-bidang yang
sekarang bisa disebut sebagai “ilmu
pengetahuan umum”, yakni bukan
“ilmu pengetahuan agama”, yaitu
dunia kognitif yang dasar per-
olehannya bukan wahyu tetapi akal,
baik dari penalaran deduktif mau-
pun dari penyimpulan empiris. Ini

penting disadari, antara lain untuk
dapat dengan tepat melihat segi-
segi mana dari sistem falsafah itu
yang kontroversial karena diperso-
alkan oleh kalangan ortodoks.
Umumnya mereka ini, seperti ibn
Taimiyah dan lain-lain, menolak
yang bersifat penalaran murni dan
deduktif, dalam hal ini khususnya
metafisika (al-falsafah al-ûlâ),
karena dalam banyak hal menyang-
kut bidang yang bagi mereka me-
rupakan wewenang agama. Tetapi
mereka membenarkan yang induktif
dan empiris.

PERTUMBUHAN ILMU KALAM

Seperti disiplin-disiplin ke-
ilmuan Islam lainnya, ilmu kalam
juga tumbuh beberapa abad setelah
wafat Nabi. Tetapi lebih dari di-
siplin-disiplin keilmuan Islam
lainnya, ilmu kalam sangat erat
terkait dengan skisma dalam Islam.
Karena itu dalam penelusurannya
ke belakang, kita akan sampai pada
peristiwa pembunuhan ‘Utsman
ibn ‘Affan, Khalifah III. Peristiwa
menyedihkan dalam sejarah Islam
yang sering dinamakan Al-Fitnah
Al-Kubrâ (Fitnah Besar), sebagai-
mana telah banyak dibahas, me-
rupakan pangkal pertumbuhan
masyarakat (dan agama) Islam di
berbagai bidang, khususnya bidang-
bidang politik, sosial, dan paham
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keagamaan. Maka ilmu Kalam
sebagai suatu bentuk pengungkap-
an dan penalaran paham keagama-
an juga hampir secara langsung
tumbuh dengan bertitik-tolak dari
Fitnah Besar itu.

Sebelum pembahasan tentang
proses pertumbuhan ilmu Kalam
ini dilanjutkan,
dirasa perlu me-
nyisipkan sedi-
kit keterangan
tentang ilmu Ka-
lâm (‘Ilm Al-Ka-
lâm), yang akan
lebih memper-
jelas sejarah per-
tumbuhannya
itu sendiri. Seca-
ra harfiah, kata
(Arab) kalâm,
berarti “pembi-
caraan”. Tetapi
sebagai istilah,
kalâm tidaklah dimaksudkan “pem-
bicaraan” dalam pengertian sehari-
hari, melainkan dalam pengertian
pembicaraan yang bernalar dengan
menggunakan logika. Maka ciri
utama ilmu Kalâm ialah rasio-
nalitas atau logika, karena kata-
kata kalâm sendiri memang di-
maksudkan sebagai terjemahan kata
dan istilah Yunani logos yang juga
secara harfiah berarti “pem-
bicaraan” dan dari kata itulah
terambil kata logika dan logis
sebagai derivasinya. Kata Yunani

logos juga disalin ke dalam kata
Arab manthîq, sehingga ilmu
logika, khususnya logika formal
atau silogisme ciptaan Aristoteles
dinamakan ilmu Mantiq (‘Ilm Al-
Manthîq). Maka kata Arab “man-
thîqî” berarti “logis”.

Dari penjelasan singkat itu dapat
diketahui bahwa
ilmu Kalam amat
erat kaitannya de-
ngan ilmu Man-
tiq atau Logika.
Ilmu itu, bersa-
ma dengan Fal-
safah secara kese-
luruhan, mulai
dikenal orang-
orang Muslim
Arab setelah me-
reka menakluk-
kan dan kemu-
dian bergaul de-
ngan bangsa-

bangsa yang berlatar-belakang per-
adaban Yunani dan dunia pemi-
kiran Yunani (Hellenisme). Hampir
semua daerah yang menjadi sasaran
pembebasan (fath, liberation) orang-
orang Muslim telah terlebih dahulu
mengalami Hellenisasi (di samping
Kristenisasi). Daerah-daerah itu
ialah Syria, Irak, Mesir, dan Ana-
tolia, dengan pusat-pusat Hellenis-
me yang giat seperti Damaskus,
Atiokia, Harran, dan Aleksandria.
Persia (Iran) pun, meski tidak
mengalami Kristenisasi (tetap

“Sudah diketahui bahwa per-
selisihan dalam furu‘ (cabang-
cabang ajaran agama) telah terjadi
antara para sahabat Rasulullah
Saw., semoga Allah meridlai
mereka semua, padahal mereka
adalah sebaik-baik umat manusia.
Dan mereka pun tidak saling me-
musuhi, tidak saling membenci,
dan tidak pula saling menuduh
salah atau cacat.”

(Hadlrat Al-Syaikh
Muhammad Hasyim Asy‘ari)
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beragama Majusi atau Zoroaster),
juga sedikit banyak mengalami
Hellenisasi, dengan Jundisapur
sebagai pusat Hellenisme Persia.

Untuk keperluan penalaran logis
itu, bahan-bahan Yunani diperlu-
kan. Mula-mula ialah membuat
penalaran logis oleh orang-orang
yang melakukan pembunuhan
‘Utsman atau menyetujui pembu-
nuhan itu. Jika urutan penalaran
itu disederhanakan, maka kira-kira
akan berjalan seperti ini: Mengapa
‘Utsman boleh atau harus dibunuh?
Karena ia berbuat dosa besar (ber-
buat tidak adil dalam menjalankan
pemerintahan), sementara berbuat
dosa besar adalah kekafiran. Dan
kekafiran, apalagi kemurtadan
(menjadi kafir setelah Muslim),
harus dibunuh. Mengapa perbuat-
an dosa besar adalah suatu ke-
kafiran? Karena perbuatan dosa
besar itu adalah sikap menentang
Tuhan. Maka harus dibunuh! Dari
jalan pikiran itu, para (bekas) pem-
bunuh ‘Utsman atau pendukung
mereka menjadi cikal-bakal kaum
Qadarî, yaitu mereka yang ber-
paham Qadariyah, suatu pan-
dangan bahwa manusia mampu
menentukan amal perbuatannya,
sehingga manusia mutlak bertang-
gung jawab atas segala perbuatan-
nya, yang baik maupun yang bu-
ruk.

PERTUMBUHAN ISLAM

PALING CEPAT

Menurut Houston Smith dalam
buku The Religions of Man, Islam
merupakan agama yang paling
cepat pertumbuhannya di dunia;
dibanding Kristen, pertumbuhan
Islam sepuluh berbanding satu. Di
Amerika, misalnya, kecenderungan
semacam itu semakin terlihat akhir-
akhir ini. Kita tidak tahu apakah ini
didorong oleh motivasi tauhid
ataukah ada faktor-faktor lain,
sebab orang beragama di Barat tidak
selalu berdasarkan pada kebenaran
sebuah agama, tetapi juga karena
faktor sosial, faktor ekonomi, dan
sebagainya.

Terlepas dari spekulasi semacam
itu, yang jelas di Barat memang
banyak sekali penjualan gereja. Di
Chicago, pusatnya Muslim kulit
hitam, bekas gereja ortodoks dibeli
dan dijadikan masjid. Proses seperti
itu sebenarnya sudah terjadi dari
dulu di seluruh dunia. Bahkan
Masjid Damaskus juga bekas gereja.
Pertama-tama sebuah bangunan
gereja dibagi dua menjadi masjid
dan gereja, di mana orang Islam dan
Kristen beribadat secara berdam-
pingan. Lama-kelamaan, ketika
para pemeluk Kristen sudah tidak
ada lagi, semua ruang menjadi
masjid. Yang paling dramatis ada-
lah Gereja Aya Sophya.
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Masjid Barbie di India yang
sering bikin heboh, mungkin dulu-
nya memang Candi Rama. Ada
kesan seolah-olah umat Islam
menghancurkan candi itu untuk
kemudian dijadikan masjid. Itu
tidak benar. Yang terjadi ialah
konversi, bahwa para pendukung
candi itu telah menjadi Muslim
sehingga bangunan itu muspra, dan
karenanya dijadikan masjid. Kasus
semacam itu (gereja dijadikan
masjid) banyak sekali terjadi di
Timur Tengah.

PERUBAHAN

Setiap perubahan akan selalu
menimbulkan gesekan (friction),
dan gesekan pasti akan menghasil-
kan panas. Banyak sekali hutan-
hutan terbakar bukan hanya karena
(dulu) Bob Hasan, tapi juga karena
gesekan-gesekan kayu-kayu kering
yang menimbulkan api. Metafor itu
bisa kita pakai untuk menerangkan
gejala sosial yang sekarang terjadi,
bahwa ini adalah hasil friction
sebagai akibat perubahan sosial. Di
dalam perubahan sosial yang hori-
zontal seperti urbanisme (orang
desa pindah ke kota) juga terjadi
friction, tetapi relatif dingin. Tetapi
kalau perubahan itu vertikal, itu
luar biasa, yaitu naiknya orang dari
bawah ke atas, sehingga nanti
menimbulkan pergeseran.

Itulah yang pernah terjadi di
Ambon, misalnya. Tetapi orang
tidak berani melihat kenyataan ini
karena memang tidak bisa diatasi.
Yaitu, bahwa saudara-saudara kita
dari Ambon asli yang dulu oleh
Belanda dijadikan sebagai “keru-
cut” Indonesia Timur, sekarang
tersaingi oleh kelompok lain yang
dulu di bawah. Jadi ada friction.
Maka orang-orang NU di Jawa
Timur (dulu) marah ketika men-
dengar Gus Dur mau diturunkan,
di samping faktor-faktor yang lain
seperti provokasi, konspirasi, dan
segala macam, tapi terutama karena
NU adalah masyarakat yang paling
bawah, dan naik ke atas sehingga
gesekannya panas sekali. Kita harus
mengerti itu. Dalam bahasa lain,
Anda harus bisa membayangkan
kegairahan orang NU untuk men-
jaga apa yang sudah mereka peroleh.
Itu luar biasa mahalnya, yang tidak
mungkin terjadi seratus tahun lagi.
Kita harus tangkap psikologi itu. Itu
adalah psikologi dan sosiologi dari
perubahan sosial. Dalam ilmu sosial
ada jargon-jargon bahwa di dalam
perubahan sosial itu pasti ada yang
mengalami deprivasi, dislokasi,
kemudian disorientasi, tidak tahu
lagi tempatnya dan bingung, se-
hingga dengan sendirinya menim-
bulkan suatu perasaan sangat ke-
cewa dan terpojok, dan biasanya
sangat mudah sekali terradikalisasi.
Memang masih rumit bangsa kita
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ini, ditambah lagi apa yang disebut
dalam bahasa Inggris developmental
gap (kesenjangan dalam perkem-
bangan). Dari daerah ke daerah
kesenjangannya tinggi sekali. Kalau
di Amerika relatif rata dari ujung ke
ujung. Kita yang ada di Jakarta
sudah mengalami  masuk ke zaman
informatika (komputer, internet,
dan sebagainya), sebagian sudah
masuk industri seperti pabrik-
pabrik sekitar Jakarta, Surabaya, dan
kota-kota yang lain, tapi sebagian
besar bangsa kita masih petani.
Dan tidak boleh dilupakan bahwa
masih banyak saudara kita yang
bentuk pertanian saja belum
mengenal, yaitu saudara-saudara
kita yang berada di tengah-tengah
pulau-pulau besar. Kalau anda
letakkan dalam skala sejarah dunia
itu berarti mereka ketinggalan 6000
tahun, karena yang menemukan
pertanian adalah bangsa Sumeria
(6000 tahun yang lalu), termasuk
menemukan Waluku untuk mem-
balik tanah supaya kena sinar
matahari sehingga subur. Jadi
bayangkan, kita menderita develop-
mental gap, karena itu susah sekali
mengurus Indonesia.

PERUBAHAN DAN STRATEGI

Negeri kita, Indonesia, berada
dalam kondisi perubahan yang amat
khusus. Yaitu, pertama, dalam

kaitannya dengan perubahan mon-
dial, negeri kita sedang berubah
dari pola masyarakat agraris ke
masyarakat teknis; kedua, per-
ubahan itu secara sengaja dan sadar
dipacu dan didorong untuk dapat
terjadi secepat-cepatnya dan se-
besar-besarnya. Inilah kenyataan
asasi tentang “ideologi” pemba-
ngunan.

Kenyataan perubahan ini harus
dihadapi sebagai “given”, dan harus
ditetapkan “strategi” menghadapi-
nya. Berkaitan dengan ini, se-
bagaimana dapat dipahami dari
berbagai ulasan para futurolog
semacam Toffler dan Neisbit, setiap
perubahan sosial adalah juga berarti
perbenturan pola-pola hidup sosial
tertentu. Dan perbenturan itu tidak
bisa tidak akan mengakibatkan
berbagai krisis pada berbagai ting-
kat kehidupan.

Zaman Teknis muncul di Barat
melalui proses yang panjang dan
landai, yaitu sejak zaman Renaisans
akibat perkenalan Barat dengan
peradaban Islam, diteruskan ke
zaman Pencerahan yang kemudian
juga terbukti sebagai hasil per-
kenalan dengan Islam lebih lanjut,
khususnya di bidang pandangan
keagamaan dan kemanusiaan, lalu
ke Zaman Teknis itu sendiri dengan
titik mula di Inggris. Karena
prosesnya yang panjang dan landai
itu, maka krisis yang diderita oleh
Barat akibat perubahan zaman di
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sana terbentang dalam waktu
yang panjang pula, dan secara nisbi
tidak mengagetkan. Maka diban-
ding dengan pengalaman di Barat
itu, pengalaman krisis kita dapat
lebih mengagetkan (shock) dengan
dampak yang lebih berat. Sebab,
perubahan kita
dari pola ma-
syarakat agraris
ke pola indus-
trial adalah
“mendadak” ,
tanpa pendahu-
luan seperti di
Barat. Semen-
tara itu, jika kita
gunakan sudut
pandang Toffler
yang memperkenalkan istilah “ge-
lombang”, kita (bangsa Indonesia)
sekarang ini, seperti juga banyak
bangsa yang lain, sedang meng-
alami perbenturan tiga gelombang
sekaligus. Yaitu, perbenturan antara
pola hidup sosial agraris sebagai
gelombang pertama, dengan pola
hidup sosial industrial sebagai
gelombang kedua, ditambah mulai
tumbuh dan berkembangnya pola
hidup sosial zaman informatika di
kota-kota besar. Karena itu, dampak
krisis yang timbul juga jauh lebih
besar dibanding yang terjadi di
Barat. Jika kita masukkan di sini
kenyataan bahwa sebagian masyara-
kat Indonesia bahkan belum me-
masuki pola hidup agraris (pen-

duduk Irian Jaya, misalnya), maka
kita sedang mengalami perbenturan
empat gelombang, sejak dari ge-
lombang praagraris sampai ke
gelombang ketiga.

Mengingat hal-hal tersebut,
mau tidak mau perhatian harus kita

arahkan pada
besarnya krisis
akibat perubah-
an sosial yang
muncul dalam
bentuk: Perta-
ma, “Deprivasi
relatif ”, yaitu
perasaan tering-
kari, tersisihkan
atau tertinggal
pada orang lain

dan kalangan tertentu dalam ma-
syarakat kita akibat tidak dapat
mengikuti laju perubahan, dan
kesulitan menyesuaikan diri dengan
perubahan itu. Kedua, “Dislokasi,”
yaitu perasaan tidak punya tempat
dalam tatanan sosial yang sedang
berkembang. Dalam wujudnya
yang amat nyata, dislokasi ini dapat
dilihat pada krisis-krisis yang
dialami oleh kaum marginal atau
pinggiran di kota-kota besar akibat
urbanisasi. Ketiga, “Disorientasi”,
yaitu perasaan tidak mempunyai
pegangan hidup akibat yang ada
selama ini tidak lagi dapat di-
pertahankan karena terasa tidak
cocok. Disorientasi ini menyebab-
kan yang bersangkutan sulit menge-
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nali diri sendiri (kehilangan iden-
titas). Keempat, “Negativisme”,
yaitu perasaan yang mendorong ke
arah pandangan yang serbanegatif
kepada susunan mapan, dengan
sikap-sikap tidak percaya, curiga,
bermusuhan, melawan, dan se-
bagainya.

Jika perubahan sosial dengan
krisis-krisis yang ditimbulkannya itu
tidak diantisipasi dengan baik, ia
akan menciptakan lahan yang
subur bagi gejala-gejala radikalisme,
fanatisme, sektarianisme, funda-
mentalisme, eksklusivisme, dan
lain-lain yang serbanegatif. Anti-
sipasi itu pada urutannya, tentu
saja, terkait dengan corak, pola, atau
sikap kepemimpinan yang relevan
dengan dinamika perubahan itu
sendiri. Dan dari penjabaran sing-
kat di atas, kiranya cukup memberi
gambaran bahwa kepemimpinan
(politik) yang diperlukan dalam
masa-masa perubahan sosial yang
besar seperti sekarang ini ialah yang
didasarkan pada sikap-sikap ber-
ikut:

(a). Pengertian secukupnya
akan hakikat perubahan
zaman sekarang ini dalam
dimensi global atau mon-
dialnya (yang meliputi
seluruh dunia). Ini pen-
ting karena banyak sekali
hal-hal yang terjadi di
Tanah Air sesungguhnya
merupakan kelanjutan,

atau mempunyai keter-
kaitan (linkage) dengan
apa yang terjadi di dunia
secara keseluruhan. Nilai-
nilai sosial politik pun
hampir tidak ada yang
lepas dari suatu bentuk
keterkaitan dengan yang
ada di dunia secara kese-
luruhan. Jika kita bicara
tentang demokrasi, ke-
adilan sosial, pemerin-
tahan yang bersih, ke-
harusan memberantas ko-
rupsi, misalnya, kita se-
sungguhnya juga bicara
tentang nilai-nilai yang
diterima, dipahami, di-
hayati, dan dicoba dilak-
sanakan di mana saja di
dunia, sehingga dengan
sendirinya menimbulkan
berbagai bentuk keterkait-
an. Maka dari itu, harus
dapat mengantisipasi ada-
nya sikap seperti “ikut
campur” tertentu dari
dunia internasional. Mak-
sudnya, kita harus dapat
memilah mana yang me-
mang menunjukkan ke-
pedulian positif, dan mana
yang memang karena nafsu
ikut campur saja

(b). Pengertian yang cukup
lengkap tentang budaya
bangsa sendiri, sehingga
dapat menduga, atau ma-
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lah mengetahui secara
lebih persis, titik singgung
antara pola budaya na-
sional dengan pola budaya
“mondial”. Persinggungan
antara segi-segi tertentu
budaya nasional dengan
budaya mondial, dalam
kerangka perubahan sosial,
akan boleh jadi meng-
hasilkan pola kontak yang
simbiosis (saling men-
dukung dan saling meng-
untungkan), tapi juga
boleh jadi mengakibatkan
perbenturan yang me-
nimbulkan krisis-krisis.
Maka dari pengetahuan
tentang titik-titik sing-
gung itu dapat diharap
muncul kemampuan
membuat antisipasi ter-
jadinya jenis-jenis krisis
tertentu akibat perubahan
sosial yang cepat dan be-
sar.

(c). Akomodasi positif kepada
perubahan, karena per-
ubahan itu sendiri adalah
suatu kemestian. Sikap ini
dapat diwujudkan dengan
mengembangkan pada diri
sang pemimpin sikap-
sikap terbuka, menghargai
pendapat lain, bebas, ber-
pikir positif, inklusivistik
(bersemangat persatuan
dan kesatuan), demokratis

dan, sedapat mungkin,
“predictable” sehingga ter-
bina hubungan loyalitas
yang positif dan tulus
karena dilandasi semangat
partisipasi (jadi tidak ter-
paksa). Pola kepemimpin-
an yang menghargai indi-
vidu-individu anggota ma-
syarakat akan merangsang
terjadinya motívasi pribadi
yang kuat, yang díper-
lukan untuk pertumbuhan
sehat masyarakat itu sen-
diri.

PERUBAHAN MENUJU ERA
TINGGAL LANDAS

Pada “Era Tinggal Landas”, atau
pada “Pembangunan Jangka Pan-
jang Tahap II”, atau juga disebut
Indonesia “Abad XXI”, jika pemba-
ngunan berjalan seperti dikehenda-
ki, maka tempo dan ukuran peru-
bahan akan berlangsung lebih cepat
dan lebih besar daripada yang ter-
jadi selama ini. Kita mengetahui
bahwa dari segi tingkat pendapatan
per kepala, negeri kita masih jauh
di bawah beberapa negara tetangga.
Lebih-lebih jika kita bandingkan
dengan Negeri-Negeri Industri Ba-
ru (NIB, NIC’s), seperti Korea Sela-
tan, Taiwan, Hongkong, dan Singa-
pura. Oleh karena itu, dalam mem-
prediksi tempo dan ukuran per-
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ubahan di negara kita ini, lebih
tepat menggunakan “kaca mata
pandang” suatu perubahan yang
terjadi pada masyarakat dengan
tingkat kemakmuran yang lebih
rendah.

Di sinilah letaknya problematika
yang cukup pelik. Sebab, seperti
diungkapkan oleh Margaret Mead,
tampaknya merupakan kenyataan
yang pahit bahwa kondisi hidup
yang paling sengsara pun—dari
sudut pandangan negeri-negeri
maju—tidak dengan sendirinya
membuat perubahan ini dapat
diterima. Meskipun perubahan ini
jelas mempunyai tujuan memper-
baiki kondisi hidup individu dan
masyarakat yang bersangkutan.
Kesengsaraan hidup masyarakat
juga tidak menjamin bahwa dis-
rupsi dan kegagalan penyesuaian
diri tidak akan terjadi segera setelah
perubahan teknologis terlaksana.
Dari pengalaman berbagai bangsa,
khususnya di Negara-Negara In-
dustri Baru (NIC’s), menunjukkan
bahwa setelah berhasilnya intro-
duksi suatu perubahan teknologis—
yang membawa akibat perbaikan
hidup—itu justru disrupsi dan
keonaran terjadi. Contoh paling
menyolok ialah yang terjadi di Iran.
Ini juga dialami—meski relatif lebih
kecil—oleh Korea Selatan dan
Taiwan.

Berkaitan dengan itu, berkali-
kali kita menyaksikan bahwa per-

cobaan untuk menyembuhkan
keadaan serupa itu, yang hanya
dilakukan melalui penerangan
ilmiah dan logika (seperti sering
dilakukan agents of change) selalu
gagal. Kegagalan itu dapat di-
pahami dengan lebih baik atau
diketahui melalui fakta bahwa
penjelasan dan penafsiran logis saja
sering tidak efektif dalam meng-
ubah tingkah laku, karena penera-
pan perubahan dan perbaikan itu
biasanya terhalang oleh kepuasan
emosional yang diperoleh seseorang
melalui pola hidup yang sudah ada
pada mereka.

Pengetahuan dan teknik yang
baru dapat dilaksanakan hanya jika
tingkah laku lama, begitu pula
sistem nilai dan sikap-sikap lama,
dilepaskan; dan tingkah laku yang
baru dan lebih cocok, begitu pula
sistem nilai dan sikap-sikap yang
baru, dipahami dengan baik.

Suatu cara yang efektif untuk
mendorong pemahaman tingkah
laku dan sikap-sikap yang baru itu
adalah dengan mengaitkan (secara
segera dan konsisten) suatu bentuk
kepuasan tertentu kepada mereka.
Ini dapat berbentuk pujian yang
konsisten, persetujuan, privilige,
kedudukan sosial yang lebih baik,
integrasi yang lebih kuat dengan
kelompok seseorang, atau berupa
ganjaran material. Cara ini sangat
penting jika perubahan yang di-
kehendaki ternyata sangat lambat
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dalam mewujudkan hasil-hasilnya.
Sebagai contoh, untuk dapat meng-
hargai suatu perubahan makanan
yang menyangkut perbaikan gizi,
atau untuk mengakui hasil suatu
cara baru bercocok tanam dan
penggunaan bibit baru, memerlu-
kan waktu berbulan-bulan atau
bertahun-tahun, karena hasilnya
baru terlihat dalam tenggang waktu
yang lama.

Di sini perlu adanya usaha
tertentu untuk menutup kesenjang-
an yang terjadi antara suatu ting-
kah laku baru dengan hasilnya. Ini
harus dilakukan jika kesenjangan
itu terindikasi akan tidak menun-
jang tingkah laku baru, sebelum
benar-benar diapresiasi melalui
hasilnya. Usaha-usaha ini dapat kita
pahami jika kita menyadari bahwa
kepuasan untuk masuk ke dalam
suatu kelompok sosial tertentu, atau
kegembiraan karena menguasai
suatu keahlian baru yang dikagumi
oleh orang lain, dapat memberi rasa
kepuasan (sebagai “ganjaran”) yang
segera bisa dirasakan. Dalam ke-
adaan puas itu tingkah laku baru
dapat menjadi lebih berakar, minat-
minat baru menjadi lebih kuat,
tujuan-tujuan baru menjadi lebih
kukuh, dan sikap-sikap baru men-
jadi lebih bersemangat.

Sementara perubahan itu ber-
langsung, maka kesediaan untuk
menerima fakta-fakta baru—yang
sekarang dikenal sebagai bagian dari

situasi yang melahirkan kepuasan
tersebut—akan tumbuh lebih su-
bur. Adanya kepuasan ini juga akan
memberi peluang adanya per-
ubahan pada sistem nilai, termasuk
unsur-unsur (tertentu) penge-
tahuan, keyakinan, dan pandangan
hidup, karena mereka yang terlibat
itu menjadi lebih bebas untuk
memeriksa fakta-fakta baru ter-
sebut.

PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan mendasar kini me-
mang sedang kita alami. Negeri
kita, Indonesia, berada dalam
kondisi perubahan yang amat
khusus, yaitu, pertama, dalam
kaitannya dengan perubahan mon-
dial, negeri kita sedang berubah
dari pola masyarakat agraris ke
masyarakat teknis dan informatif;
kedua, perubahan itu secara sengaja
dan sadar dipacu dan didorong
untuk dapat terjadi secepat-cepat-
nya dan sebesar-besarnya, dibarengi
dengan kenyataan sosial-politik
yang mengarah kepada pembentuk-
an masyarakat demokratis. Inilah
kenyataan asasi tentang reformasi.

Karena itu, kenyataan perubah-
an sekarang ini harus dihadapi
sebagai “given”, dan harus di-
tetapkan “strategi” untuk meng-
hadapinya. Berkaitan dengan ini,
sebagaimana dapat dipahami dari
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berbagai ulasan oleh para futurolog
semacam Toffler dan Neisbit, setiap
perubahan sosial adalah juga berarti
perbenturan pola-pola hidup sosial
tertentu. Perbenturan itu tidak bisa
tidak tentu akan mengakibatkan
berbagai krisis pada berbagai ting-
kat kehidupan, yang sudah mulai
kita rasakan seka-
rang ini. Contoh
perbenturan se-
macam ini ialah
perang saudara di
Amerika Serikat
pada abad yang
lalu, yang meru-
pakan perbentur-
an antara Utara
yang industril (teknis) dan Selatan
yang pertanian (agraris). Dampak
krisis yang timbul di Indonesia
diperkirakan akan jauh lebih besar
daripada yang terjadi di Barat.
Apalagi jika kita masukkan di sini
kenyataan bahwa sebagian ma-
syarakat Indonesia bahkan belum
memasuki pola hidup agraris (se-
perti penduduk pedalaman Irian
Jaya, misalnya), maka berarti kita
sedang mengalami perbenturan
empat gelombang sekaligus, sejak
dari gelombang pra-agraris sampai
ke gelombang ketiga (informasi).

Mengingat hal-hal tersebut,
perhatian harus kita arahkan kepada
besarnya krisis akibat perubahan
sosial dan perkembangan politik
yang ada di sekitar kita, seperti

deprivasi relatif, dislokasi, dan
disorientasi. Deprivasi relatif, yaitu
perasaan teringkari, tersisihkan, atau
tertinggal pada orang dan kalangan
tertentu dalam masyarakat kita
akibat tidak dapat mengikuti laju
perubahan dan kesulitan menye-
suaikan diri dengan perubahan itu.

Dislokasi, yaitu
perasaan tidak
punya tempat
dalam tatanan
sosial yang se-
dang berkem-
bang. Dalam
wujudnya yang
amat nyata, dis-
lokasi ini dapat

dilihat pada krisis-krisis yang
dialami oleh kaum marginal atau
pinggiran di kota-kota besar akibat
urbanisasi. Sedangkan disorientasi
adalah perasaan tidak mempunyai
pegangan hidup akibat yang ada
selama ini tidak lagi dapat di-
pertahankan, karena terasa tidak
cocok. Disorientasi ini membuat
yang bersangkutan sulit mengenali
diri sendiri. Mereka akan merasa
kehilangan identitas.

PERUBAHAN SOSIAL DAN
KRISIS-KRISIS

Sejarah Perang Saudara di Ame-
rika memberi gambaran tentang
betapa hebatnya suatu krisis bisa

Adanya kejelasan tentang per-
soalan kebangsaan dan kene-
garaan akan melandasi terbuka-
nya partisipasi warga negara
dalam melakukan investasi sosial-
politik untuk masa depan yang
lebih menjanjikan.
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terjadi akibat perbenturan dua
gelombang yang menghasilkan
perubahan sosial besar. Secara klas,
kita dapat merenungkan betapa
besarnya krisis yang kini kita
(bangsa Indonesia) hadapi, karena
jika ditilik lebih teliti, sesungguh-
nya yang terjadi di masyarakat kita
tidak hanya perbenturan dua ge-
lombang (Agraria dan Industri),
tetapi perbenturan tiga gelombang
(Agraria, Industri, dan Informasi).
Ini mengingat adanya bagian-bagian
dari masyarakat kita yang sudah
mulai memasuki Era informasi itu
lewat “hooked-up” komputer, telex,
faksimile, telepon internasional, atau
antena parabola untuk CNN, CBS,
NBC, ABC, dan lain-lain. Keter-
bukaan atau eksposur kepada sum-
ber-sumber informasi sejagat itu
jelas akan menumbuhkan sikap
mental tertentu yang menjadi ciri
mereka yang telah berada dalam
Era Informasi, dan jelas pula akan
mendorong tumbuhnya sistem nilai
tertentu sebagai akibatnya.

Berbicara tentang krisis yang
ditimbulkan oleh perbenturan
gelombang-gelombang di masyara-
kat kita, kemudian kita perhitung-
kan kondisi Indonesia secara ke-
seluruhan dari Sabang sampai
Merauke, maka mungkin kita akan
melihat pula dimensi krisis akibat
kenyataan bahwa sebagian masyara-
kat kita bahkan belum memasuki
Gelombang Pertama (Era Agraria

yang dimulai Bangsa Sumeria 5000
tahun yang lalu!). Untuk dapat
memahami dan mengukur dimensi
krisis akibat peralihan dari Zaman
Pra-agraria ke Zaman Agraria
mungkin sebuah penelitian di-
perlukan terhadap apa yang terjadi
pada saudara-saudara kita di Lem-
bah Baliem, Irian Jaya, baik secara
individual maupun secara sosial,
yang baru saja belajar bercocok
tanam padi di sawah. Tetapi untuk
mengetahui dan merasakan apa
makna krisis yang ditimbulkan oleh
perbenturan tiga gelombang ter-
sebut, kita hanya harus melihat,
merasakan dan menghayati secara
empatik problema-problema gawat
kota-kota besar kita di sekitar
urbanisasi, dislokasi, deprivasi
(relatif ), ketercabutan akar sosial
budaya (up-rootedness), radikalisme,
kultisme, dan seterusnya.

Krisis-krisis itu, khususnya
perasaan teringkari atau tertinggal
di bidang tertentu (deprivasi re-
latif ), dapat terjadi secara dramatis
dalam peralihan pola budaya Agra-
ria ke Industri disebabkan oleh
cepatnya tingkat perubahan yang
berlangsung mengikuti deret hi-
tung (aritmatis) pada masyarakat
agraris menjadi mengikuti deret
ukur (geometris) pada masyarakat
industrial. Dalam masyarakat ag-
raris, perubahan adalah keistimewa-
an, sehingga “berubah” acapkali
mengandung konotasi yang negatif.
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Tapi dalam masyarakat industrial,
perubahan adalah rutinitas, se-
hingga kemandekan tidak saja
negatif, bahkan secara riil akan
membawa bencana. Dan dalam
Masyarakat Informasi, tingkat
perubahan dan krisis yang dapat
ditimbulkannya pasti akan terjadi
dalam kecepatan atau tempo dan
ukuran atau magnitude yang lebih
tinggi lagi. Kenyataan itulah yang
memerlukan kesiapan mental kita
semua yang menghadapi Era Infor-
masi sebagai bagian dari usaha
untuk mengurangi krisis dan dam-
pak negatif yang diakibatkannya.

PERUMPAMAAN

Islam adalah agama yang sejak
dari semula mengakui atau me-
namakan firman-firman Tuhan itu
dengan âyât, yang artinya tanda—
the sign of God. Maka dari itu ada
masalah semiotika (penafsiran
sebuah lambang), yang disebut juga
matsal. Jadi, Allah itu membuat
perumpamaan-perumpamaan.

Misalnya tentang surga. Surga
yang kita baca setiap hari itu
gambarannya seperti air mengalir,
ada bidadari-bidadari cantik, dan
sebagainya. Itu semua adalah per-
lambang, sedang hakikatnya tidak
seperti itu. Hakikat surga yang
sebenarnya tidak bisa digambarkan
karena bersifat ruhani.

Maka dari itu ada firman Allah
yang menyatakan bahwa tidak
seorang pun mengetahui tentang
kebahagiaan yang sangat tinggi,
yang disebut qurratu a‘yun, yang
dirahasiakan, dan yang nanti akan
diberikan sebagai balasan amal
perbuatan orang. Itulah surga yang
sebenarnya. Berdasarkan itu lalu
ada Hadis Qudsi yang menyatakan
bahwa Allah menyediakan bagi
hamba-hamba-Nya sesuatu yang
tidak terlihat oleh mata, tidak
pernah terdengar oleh telinga, dan
tidak pernah terbetik dalam hati
manusia. Lalu Nabi mengatakan
bahwa kalau kamu mau maka
bacalah ayat, Tidak seorang pun yang
mengetahui kebahagiaan tertinggi
yang dirasakan oleh mereka yang
nanti akan diberikan sebagai balasan
atas amal perbuatan mereka (Q., 32:
17).

Jadi penggambaran surga itu
merupakan perumpamaan (matsal)
yang disebut matsal al-jannah.
Nah, sekarang masalahnya adalah
manusia itu—seperti telah menjadi
teori yang mantap dalam ilmu
sosial—memang terbagi-bagi dari
segi cara berpikirnya. Di antara
mereka ada yang cara berpikirnya
begitu canggih sehingga mampu
menyeberangi metafor ataupun
perumpamaan di balik lambang-
lambang.

Kemudian ada masyarakat yang
cara berpikirnya sedemikian seder-
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hana sehingga tidak bisa menye-
berangi lambang dan apa yang
mereka terima ialah lambang itu
sendiri. Misalnya, kalau di surga itu
ada bidadari, maka dia sembahyang
untuk nanti suatu saat mendapat
bidadari. Ini boleh
saja, kalau me-
mang cukup ba-
ginya. Kita tidak
boleh memperso-
alkannya. Itu na-
manya idiom ber-
agama, yaitu aga-
ma dipahami se-
suai kemampuan
masing-masing.
Oleh karena itu, kita tidak bisa
menyalahkan orang begitu saja.

Nah, di sinilah letak masalah
penafsiran lambang-lambang itu.
Dengan sendirinya kemudian ada
persoalan keikhlasan, kejujuran,
dan sebagainya. Oleh karena itu
jualah, muncul bermacam-macam
tafsir. Salah satu kekayaan intelek-
tual Islam ialah tafsir. Dan seperti
yang dikutip di atas, Allah sendiri
memperingatkan agar ayat tersebut
tidak digunakan untuk menjadi
sumber fitnah. ‘Ali ibn Abi Thalib
dalam satu khutbah mengatakan,
“Akan tiba saatnya nanti Islam itu
tidak ada apa-apanya kecuali nama,
Al-Quran tinggal hurufnya, dan
banyak manusia berbondong-bon-
dong ke masjid, tetapi tidak ingat
kepada Allah (artinya orang datang

ke masjid tujuannya hanya sosiolo-
gis—mencari teman, dan sebagainya,
bahkan bisa politis juga), dan ma-
nusia yang paling jahat pada waktu
itu ialah para ulama, karena dari
merekalah keluar fitnah-fitnah, dan

kepada mereka
jualah kembali
fitnah-fitnah
itu (akibat ma-
nipulasi-mani-
pulasi tadi).
Maka, Al-Quran
mengingatkan
kita agar tidak
menjual ayat
dengan harga

murah (Q., 5: 44; 3: 99; 9: 9).
Jadi, semua tindakan itu selalu me-
merlukan ketulusan dan kejujuran,
termasuk dalam menafsirkan Al-
Quran, memahami firman-firman
Allah Swt.

PERWIRA

‘Iffah atau ‘afîf artinya perwira,
“prawiro”, yakni sikap satria, tapi
tidak sombong. Dalam Al-Quran
disebutkan bahwa orang-orang
seperti itu biarpun miskin tidak
pernah minta-minta, sehingga
orang lain mengira dia itu kaya:
Orang-orang yang tidak tahu me-
ngira mereka itu kaya karena mereka
memelihara diri dari meminta-minta
(Q., 2: 273). Jadi sekali lagi, per-

Menggali, memelihara dan me-
ngembangkan budaya sendiri
adalah suatu keharusan. Namun
semua itu harus dilakukan tanpa
nativisme ataupun atavisme, yaitu
sikap-sikap yang memandang
budaya sendiri sebagai yang
paling benar dan unggul....
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wira adalah sikap penuh harga diri,
namun tidak sombong alias tetap
rendah hati, dan tidak mudah
menunjukkan sikap memelas atau
iba dengan maksud mengundang
belas-kasihan orang lain dan meng-
harapkan pertolongannya. Dalam
penjelasan yang lebih luas, perwira
adalah sikap bisa menahan diri yang
terkait dengan pasrah dalam me-
nerima apa yang diberikan Allah
Swt., dan selalu berpikiran positif
(positive-thinking) kepada Allah.

Untuk bisa bersikap seperti itu
tentu diperlukan latihan. Penulis
sering menyinggung bahwa setelah
shalat kita harus mengucapkan
subhânallâh, yang bertujuan untuk
menghapuskan pikiran negatif
(negative-thinking) kepada Tuhan.
Lalu kita ucapkan alhamdulillâh,
untuk menggantinya dengan pikir-
an yang positif. Secara psikologis,
mudah sekali dianalisis bahwa
orang yang selalu berpikir positif
memang lebih punya energi, karena
ada harapan. Harapan merupakan
energi. Ada pepatah Arab me-
ngatakan, “alangkah sempitnya hidup
ini kalau tidak ada lapangnya
harapan.” Kita berani hidup karena
ada harapan. Sesuatu yang tidak
bisa kita peroleh sekarang mudah-
mudahan dapat diperoleh besok,
lusa, minggu depan, bulan depan,
tahun depan, dan akhirnya mudah-
mudahan di akhirat.

Berharap kepada Allah itu po-
sitif. Karena, orang yang mem-
punyai harapan kepada Allah akan
menjadi tabah. Dan anehnya,
seperti dibuktikan dalam tesisnya
Max Weber mengenai etika Protes-
tan, orang yang tabah, yang tidak
berharap di dunia, justru men-
dapatkan bagian banyak. Dalam
ajaran Islam juga dinyatakan bahwa
orang yang menghendaki akhirat,
dunia juga didapat; tapi sebaliknya
kalau hanya menghendaki dunia,
akhirat tidak didapat.

PESAN DASAR ISLAM

Ketika mengatakan Islam tidak
mempunyai sangkut paut dengan
milieu ekonomi negeri-negeri Mus-
lim sehingga tidak dapat dipan-
dang, apalagi dituduh, sebagai
penyebab kemunduran negeri-
negeri itu, Maxim Rodinson me-
nunjuk kepada kenyataan betapa
masyarakat-masyarakat Islam se-
panjang sejarahnya menunjukkan
gejala menganut pola ekonomi yang
bermacam-macam dalam zaman
yang berbeda atau tempat yang
berbeda. Maka jika kemajuan adalah
suatu “Kapitalisme” (sebagaimana
orang cenderung melihat buktinya
melalui runtuhnya sistem sosialis
atau komunis), maka Islam dapat
saja bersatu dengan kapitalisme itu,
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tanpa kehilangan sifatnya yang
paling mendasar.

Tesis Rodinson ini terbuka
untuk dipersoalkan, namun ke-
simpulannya yang tegas bahwa
kaum Muslim tidak perlu mening-
galkan hal-hal yang secara esensial
bersifat Islam, mendorong orang
bertanya: Lalu apa wujud dari hal-
hal yang secara esensial bersifat:
Islam itu? Jawabnya adalah, hal-hal
yang secara esensial bersifat Islam
itu dengan sendirinya adalah “pesan
dasar” (risâlah asâsîyah) Islam itu
sendiri. Tapi sementara frasa “pesan
dasar” Islam terdengar familiar bagi
setiap yang pernah membahas
masalah-masalah keislaman, namun
wujud nyatanya sendiri sering
masih merupakan problem. Prob-
lem di sini agaknya lebih banyak
berurusan dengan soal kemampuan
ekspresif, bukan substantif (orang
tahu atau merasa tahu substansinya,
tapi gagal mengungkapkannya).
Namun realita menunjukkan ada-
nya kesulitan yang nyata. Karena
suatu “pesan dasar” mengacu pada
suatu nilai yang amat tinggi, se-
hingga ada risiko abstraksi yang
tinggi pula, maka dalam suatu
masyarakat yang diliputi paham
serbasimbol (akibat pendidikan
yang rata-rata rendah dan cara
berpikir yang sederhana) “pesan
dasar” itu sering terkacaukan de-
ngan hal-hal simbolik dan formal
yang mewadahinya. Beragama bagi

seseorang tentu tidak akan ber-
makna jika ia tidak mampu me-
nangkap pesan dasar itu, namun
dalam kenyataan kita masih me-
nemui diri kita, sering tidak begitu
jelas mengenai pesan dasar itu.

Tanpa berarti mendukung salah
satu dari ahl al-zhawâhîr dan ahl al-
bawâthîn yang buah pikiran mereka
sempat ikut mewarnai polemik-
polemik dalam khasanah literatur
Islam klasik, tidak bisa disangkal
bahwa kecenderungan banyak
orang menilai kadar keimanan orang
lain hanya dari segi hal-hal simbolik
dan formal, merupakan indikasi
kesulitan menangkap pesan dasar
agama seperti sering dikuatirkan
sementara ahl al-bawâthîn tentang
orientasi keagamaan ahl al-zhawâhîr.

Dalam Kitab Suci Al-Quran
banyak diungkapkan tentang ada-
nya perjanjian, persetujuan dan
kesepakatan antara Tuhan dan
manusia, yang dinyatakan dalam
kata-kata Arab sebagai ‘ahd, ‘aqd
dan mîtsâq. Sebuah firman suci
menyebutkan adanya perjanjian
primordial antara Tuhan dan ma-
nusia, bahwa manusia tidak akan
menyembah setan dan harus hanya
menyembah Allah semata. Artinya,
manusia harus menempuh hidup
bermoral, demi perkenan (ridla)
Tuhan, dan harus menjauh dari
penyembahan kepada setan melalui
perbuatan yang tidak bermoral
(fakhsyâ’; munkar). Perjanjian pri-
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mordial itu juga diungkapkan
dalam bahasa metaforik yang sa-
ngat ilustratif, Dan ingatlah ketika
Tuhanmu mengambil (menciptakan)
dari anak cucu Adam, yaitu dari
tulang belakang mereka, keturunan
mereka dan Dia minta kesaksian
mereka atau diri mereka sendiri,
“Bukankah Aku ini Tuhanmu?”
Mereka menjawab, “Benar, kami
bersaksi!” (Demikian itu supaya kami
tidak) berkata di hari Kiamat,
“Sesungguhnya kami lupa akan hal
itu” (Q., 7: 172).

Perjanjian itu pula yang terjadi
antara Tuhan dan Adam, namun
kemudian Adam melupakannya dan
tergoda setan, yang membuatnya
diusir dari surga (Q., 20: 15).
Karena itu manusia diharapkan
memenuhi perjanjiannya dengan
Tuhan, agar Tuhan pun memenuhi
perjanjian-Nya dengan manusia
(Q., 2: 40). Maka kaum beriman
sejati ialah mereka yang memenuhi
janjinya dengan Allah dan tidak
membatalkan kesepakatan antara
dia dan Allah itu (Q., 13: 20).
Sebaliknya orang itu kafir jika
menyalahi perjanjiannya dengan
Allah setelah perjanjian itu menjadi
kesepakatan (Q., 13: 25).

Muhammad Asad, dengan me-
ngutip Zamakhsyari dalam tafsir Al-
Kasysyâf, menerangkan bahwa per-
janjian (Inggris: covenant) antara
Allah dan manusia itu adalah suatu
istilah umum yang mencakup

kewajiban-kewajiban moral dan
sosial, yang timbul akibat iman itu,
terhadap sesama manusia. Asad juga
memperjelas makna perjanjian
dengan Allah (‘ahdullâh), yang
dalam bahasa Inggris secara kon-
vensional diterjemahkan dengan
God’s covenant, sebagai merujuk
pada kewajiban moral manusia
untuk menggunakan karunia bawa-
an lahirnya—intelektual dan fisik—
dalam suatu cara yang ditetapkan
Allah untuknya, yang antara lain
akan membawa manusia kepada
kesadaran akan dirinya berhadapan
dengan Sang Maha Pencipta. Ke-
sadaran Ketuhanan (Rabbânîyah)
yang mendasari akhlak mulia itulah
inti pesan dasar agama lewat para
Rasul, dan pokok perjanjian Tuhan
dengan semua Nabi: Ingatlah ketika
Kami (Tuhan) mengambil dari para
Nabi perjanjian mereka, juga dari
engkau (Muhammad) dan dari Nuh,
Ibrahim, Musa, dan Isa putra Mar-
yam, dan telah Kami ambil dari
mereka perjanjian yang berat (Q.,
33: 7).

Pemenuhan perjanjian manusia
dengan Tuhannya itu melahirkan
sikap hidup bertakwa, yaitu sikap
hidup yang penuh pertimbangan
moral, atas dasar keinsafan men-
dalam, bahwa Allah adalah Maha-
hadir, yang selamanya menyertai
dan mengawasi tingkah laku setiap
orang (Q., 57: 4). Maka Al-Quran
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pun disebutkan sebagai petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa (Q.,
2: 2). Dengan Al-Quran itu, Allah
membimbing siapa saja yang meng-
ikuti keridlaan-Nya ke berbagai
jalan keselamatan (Q., 5: 16). Dan
Nabi Saw. pun bersabda bahwa
“Tiada suatu apa pun yang dalam
timbangannya lebih berat daripada
keluhuran budi.” Dan bahwa “Yang
paling banyak menyebabkan manusia
masuk surga ialah takwa kepada
Allah dan budi pekerti luhur.”

PESAN ISLAM

Keseluruhan isi Al-Quran, bah-
kan semua kitab suci, adalah pesan
Allah kepada umat manusia. Al-
Quran adalah pesan terakhir, dan
dalam kaitannya dengan pesan-
pesan sebelumnya dalam kitab-
kitab suci masa lalu itu, Al-Quran
berfungsi sebagai penerus, pelin-
dung, pengoreksi, dan penyem-
purna. Karena itu, pada dasarnya
diwajibkan atas orang-orang yang
menerima pesan Al-Quran untuk
juga mempercayai atau beriman
kepada kitab-kitab suci yang lampau
itu, sekurang-kurangnya memper-
cayai keberadaannya dan keabsahan-
nya sebagai pembawa pesan untuk
zamannya.

Pesan itu sama untuk para peng-
ikut Nabi Muhammad Saw. (orang-
orang Muslim [historis]) dan mere-

ka yang menerima kitab suci sebe-
lumnya, yaitu pesan takwa kepada
Allah. “Takwa” biasa dijelaskan
sebagai sikap “takut kepada Tuhan”
atau “sikap menjaga diri dari per-
buatan jahat”, atau “sikap patuh
memenuhi segala kewajiban serta
menjauhi larangan Tuhan”. Meski-
pun penjelasan itu semuanya me-
ngandung kebenaran, tetapi tidak
merangkum seluruh pengertian
tentang takwa. “Takut kepada
Tuhan” tidak mencakup segi positif
“takwa”, sedangkan “sikap menjaga
diri dari perbuatan jahat” hanya
menggambarkan satu segi saja dari
keseluruhan makna “takwa”. Dan
“sikap patuh memenuhi segala
kewajiban serta menjauhi larangan
Tuhan” terdengar terlampau le-
galistik.

Muhammad Asad menerjemah-
kan “takwa” sebagai “God-conscious-
ness”, “kesadaran Ketuhanan”.
Makna “takwa” sebagai “kesadaran
Ketuhanan” itu sejiwa dengan
perkataan “rabbânîyah” atau “rib-
bîyah” (kedua-duanya dari akar kata
yang sama dengan “rabb”, jadi
mengandung arti “semangat Ke-
tuhanan”), yang dalam Kitab Suci
diisyaratkan sebagai tujuan di-
utusnya para nabi dan rasul (Q., 3:
79 & 146). Selanjutnya, yang
dimaksudkan dengan “kesadaran
atau semangat Ketuhanan” itu ialah,
seperti dijabarkan oleh Muhammad
Asad, kesadaran bahwa Tuhan
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adalah Mahahadir (omnipresent) dan
kesediaan untuk menyesuaikan
keberadaan diri seseorang di bawah
cahaya kesadaran itu. Dalam ung-
kapan lain, takwa dalam arti seluas-
luasnya dan sedalam-dalamnya
ialah keyakinan dan kesadaran
bahwa Kepunya-
an Allah-lah ti-
mur dan barat;
karena itu ke
mana pun kamu
menghadap, ma-
ka di sanalah
Wajah Allah (Q.,
2: 115), dan
bahwa Dia (Tu-
han) itu bersama
kamu di mana
pun kamu berada, dan Allah itu
Mahaperiksa akan apa pun yang
kamu kerjakan (Q., 57: 4).

“Kesediaan untuk menyesuaikan
keberadaan diri seseorang di bawah
cahaya kesadaran akan kehadiran
Tuhan dalam hidup berarti kese-
diaan untuk menjalani hidup itu
dengan standar akhlak yang se-
tinggi-tingginya. Dan ini terjadi
dengan melakukan hal-hal yang
sekiranya akan mendapatkan per-
kenan atau ridlâ Tuhan, yaitu amal
saleh, tindakan-tindakan bermoral
atau berperikemanusiaan. Dalam
semangat kesadaran akan adanya
Tuhan Yang Mahahadir dan Maha-
tahu itu, hidup berakhlak bukan
lagi masalah kesediaan, tetapi

keharusan. Sementara itu, dalam
analisis selanjutnya, hidup ber-
akhlak seseorang pada hakikatnya
bukanlah untuk “kepentingan”
Tuhan, melainkan justru untuk
kepentingan orang itu sendiri,
sesuai dengan tabiat alamiah atau

fitrah kejadian-
nya sebagai ma-
nusia. Karena
itu,  ditegaskan
dalam kutipan
pertama firman
di atas, bahwa
jika kita meno-
lak pesan Tuhan
itu, maka hen-
daknya kita ke-
tahui bahwa Dia,

sebagai pemilik dan penguasa langit
dan bumi, adalah Mahakaya (tidak
perlu kepada siapa pun), dan Maha
Terpuji (perbuatan baik ataupun
buruk kita tidak menambah atau-
pun mengurangi atribut Yang
Mahakuasa itu).”

Karena pesan Tuhan itu tidak
lain adalah kelanjutan wajar tabiat
alami manusia, maka pesan itu pada
prinsipnya sama untuk sekalian
umat manusia dari segala zaman
dan tempat. Pesan itu adalah uni-
versal sifatnya, baik secara temporal
(untuk segala zaman) maupun
secara spasial (untuk segala tempat).
Oleh karena itu terdapat kesatuan
esensial semua pesan Tuhan, khu-
susnya pesan yang disampaikan



2664      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

kepada umat manusia lewat agama-
agama “samawi” (“berasal dari
langit,” yaitu mempunyai kitab suci
yang diwahyukan Tuhan kepada
seorang Nabi atau Rasul). Maka
kita memperoleh kejelasan bahwa
agama yang ditetapkan untuk kita
melalui Nabi Muhammad Saw. ini
adalah sama dengan yang dipe-
sankan kepada Nabi Nuh, juga sa-
ma dengan yang dipesankan kepa-
da Nabi Ibrahim, Musa dan Isa a.s.
(dua tokoh ini, ditambah dengan
Nabi Muhammad Saw., mewariskan
“Agama-agama Ibrahim”[Abrahamic
Religions]: Yahudi, Kristen, dan
Islam). Dalam firman itu ditegas-
kan, hendaknya kita berpegang
teguh kepada agama itu, dan tidak
berpecah-belah di dalamnya, ka-
rena hakikat dasar agama-agama itu,
sebagai rangkuman pesan Ilahi,
adalah satu dan sama.

PESAN KERASULAN

Kisah-kisah dalam Al-Quran
umumnya dikaitkan dengan ke-
datangan seorang atau beberapa
orang utusan Tuhan. Berkenaan
dengan ini, ditegaskan bahwa
Tuhan mengutus utusan-Nya un-
tuk setiap umat, dengan tugas
tertentu, yaitu menyeru kaumnya
untuk beribadat hanya kepada
Tuhan, dan untuk melawan tirani
(thâghût). Dengan singkat dan

padat pesan kerasulan itu serta
bagaimana manusia menyikapinya
digambarkan dalam firman demi-
kian: Sungguh telah Kami bangkit-
kan untuk setiap umat seorang Rasul,
(dengan tugas menyampaikan seru-
an): “Hendaknya kamu semua hanya
menyembah Allah, dan meninggal-
kan tirani (thâghût).” Di antara
mereka ada yang diberi hidayah oleh
Allah, dan di antara mereka ada
yang sudah pasti mengalami ke-
sesatan. Maka mengembaralah di
bumi, dan telitilah bagaimana akibat
orang-orang yang mendustakan
(kebenaran) dahulu itu (Q., 16: 36).

Dalam firman itu dikemukakan
beberapa hal yang amat penting
untuk memahami agama secara
tepat dan menyeluruh. Yaitu,
pertama, ditegaskan bahwa Allah
mengutus seorang rasul untuk
setiap umat. Berkenaan dengan ini,
perkataan “ummah” dalam bahasa
Arab mempunyai konotasi, selain
kelompok manusia di suatu tempat
tertentu, juga kelompok manusia
dalam zaman tertentu. Karena itu
terdapat kemungkinan satu umat di
tempat tertentu mendapatkan lebih
dari seorang rasul, karena umat itu
hidup dalam zaman yang berbeda-
beda.

Kedua, tugas seorang rasul ialah
menyerukan penyembahan hanya ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu
suatu pandangan keagamaan yang
disebut tawhîd atau monoteisme.
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Ketiga, penyembahan kepada
Tuhan Yang Maha Esa semata terkait
erat dengan sikap meninggalkan
atau melawan tirani atau thâghût.
Di sinilah segi emansipatoris kisah-
kisah Al-Quran. Sebab, kisah-kisah
itu memberi gambaran tentang per-
juangan manusia melawan thâghût
dan menghancurkannya. Thâghût,
secara definisi, ialah segala kekuatan
jahat, yang bercirikan merampas ke-
bebasan manusia sehingga manusia
tidak lagi dapat tampil sebagai
makhluk yang bertanggung jawab
(yaitu makhluk yang secara logis di-
benarkan untuk menerima akibat
perbuatannya, baik atau buruk).
Sebab, “menyembah Tuhan” me-
ngandung makna adanya kesadaran
pertanggungjawaban manusia di
hadapanNya. Jadi “menyembah
Tuhan semata” dan “melawan tirani”
merupakan hal tak terpisahkan, dan
keduanya merupakan asas bagi
moralitas, akhlak atau budi pekerti,
dan kesemuanya adalah tugas para
rasul yang tidak pernah berubah-
ubah sepanjang zaman.

Keempat, umat yang kedatangan
rasul itu pada pokoknya terbagi
dalam sikapnya kepada kebenaran:
menerima, dan dengan begitu
mendapatkan hidayah Tuhan; atau
menolak dengan sadar, dan dengan
begitu telah dipastikan kesesatan
pada mereka. Golongan yang ter-
akhir ini merupakan kelompok
mereka yang mendustakan ke-

benaran (al-mukadzdzibûn), dan
kita umat manusia harus meng-
ambil pelajaran (‘ibrah, “tamsil-
ibarat”) dari kisah mereka.

PESAN NATAL

Sebuah berita terlambat, namun
amat menarik datang  dari surat
kabar Iran Kayhan Al-‘Arabî yang
menyebutkan tentang pesan Natal
Presiden Iran, Hasymi Rafsanjani
kepada umat Kristen Iran. Seperti
bisa diduga, pesan natal itu me-
ngandung usaha sadar penyebaran
pandangan pemerintah revolusioner
Iran dengan jargon-jargon dan
slogan-slogan yang tidak begitu
asing untuk banyak orang. Tetapi
Rafsanjani juga mengemukakan
beberapa hal yang patut sekali kita
ikut merenungkan maknanya ka-
rena terkait erat dengan masalah
umat manusia saat ini.

Dalam menyambut Hari Natal
itu Rafsanjani antara lain mengata-
kan: Masa ini, ketika tirai besi sistem
kepalsuan komunisme mulai runtuh
satu per satu, dan dunia Barat
maupun Timur mulai merasakan
sebagian hukuman Tuhan berupa
buah pahit penyelewengan moral serta
azab atas hilangnya cita-cita ke-
manusiaan sejati, maka jalan satu-
satunya agar selamat dari berbagai
kesengsaraan dan penderitaan batin
ialah membina hubungan dengan
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para pribadi suci dan berpegang de-
ngan tali yang kukuh dari para nabi
dan para wali. Maka sungguh se-
patutnya bagi kaum bebas untuk ber-
juang menegakkan keadilan dan
mencari kekuatan dalam ajaran-
ajaran yang menjamin keselamatan,
yang berasal dari
agama-agama
Ketuhanan untuk
melapangkan ja-
lan menuju ke-
bahagiaan abadi.
Dan hendaknya
jangan lagi ada
kesempatan bagi
munculnya ma-
terialisme lain
sebagai ganti materialisme Marxis
yang bertentangan dengan kebaha-
giaan hakiki umat manusia itu. Dan
sebagaimana para nabi saling men-
dukung kebenaran satu sama lain,
maka para penganut semua agama
samawi, khususnya para warga nega-
ra kita yang beragama Kristen, mem-
punyai hak untuk dimuliakan, dihor-
mati, dan didukung oleh Pemerintah
Islam (Iran). Kami berdoa kepada
Allah Yang Maha Tinggi dan Ma-
hakuasa untuk kebahagiaan dan ke-
selamatan kaum Tauhid (al-Mu-
wahhidîn, para penganut Monoteis-
me) dari semua hamba Allah dengan
harapan semoga tahun baru ini men-
jadi tahun kebaikan, berkah, kemak-
muran, dan kesentosaan bagi seluruh
umat Kristen dunia.

Begitulah kutipan dari pesan
Natal seorang kepala negara Islam.
Alangkah tepatnya seruan Rafsanjani
agar semua mereka yang mengaku se-
bagai penganut agama yang benar
bersatu melawan ke-zhâlim-an dan
penindasan, tanpa memandang siapa

yang tertindas itu
dan siapa pula
yang menindas.
Sebab masalahnya
ialah karena prin-
sip menegakkan
keadilan tidak bisa
dihubungkan an-
tara berbagai aga-
ma, maka lebih-
lebih lagi harus

diwujudkan dalam kerangka hu-
bungan intra-Islam, yakni, dalam
kalangan kaum Muslim sendiri.

Sementara sekarang ini dunia di-
tandai oleh proses demokratisasi
yang dramatis, maka negeri-negeri
Muslim pun tidak akan dapat
menghindari diri dari “wabah” itu.
Cepat atau lambat, masyarakat-ma-
syarakat Muslim akan dihadapkan
kepada tidak adanya pilihan lain
kecuali mengembangkan demo-
krasi (yang sejati, kata Rafsan-
jani). Karena itu, demi tegaknya
keadilan, maka kita harus bersedia
dengan lapang dada mengakui ek-
sistensi serta hak dan kewajiban
golongan lain, lebih-lebih go-
longan sesama Muslim sendiri
betapapun adanya perbedaan, tapi

“The Game of History is usually
played by the best and the worst
over the heads of the majority in the
middle” (Panggung sejarah biasanya
dimainkan oleh tokoh yang terbaik
atau terburuk di atas kepala
mayoritas yang ada di tengah).

(Pepatah Inggris)
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tentu meliputi pula semua golongan
non-Muslim. Seperti digambarkan
Rafsanjani sendiri tentang tirai besi
yang runtuh satu per satu dengan ro-
bohnya satu persatu sistem-sistem
monolitik, otoriter, dan totaliter da-
lam pemerintahan di banyak negara
Islam. Kita semua baiknya mulai be-
lajar berdemokrasi sebagai sikap
hidup.

PESAN-PESAN AKHLAK

Kalau tidak dipahami dengan
benar, hadis-hadis mengenai akhlak
terkadang membingungkan, karena
Nabi memberikan jawaban berbeda
kepada orang-orang yang berbeda
dengan tingkah laku berbeda pula.
Misalnya, Nabi pernah ditanya
“Wahai Nabi, apa sebetulnya yang
harus saya lakukan?” Nabi menja-
wab, “Kamu jangan bohong!” Itu sa-
ja pesan Nabi. Orang itu mengira
bahwa pesan Nabi tersebut sangat
sederhana, sekadar tidak boleh ber-
bohong. Ia pun mengikuti pesan
itu. Tetapi ternyata pesan itu memi-
liki implikasi yang sangat besar.
Sebab, seluruh dosa ternyata dimu-
lai dengan bohong. Dosa apa yang
tidak menyangkut kebohongan?
Itulah sebabnya, almarhum Buya
Hamka menulis sebuah buku ber-
judul, Bohong di Dunia.

Contoh yang lain: seorang Arab
datang kepada Nabi dan minta

nasihat, lalu dijawab Nabi, “Kamu
jangan marah!” Kalau dipahami
secara ad-hoc, seolah-olah hanya
sekadar persoalan marah. Ternyata
semuanya terkait. Marah sendiri
adalah pangkal kejahatan yang
besar. Yang unik, Nabi selalu
menjawab suatu pertanyaan setelah
terlebih dahulu mencandra orang
yang bertanya. Dengan begitu,
beliau dapat menerka apa kebiasaan
buruk orang tersebut. Kepada orang
yang diterka suka bohong, beliau
memberi pesan kepadanya untuk
tidak berbohong. Di kesempatan
lain, datang seorang Arab kepada
Nabi dan minta nasihat, lalu di-
jawab, “Mintalah nasihat kepada hati
kecilmu!”. Itu dikarenakan Nabi
mencandrai orang tersebut sebagai
sangat kasar dan dalam hal apa saja
tidak pernah membuat pertim-
bangan yang halus.

Dengan demikian, “break-down”
(perincian) dari apa yang disebut
akhlak bisa bersifat sangat indi-
vidual; masing-masing mempunyai
pengalamannya sendiri. Ada banyak
titik lemah yang barangkali hanya
bisa dilihat oleh orang-orang bijak-
sana, seperti para kiai. Kiai adalah
orang yang terlatih, karena ia setiap
hari menerima sekian banyak tamu.
Atas dasar itulah para kiai sering
dikira “weruh seduruning winarah”
(tahu sebelum diberi tahu). Semua
itu sebetulnya nothing at all (kosong
belaka), hanya masalah latihan. Ka-
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rena terlatih betul melihat manusia,
begitu ada orang yang datang, se-
orang kiai sudah “membaca” orang
tersebut, dan memberi nasihat se-
suai dengan hasil “pembacaan”-nya.
Orang yang datang mungkin kaget,
“Wah ternyata pak kiai tahu apa
yang saya ingin katakan.” Sekali
lagi, itu hanya masalah latihan, ka-
rena ia (kiai) terlatih berhadapan
dengan berbagai macam manusia.
Sekarang ini sebagian fungsi kiai
telah diambil-alih oleh para psikolog
dan psikiater.

Nabi pun dulu mempunyai pe-
ranan seperti itu. Maka, nasihatnya
kadang-kadang terkesan situasional.
Kepada si A beliau berpesan “ja-
ngan bohong,” kepada si B “jangan
marah,” kepada yang lainnya “ikuti
hati nurani,” dan sebagainya. Itu se-
betulnya dikarenakan tuntutan-tun-
tutan konkret. Memang, ada bebe-
rapa hal di mana Al-Quran pun
ikut “menanganinya”, seperti masa-
lah hasad, sombong, agresif, rasa
permusuhan, dan sebagainya. Pe-
san-pesan ini langsung dinyatakan
oleh Al-Quran karena merupakan
undermeaning dari semuanya.

PESANTREN

Pesantren adalah pusaka bangsa
Indonesia. Sudah dikenal sejak
ratusan tahun yang lalu, pesantren
merupakan lembaga pendidikan

yang sangat efektif dan berpengaruh
besar bagi proses penyebaran Islam
di Indonesia umumnya, di Jawa
khususnya. Para “Wali Sanga” yang
menyebarkan Islam di Pulau Jawa
adalah perintis terkemuka sistem
pendidikan pesantren. Pesantren
Sunan Giri (Syaikh ‘Ainul Yaqîn)
adalah salah satu yang sangat
terkemuka.

Pesantren merupakan kelanjutan
dan pengembangan lembaga serupa
di dunia Islam. Mula-mula cikal
bakal pesantren ialah yang dikenal
sebagai zâwiyah, atau, lengkapnya,
zâwiyat al-masjid, yakni “pojok
masjid” berupa ruang-ruang khusus
yang disediakan untuk ruang be-
lajar sekaligus penginapan para
penuntut ilmu (Arab: murîd). Lama
kelamaan dibuat bangunan ter-
sendiri dan terpisah secara fisik dari
bangunan utama masjid, dan di-
sebut ribâth, yang berarti bangunan
terkait (annexed) dengan masjid. Di
situlah kegiatan belajar-mengajar
diselenggarakan, dan di situ pula
para murid menginap. Nama lain
untuk pesantren ialah “pondok”,
diindonesiakan dari perkataan Arab
“fundûq”. Perkataan Arab ini sendiri
berasal dari perkataan Yunani
pandukheyon (pandocegon) atau
pandokeyon (pandokegon) yang
berarti penginapan (dan dalam
bahasa Arab modern “fundûq”
berarti hotel).
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Pesantren yang lebih khusus
disediakan untuk kegiatan kesufian
seperti pengamalan tarekat disebut
dalam bahasa Arab khâniqah, ber-
asal dari bahasa Persi khâniqah,
yang berarti “tempat para darwisy”
(pengamal kesufian). Sebab meski-
pun agama Islam tidak mengajarkan
kerahiban atau pertapaan, namun
melalui kegiatan kaum sufi tumbuh
pula pusat-pusat kegiatan ruhani
semacam kerahiban atau monastry.
Khâniqah itu sering sekaligus ber-
fungsi pula sebagai gilda-gilda
perdagangan. Lembaga inilah yang
banyak berjasa menyebarkan Islam
ke arah timur dari Arabia, khu-
susnya Asia Tenggara, termasuk
negeri kita.

Pilihan untuk menyelenggarakan
sistem pendidikan dengan mene-
rapkan model pesantren sekarang
sudah umum dilakukan orang.
Dari keterangan singkat di atas
tampak bahwa sesungguhnya pe-
santren adalah pendahulu dari
sistem sekolah asrama (boarding
school) di Barat. Kelebihan sistem
ini dibanding dengan sistem se-
kolah biasa yang tanpa asrama ialah
bahwa anak didik berada dalam
lingkungan suasana pendidikan
selama 24 jam, dan para pendidik
atau pengasuh dapat mengawasi,
membimbing, dan memberi tela-
dan kepada mereka secara total. Ini
akan memudahkan intensifikasi

usaha pencapaian tujuan-tujuan
pendidikan, sehingga hasilnya
dapat berlipat ganda dari hasil
pendidikan sekolah biasa.

Karena sifat dasar metodologinya
sendiri dan suasana lingkungannya
yang akrab, pesantren memiliki
kemampuan untuk menciptakan
pola hidup persaudaraan yang
ramah, disertai jiwa kebersamaan,
kemandirian, dan kebebasan yang
bertanggung jawab. Ini semua
dapat mewujudkan pribadi-pribadi
terdidik dengan tingkat kewirausa-
haan (enterpreneurship) yang tang-
guh dan karakter yang kuat. Justru
personality building ini acapkali lebih
penting daripada sekadar penge-
tahuan semata untuk memperoleh
sukses dalam hidup.

Sama dengan semua kelem-
bagaan budaya yang dinamis,
pesantren terus tumbuh dan ber-
kembang, baik segi perangkat keras
maupun segi perangkat lunaknya.
Karena pertumbuhan itu terjadi
dalam sifatnya yang sangat alamiah,
tanpa campur tangan atau paksaan
dari luar, maka sampai saat ini
masih dapat kita saksikan berbagai
pesantren dengan semua tingkat
perkembangannya, dari yang sangat
tradisional sampai kepada yang
cukup modern. Yang masih tra-
disional, sekaligus juga dapat
disebut konservatif, memiliki ciri-
ciri fisik dan nonfisik lembaga
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pendidikan masa lampau yang
barangkali sekarang tidak lagi cocok
dengan tuntutan zaman, seperti
yang menyangkut tata bangunan
dan pengelolaan ruang serta hal-hal
yang berkaitan dengan masalah
kesehatan pribadi dan lingkungan,
maupun dari segi metode peng-
ajaran yang kurang efektif dan
sangat banyak bersandar kepada
metode penghafalan.

Sedangkan yang sudah menjadi
modern, bahkan ada pesantren yang
dalam bidang tertentu lebih baik
daripada sekolah-sekolah umum
negeri, seperti dalam metode peng-
ajaran bahasa, dalam pengembang-
an pendidikan kemasyarakatan
melalui kegiatan olahraga, ke-
panduan, musik dan keterampilan.
Beberapa pesantren yang sudah
menerapkan metode pangajaran
modern dan melaksanakan penge-
lolaan modern mempunyai saham
cukup besar dalam usaha menum-
buhkan kemampuan kaum Muslim
melakukan responsi kepada tan-
tangan zaman. Bahkan ada pe-
santren yang memiliki sekolah
unggulan, dengan fasilitas pen-
didikan dan pengajaran yang serba
modern, seperti jaringan komputer,
laboratorium bahasa, dan bengkel
atau tempat bereksperimen dengan
masalah-masalah ilmiah dan tek-
nologi tertentu.

Laju perkembangan ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi (iptek)

yang berjalan seiring dengan per-
tumbuhan penduduk telah mem-
bawa perubahan yang amat besar
dalam pola kehidupan masyarakat.
Inovasi dan kompetisi, baik dalam
bidang keilmuan maupun ekonomi,
berlangsung semakin seru. Pusat-
pusat pendidikan dipacu untuk
melakukan riset dan pengembangan
untuk menemukan dan menyusun
sistem dan metode pendidikan yang
tepat sehingga dapat melahirkan
generasi baru yang mampu dengan
tepat, efisien, dan efektif menjawab
tantangan zaman. Harapan ma-
syarakat yang demikian tinggi
kepada lembaga-lembaga pendidik-
an, baik negeri maupun swasta,
telah mendorong lahirnya berbagai
model pendidikan ataupun sekolah
untuk mengantarkan putra-putri
kita menyongsong masa depan
yang semakin kompetitif dan keras
ini.

Zaman ilmu pengetahuan dan
teknologi sekarang ini menyadarkan
semua bangsa bahwa modal untuk
kemajuan dan kejayaan negara dan
masyarakat bukanlah terutama
kekayaan alamnya, melainkan ke-
kayaan manusianya. Sumber Daya
Manusia (SDM) semakin terbukti
lebih menentukan bagi perkem-
bangan negara dan masyarakat
daripada Sumber Daya Alam
(SDA). Tentu ideal sekali jika suatu
bangsa memiliki SDM dan SDA itu
kedua-duanya sekaligus. Tetapi jika
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tidak, maka sudah menjadi ke-
nyataan bahwa negara dengan
SDM yang bermutu tinggi, sekali-
pun langka SDA-nya, dengan mu-
dah berkembang maju dan tumbuh
lebih unggul daripada negara de-
ngan SDA yang melimpah, namun
tidak memiliki SDM yang me-
madai.

Sekarang, SDM yang tinggi
adalah juga kualitas masing-masing
pribadi anggota masyarakat yang
tinggi. Kualitas itu harus me-
nyangkut dan meliputi seluruh segi
kepribadian seseorang secara utuh,
terutama kualitas segi kemanusiaan-
nya sebagai pribadi yang kuat dan
berbudi luhur, dan kualitas segi
intelektualnya sebagai pribadi yang
berpengetahuan luas dan ber-
keterampilan tinggi. Perlunya ga-
bungan antara kedua unsur itu
sekaligus sudah jelas: tanpa budi
yang luhur, maka ilmu akan men-
dorong ke jalan hidup yang ber-
bahaya, dan keterampilan hanya
akan membuat yang bersangkutan
menjadi tenaga teknis tanpa ini-
siatif dan kewirausahaan; dan tanpa
pengetahuan dan keterampilan
maka seseorang akan rawan untuk
menjadi parasit masyarakat.

PETA PEMAHAMAN UMAT ISLAM

Dari sudut persepsi umat Islam
pada agamanya, secara agak keting-

galan zaman, umat Islam di Indo-
nesia kita klasifikasikan menjadi
golongan tradisionalis dan golongan
modernis. Biasanya yang ditunjuk
sebagai golongan tradisionalis
adalah NU dan yang modernis
adalah eks Masyumi dan keluarga-
nya (“keluarga Bulan Bintang”).
Jelas, untuk saat ini jurang pemisah
antara keduanya semakin menciut.
Nilai-nilai yang dulu menjadi
karakteristik golongan modernis
sudah lama diterima oleh golongan
tradisionalis. Dan golongan moder-
nis semakin menunjukkan sikap-
sikap yang lebih konservatif dari-
pada golongan tradisionalis, khu-
susnya dalam bidang politik. Ka-
rena perbedaan antara keduanya
dalam berbagai hal mengabur, maka
kita sekarang tidak lagi mudah
membicarakannya tanpa simplifi-
kasi keadaan seperlunya.

Kalau kita kaji kembali secara lebih
mendalam, pembagian di atas itu
tampaknya ada sesuatu yang salah,
dan kesalahan itu cukup prinsipil.
Pembagian itu mencerminkan naluri
yang serta merta memandang umat
Islam selalu mereka yang berada di
luar pemerintahan atau sistem kene-
garaan (pada masa orde baru—ed.).
Asal disebut “umat Islam”, maka
apriori yang terbayang adalah mereka
yang berada di luar pemerintahan,
sejak dari pusat sampai ke pelosok
pedesaan. Padahal, dalam tubuh
pemerintahan itu sendiri banyak
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pribadi-pribadi yang sangat berjasa
pada Islam dan umat Islam.

Sering kita dengar bahwa pe-
merintahan Indonesia didominasi
oleh kaum priyayi dan abangan
(menurut pengertian Geertz). Oleh
karena itu, mereka bukanlah umat
Islam, sebab umat Islam adalah yang
(menurut Geertz)
disebut golongan
santri. Mungkin
saja secara analitis
gampang-gampa-
ngan masih ber-
guna juga meng-
gunakan pemba-
gian seperti pada
buku Geertz, Re-
ligion of Java itu.
Tetapi, coba perhatikan: secara
geneologis para kiai yang memimpin
pesantren-pesantren di seluruh Jawa
ini adalah para priyayi. Konon pe-
santren pertama di Jawa adalah
pesantren Tegal Sari di Ponorogo,
yang berdiri di atas tanah merdikan
hadiah dari Kesunanan Surakarta,
dan dipimpin oleh seorang kiai
priyayi Ki Ageng Hasan Bestari.
Model Tegal Sari dilanjutkan dan
mengilhami berdirinya Tremas, dan
Tremas mengilhami berdirinya
Tebuireng, dan Tebuireng meng-
ilhami seluruh sistem pesantren di
pulau Jawa. Jadi, “kebangkitan”
kaum santri dengan pesantren-
pesantrennya itu dipelopori oleh
kaum priyayi.

Pola ini terulang lagi pada Mu-
hammadiyah, gerakan reformasi
Islam yang paling besar dan meru-
pakan organisasi sosial keagamaan Is-
lam yang paling modern di dunia.
Para pemimpin dan pengikut (mula-
mula) organisasi ini hampir semua-
nya terdiri dari kalangan kaum pri-

yayi Jawa, antara
lain karea me-
mang program-
program Mu-
hammadiyah dan
pandangan-pan-
dangan keaga-
maan serta ke-
masyarakatan-
nya lebih cocok
untuk lapisan

orang-orang Jawa yang sudah sedikit
banyak “makan” pendidikan modern
Belanda.

Begitu pula para pemimpin Syari-
kat Islam, kebanyakan terdiri dari
kaum priyayi, seperti diwakili oleh
H.O.S. Tjokroaminoto sendiri. H.
Agus Salim pun adalah seorang
“priyayi” (dari Minang), malah secara
legal dia adalah “orang putih” yang
mempunyai hak sama dengan orang
putih beneran (yakni orang-orang
Belanda). Mungkin kurang tepat jika
H. Agus Salim disebut “protégé”-nya
Snouck Hourgrounje, tetapi sarjana Be-
landa inilah yang ingin mensponsori
Salim untuk bisa pergi ke negeri
Belanda. Dan karena keinginannya ini
tidak bisa terwujud, maka dia akhirnya

“Orang yang bijak adalah orang
yang merendahkan hatinya [orang
yang rendah hati], dan berbuat
untuk sesuatu setelah mati, dan
orang gagal ialah orang yang
membiarkan dirinya mengikuti
hawa nafsunya lalu berangan-
angan kepada Allah”.

(Hadis)
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mensponsori Salim untuk menjadi
pegawai konsulat Belanda di Jeddah.
Salim inilah yang—setelah kembali
dari Jeddah—menyebarkan intelek-
tualisme Islam dan mendapatkan
pasarannya di kalangan para priyayi
muda Jawa yang belajar di Perguru-
an Tinggi Kolonial. Selanjutnya pa-
ra priyayi Jawa ini yang nanti tam-
pil menjadi pemuka Islam yang di-
anggap sementara orang dan ke-
lompok, paling ideal, yaitu para
pemimpin intelektual (bukan para
kiai) Masyumi.

Tetapi, perkaranya adalah soal
keseimbangan, a matter of propor-
tion. Kita tidak boleh menilai
seseorang hanya berdasarkan latar
belakangnya yang kebetulan tidak
sesuai dengan selera kita. Sebagai
perbandingan kita ambil contoh
salah seorang sahabat Nabi yang
sangat berjasa dalam memperluas
wilayah Islam, yaitu Khalid ibn
Walid. Khalid ini adalah bekas
seorang kafir Makkah yang fanatik
dan dengan penuh kebencian ingin
membunuh Nabi, dan niatnya ini
hampir berhasil dalam peperangan
Uhud. Tetapi, setelah menjadi
Muslim—boleh dikatakan, ke-
islamannya “in the last minute”
(agak telat)—Khalid disambut oleh
Nabi, dan kecakapan perangnya
yang dulu pernah mengancam jiwa
Nabi malah dimanfaatkan untuk
Islam, bahkan ia diberi gelar ke-
hormatan Sayfullâh (pedang Allah).

Jika dalam menilai mereka ini kita
lakukan secara benar dan adil, maka
seharusnya kita tidak mempunyai
halangan apa-apa untuk mengakui
dan menghargai adanya pemimpin
Islam dalam pemerintahan dari
kalangan priyayi dan abangan itu.
Janganlah dilihat apa yang tidak
mereka lakukan untuk agama, tetapi
hargailah apa yang telah mereka
lakukan. Ini ada hubungannya
dengan usaha mengukuhkan dan
mempermanenkan Islam di Indo-
nesia. Lihat saja salah satu aspek
yang paling gampang, yaitu usaha
pendirian masjid-masjid. Jelas sekali
pertumbuhan masjid itu sebanding
dengan pertumbuhan ekonomi
nasional, seperti halnya dengan
ibadah haji. Pemerintahan sekarang
(orde baru), langsung dan tidak
langsung adalah pemerintahan yang
sebegitu jauh paling banyak meng-
hasilkan berdirinya masjid-masjid.
Dan mengusahakan masjid-masjid
itu dibuat berupa bangunan-ba-
ngunan permanen.

Mengapa masjid-masjid perma-
nen itu penting? Dalam menjawab
pertanyaan ini, ada baiknya kita
renungkan terlebih dahulu feno-
mena berikut ini; Islam datang di
Jawa lewat Jawa Timur, lalu mem-
peroleh kekuasaan politik di Jawa
Tengah, dan dari sana disebarkan
ke Jawa Barat. Tetapi, sekarang di
Jawa Barat secara keseluruhan relatif
lebih baik keislamannya daripada
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Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Mengapa? Salah satu teori yang
mungkin bisa menjawab “kejang-
galan” ini adalah, bahwa keadaan
itu berbanding terbalik dengan
populasi candi-candi dan bangun-
an-bangunan non-Islam lainnya.
Karena Jawa Barat boleh dikatakan
tidak memiliki candi, maka Islam-
nya kuat. Sebab, seperti halnya
dengan setiap monumen, candi
berfungsi mengawetkan suatu pola
budaya atau ideologi. Jawa Tengah
paling banyak memiliki candi dan
Jawa Timur di tengah-tengah. Dari
sini jelas bahwa ada keterkaitan erat
antara bangunan-bangunan per-
manen dengan usaha “mengawet-
kan” pola budaya atau ideologi di
suatu wilayah. Makanya Masjid
Istiqlal itu penting, sebagaimana
Monas dan Baiturrahim. Istiqlal
[kemerdekaan] merupakan simbol
pengakuan peranan masjid dan
Islam dalam merebut kemerdekaan,
dan Baiturrahim melambangkan
bahwa Indonesia ini, in the last
analysis, at least religiously, adalah
sebuah negara Muslim, bukan
semata-mata karena mayoritas
penduduknya Muslim.

Ini semua harus disadari umat
Islam sendiri karena terkait akan
makna historisnya bagi Indonesia
dan apa dampaknya bagi masa
depan negara ini. Pokoknya, dari
kalangan umat ini harus ditumbuh-
kan kelompok orang-orang Muslim

yang sadar diri, self conscious. Ke-
sadaran ini harus didasari pema-
haman Islam yang menyeluruh,
tidak parsial. Para da‘i dan mubaligh
sering menyitir firman udkhulû fî al-
silm kâffah, tetapi agaknya mereka
kurang memahami sendiri makna-
nya, apalagi menangkap wujud
nyatanya. Pemahaman menyeluruh
Islam itu selain memang menjadi
tuntutan bagi umat Islam juga akan
menghasilkan kedewasaan berpikir
dan beragama. Dari sini kita bisa
menampilkan wajah Islam yang
lebih manusiawi (fithrî) seperti
diklaim sendiri oleh Islam.

PETA POLITIK ISLAM
DI INDONESIA

Konon, menurut apa yang sampai
kepada kita melalui “info-info” yang
ada, peta bumi politik Islam di
Indonesia mengenal pembagian
kelompok menjadi enam. Pemba-
gian ini kasar, dan hanya merupakan
suatu “bird’s eye view” saja. Kelom-
pok pertama, entah apa namanya
atau bagaimana mereka menamakan
diri, mengingatkan kita pada gerakan
Al-Takfîr wa Al-Hijrah di Mesir
yang ultra-ekstrem. Al-Takfîr artinya
mencukupkan segala kesalahan dan
dosa yang telah terjadi, baik disenga-
ja atau tidak sengaja, dan menyuda-
hi sampai di sini saja! Jadi al-takfîr
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bermakna tawbat-an nashûh-an,
keputusan yang mengakhiri segala
kekeliruan dan kesalahan. Dalam
Q., 3: 193 diajarkan doa, Oh Tuhan
... dan kaffir ‘annâ (artinya: hentikan
dan cukupkan sekian saja) dosa-dosa
kami ....

Tetapi, pada kelompok ekstrem
di Mesir itu takfîr tersebut juga
dipraktikkan menurut maknanya
yang lain, yaitu “mengkafirkan”
orang lain di luar mereka sendiri. Ini
sekaligus konsekuensi makna per-
tama, sebagaimana pandangan
kaum Khawârij yang menyatakan
bahwa orang yang berdosa dan
bertahan dalam dosa itu dianggap
sebenarnya telah kafir. Kesejajaran
makna ini juga tecermin dalam
perkataan al-hijrah yang berarti
berpindah, meninggalkan dâr al-
harb ke dâr al-Islâm, yang dalam
praktik tidak lain ialah berarti
berpindah meninggalkan masyara-
kat (Islam) pada umumnya dan
bergabung dengan mereka. Lagi-
lagi kaum Khawârij klasik ber-
anggapan bahwa siapa saja yang tak
bergabung dengan mereka adalah
berada dalam dâr al-harb, jadi halal
darahnya. Tanpa menyebut siapa
yang termasuk dalam kelompok ini,
tampaknya jelas ada kelompok
model Khawarij kuno ini dalam
kalangan umat kita.

Kelompok kedua ialah kelompok
revolusioner, yaitu yang tidak
percaya pada pendekatan-pen-

dekatan konstitusional dan legal
untuk memperjuangkan ide-ide
mereka, tetapi hanya mempercayai
cara-cara radikal dan revolusioner.
Mereka tidak sampai mempunyai
sikap suka mengkafirkan orang lain
dari kalangan ahl al-qiblah—yakni
umat Islam pada umumnya (istilah
kaum Sunnah dan Jamaah)—tetapi
jelas mereka tidak mempercayai
golongan di luar mereka sendiri,
dan menganggap dirinya sebagai
paling benar dan mujahid tulen.

Kelompok ketiga ialah kelompok
konstitusionalis, yang umumnya
merupakan warisan kejayaan politik
Islam di Indonesia zaman Masyumi.
Kalau kita kaji secara historis
Masyumi ini memang menarik dan
unik. Mula-mula dibuat dan di-
dirikan Jepang—dari sinilah mun-
cul tuduhan, khususnya yang dilon-
tarkan oleh kaum intelektual pen-
didikan Belanda, bahwa Masyumi
“berbau fasis”—sebagai pelaksanaan
strategi Jepang untuk mengambil
hati umat Islam dalam Perang Asia
Timur Raya. Jadi, seperti mobil
Toyota dan arloji Seiko, Masyumi
adalah “made in Japan”, atau lebih
tepatnya “made by Japanese”. Pada
dua dasawarsa terakhir ini “made in
Japan” adalah jaminan mutu! Tetapi,
kita tidak tahu lima atau lebih
dasawarsa yang lalu. Yang jelas,
ketika pada November 1945 di-
adakan kongres umat Islam dan
disepakati hendak membentuk
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sebuah partai Islam, nama Masyumi
dipertahankan oleh “orang-orang
lama” dan kaum “Kolaborator”
Jepang yang terdiri dari para pe-
mimpin NU dan Muhammadiyah
(tentu dengan pertimbangan interes
sendiri). Namun, usaha ini di-
tentang oleh para intelektual (ber-
pendidikan Barat), karena secara
naluri mereka ini lebih senang orang
Barat daripada orang Jepang,
sebagaimana telah diperhitungkan
Jepang sendiri. Tetapi, para pe-
mimpin Muslim “westernized” yang
berkumpul dalam PII (Pelajar Islam
Indonesia) ini kalah suara, dan
jadilah Masyumi nama partai Islam
pertama dan satu-satunya pada
zaman permulaan kemerdekaan.
Yang menarik di sini, wadah
Masyumi buatan Jepang yang bagi
para intelektual (didikan Barat)
“berbau fasis” itu akhirnya nyaman
juga terasa pada mereka, malah mere-
ka mulai menunjukkan sikap-sikap
yang tidak begitu menyenangkan
bagi penghuni aslinya. NU keluar
dari Masyumi, dan Muhammadiyah
menyatakan berhenti sebagai
“anggota istimewa”.

Nah, berkat pimpinannya yang
terbaratkan itulah, maka Masyumi
tampil sebagai partai dengan kon-
sep-konsep dan ide-ide politik
modern serta melahirkan kaum
konstitusionalis. Apalagi pendidik-
an para pemimpinnya itu memang
di bidang hukum—banyak yang

menyandang gelar Meester in de
Rechten. Jadi, sebenarnya mereka ini
adalah kaum modernis dan “wester-
nis”, sama dengan kaum modernis
dan “westernis” Indonesia yang lain
dari kalangan nasionalis, sosialis,
Kristen, dan lain-lain. Dari sudut
keperluan pada modernisasi dan
reformasi Islam dan masyarakat
Indonesia, peranan Masyumi itu
positif, konstruktif, dan malah
cukup mengagumkan. Cuma,
mungkin karena pengalaman trau-
matis berbagai kekecewaan dan
kegagalan politik mereka, orang-
orang Masyumi menjadi kehing-
gapan penyakit oposisionalisme
yang agak kelewatan. Mereka juga
kehilangan perspektif masalah-
masalah lingkungannya, khususnya
masalah sosial politik. Di sini juga
mereka semakin kehilangan rele-
vansi terhadap tuntutan zaman.
Lebih payah lagi, para pewaris
sahnya telah lupa akan peranan
Masyumi sebagai partai modern
dan konstitusionalis, dan yang
diingat hanya perjuangannya yang
menggebu-gebu, namun gagal
untuk mendirikan negara Islam di
konstituante (secara konstitusi-
onal!). Mereka para eks Masyumi
ini oleh kelompok pertama dan
kedua sekarang dipandang sebagai
kelompok yang lemah yang telah
kehilangan elan vitalnya, ibarat
Gatutkaca ilang gapité.
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Keempat adalah kelompok kaum
akomodasionis. Ini istilahnya Allen
Samson, seorang ahli ilmu politik
yang menyesali mengapa menjadi
ahli ilmu politik dan sekarang
pindah ke profesi lain sebagai ahli
hukum setelah belajar kembali.
Terang yang dimaksud kelompok
akomodasionis ini adalah orang-
orang Islam yang bekerja sama
dengan pemerintah. Ini diwakili
oleh mereka yang masuk partai,
meskipun tidak semuanya berasal
dari partai. Tetapi, juga oleh pri-
badi-pribadi siapa saja yang bekerja
sama dengan pemerintah.

Kelompok kelima adalah ke-
lompok oportunis, yang dianggap
lebih jelek daripada golongan
akomodasionis. Siapa yang di-
maksud sebagai golongan oportunis
ini? Sulit juga membuat pin point.
Mungkin yang termasuk dalam
kelompok ini adalah orang-orang
Islam yang mengaku berjuang
untuk Islam, tetapi sebenarnya
tidak yakin akan ajaran Islam.
Orang-orang ini menunjukkan
tanda-tanda “lain di perkataan lain
di perbuatan”. Bisa juga kelompok
ini dinamakan golongan hipokrit.
Orang-orang ini memandang Islam
dan umat Islam secara palsu, karena
lebih melihatnya sebagai alat atau
perantara untuk mencapai tujuan-
tujuan pribadinya saja. Menurut
Eric Hoffer, orang macam inilah
musuh dalam selimut yang benar-

benar harus diwaspadai. Tetapi,
justru karena “dalam selimut” maka
kita tidak, atau sulit, mengetahui
siapa mereka itu sebenarnya. Hanya
Tuhan—dan yang bersangkutan
sendiri—yang tahu.

Kelompok keenam adalah go-
longan “silent majority”. Justru
karena “silent”, maka meskipun
mereka banyak sekali, namun tak
berfungsi apa-apa. Malah wujud
mereka sebagai kelompok adalah
atomistis, masing-masing berdiri
sendiri, seperti onggokan pasir
dengan masing-masing butirnya
yang lepas. Jadi, mereka adalah
kelompok yang tak terikat (un-
committed), dan membentuk massa
mengambang. Para “pejuang” di
atas biasa melihat “silent majority”
ini sebagai rakyat atau umat peng-
ikut mereka, atau orang-orang yang
memerlukan pimpinan mereka.
Maka terjadilah rebutan klaim.
Namun, si “silent majority” ini tetap
saja keadaannya, seperti semula tak
berubah.

PETUNJUK JALAN LURUS

Dalam shalat, bacaan yang
paling penting ialah Al-Fâtihah.
Sedangkan dalam Al-Fâtihah, bagi-
an yang terpenting adalah me-
mohon petunjuk, ihdinâ al-shirâth
al-mustaqîm (Tunjukilah kami jalan
yang lurus) (Q., 1: 6), karena
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kebenaran tidak mudah diperoleh.
Setiap kali kita harus bertanya
kepada Tuhan. Ujungnya ialah
bahwa kita harus cukup rendah
hati. Kita selalu mempunyai ke-
mungkinan untuk salah dan tidak
akan mungkin mengetahui ke-
benaran mutlak.
Maka, dalam
bergaul sehari-
hari kita harus
demokratis, ya-
itu mau mende-
ngarkan penda-
pat orang seba-
gaimana kita
mempunyai hak
untuk menya-
takan pendapat
kepada orang. Sebetulnya, shalat
adalah pendidikan untuk rendah
hati, dengan inti ihdinâ al-shirâth
al-mustaqîm. Kalau kita memohon
petunjuk kepada Allah, kita harus
membersihkan diri dari pengakuan
bahwa kita sudah tahu.

PIAGAM JAKARTA

Bunyi Piagam Jakarta pasal 29
ayat 1 adalah: “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Piagam Jakarta itulah yang semula
mau dibacakan pada acara Prokla-
masi 17 Agustus. Tapi kemudian
ada hambatan karena terjadi tarik

menarik antara kelompok yang pro
dan kontra. Kompromi yang di-
tempuh Bung Karno untuk meng-
atasi itu adalah dengan membuat
teks Proklamasi Kemerdekaan se-
perti yang sekarang kita kenal.
Sementara itu masalah Piagam

Jakarta diselesai-
kan satu hari se-
telah Proklamasi
(18/8/45). Ti-
dak kurang dari
Bung Hatta, Ki
Bagus Hadikusumo
(Ketua Umum
Muhammadiyah
waktu itu), Kasman
Singodimedjo, dan
Teuku Mochamad

Hasan, ikut turun tangan menyelesai-
kan masalah tersebut. Mereka
adalah orang-orang terhormat dan
representatif. Oleh karena itu, dari
sudut ini kita juga harus meng-
hargai solusi yang mereka berikan.
Tapi yang ingin penulis sebut lebih
lanjut ialah bahwa sebetulnya solusi
yang mereka berikan, terutama oleh
Ki Bagus Hadikusumo, dengan
mengubah kalimat “Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pe-
meluknya” menjadi “Ketuhanan
Yang Maha Esa”, itu jauh lebih
prinsipil, bahkan jauh lebih Qurani
daripada yang pertama.

Pada yang pertama, kata “Ke-
tuhanan” di sini tanpa kualifikasi,



2679Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

masih mengandung pertanyaan besar.
Tetapi setelah diberikan “Yang Maha
Esa”, ketuhanan di sini menjadi
tauhid dan itu lebih prinsipil. Oleh
karenanya, ia jauh lebih penting
daripada tujuh kata-kata itu. Maka
kalau bunyi pasal 29 ayat 1 itu
dikembalikan lagi kepada Piagam
Jakarta, itu namanya kita mundur. Ini
penting sekali kita garis bawahi
karena kita harus, katakanlah, lebih
autentik. Dan di sini penulis me-
naruh kepercayaan kepada orang
seperti Ki Bagus yang sebagai seorang
ketua Muhammadiyah pasti memiliki
pemahaman keagamaan yang lebih
dari mereka yang mungkin agak
awam. Di situ ada pula orang seperti
Mohammad Hatta.

Percaya kepada Tuhan dengan
kewajiban adalah redundant, ber-
lebihan. Dalam Al-Quran tidak ada
perkataan seperti itu, yang ada
âmantu billâh (aku beriman kepada
Allah). Ungkapan “dengan ke-
wajiban”, dan sebagainya tidaklah
perlu ada, karena itu sudah implisit
di dalam perkataan âmantu billâh.
Artinya, kalau orang beriman ke-
pada Allah dengan sendirinya harus
menjalankan apa yang diperintah-
kan oleh Allah.

PIAGAM MADINAH

Ketika tiba di Madinah, Nabi
membuat semacam perjanjian,

namanya Mîtsâq Madînah atau
sebut saja Piagam Madinah. Piagam
inilah yang sering disebut oleh
orientalis sebagai konstitusi
Madinah yang meletakkan dasar-
dasar kehidupan bersama. Idenya
ialah pluralisme, yang mengakui
eksistensi semua golongan: orang
Yahudi, orang Muslim, orang non-
Yahudi dan non-Muslim, yaitu
orang-orang Madinah sendiri,
minus orang Kristen.

Perjanjian itu adalah: misalnya,
masing-masing bebas mengem-
bangkan ekonomi tanpa pem-
batasan. Orang Yahudi meng-
hendaki betul hal tersebut karena
mereka memang menguasai eko-
nomi. Perdagangan, misalnya, ada
di tangan mereka. Kemudian di-
sebutkan juga masalah kebebasan
beragama. Artinya, masing-masing
bebas melaksanakan agamanya.
Semangat itu nanti diulangi oleh
para khalifah kala menaklukkan
daerah-daerah sekitarnya. ‘Umar ibn
Khaththab, misalnya, pada waktu
menaklukkan Jerusalem, juga mem-
buat perjanjian, yaitu Perjanjian
Aelia, karena waktu itu Jerusalem
bernama Aelia.

Isi selanjutnya dari Piagam
Madinah itu adalah bahwa semua
unsur penduduk Madinah wajib
ikut serta dalam pertahanan kalau
ada serbuan dari luar. Maka pada
waktu terjadi peristiwa Perang
Ahzab (Ahzâb berarti sekutu),
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semua komponen ikut terlibat.
Dinamakan Perang Ahzab karena,
setelah kalah
dengan banyak
perang, semua
suku Arab di
bawah pimpin-
an orang-orang Makkah dimobi-
lisasi untuk menyerbu Madinah.

PIDATO KEMANUSIAAN

Penekanan al-hajj ‘Arafah adalah
pada pidato perikemanusiaan se-
jagat, yang isinya mengajak kita
untuk menjunjung tinggi hak-hak
asasi manusia. Meski pada saat itu
Nabi sudah mulai kena sakit se-
hingga menyebabkan beliau wafat,
namun beliau tetap mengambil
kesempatan untuk berpidato. Salah
satu isi pidatonya adalah mengenai
hak orang-orang yang dipekerjakan
(buruh).

Wahai manusia ingatlah Allah?
Ingatlah Allah berkenaan dengan
agamamu dan amanat-amanatmu.
Ingatlah Allah! Ingatlah Allah
berkenaan dengan orang yang kamu
kuasai dengan tanganmu.

Kita tahu bahwa maksud “orang
yang kamu kuasai dengan tangan-
mu” dalam pidato Nabi tersebut
adalah buruh yang bekerja pada ki-
ta, yang dulu disebut budak. Me-

ngenai perlakuan terhadap para bu-
ruh ini selanjutnya Nabi berpesan

kepada kita.
“Kamu harus

memberi makan
kepada mereka
seperti yang ka-

mu makan. Kamu harus memberi
pakaian kepada mereka seperti yang
kamu pakai. Dan kamu tidak boleh
membebani mereka dengan sesuatu
yang mereka tidak sanggup me-
ngerjakan. Mengapa, sebab mereka
itu adalah daging, darah, dan makhluk
seperti kamu.”

Lalu beliau juga mengatakan
dengan nada ancaman,

“Ingatlah, barangsiapa berbuat
zalim terhadap buruhnya, kepada
pembantunya, maka akulah musuh
mereka di Hari Kiamat dan Allah
menjadi hukumnya.”

Jadi, semangat pidato ‘Arafah itu
betul-betul menekankan nilai-nilai
persamaan manusia. Bahkan ketika
Rasulullah pulang, beliau rupanya
masih merasa khawatir, jangan-
jangan pidatonya di ‘Arafah itu
masih belum didengar oleh semua
orang, sehingga di sebuah tempat
namanya Khum, sebuah tempat
kecil sebelah utara Makkah, yang
kemudian disebut Ghadir Khum,
persimpangan jalan Khum, beliau
kumpulkan lagi para Sahabatnya,
padahal para sahabatnya itu sebagi-
an sudah pergi ke tempatnya ma-
sing-masing. Lalu beliau pidato

“Ingat mati adalah sumber kebijakan
(wisdom).”

(Martin Heidegger)
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lagi, itulah yang kemudian disebut
“Pidato Ghadir Khum”. Nah, me-
ngenai hal ini memang ada sedikit
kontroversi. Menurut orang Syî’ah,
Nabi berdiri bersama ‘Ali, dan
menyatakan bahwa Ali adalah calon
penggantinya. Sedangkan menurut
orang-orang Sunni tidak demikian,
melainkan Nabi menegaskan lagi
tentang apa yang telah dikemu-
kakan di ‘Arafah.

Dan kita harus mengaitkan kon-
teks di atas sebagai konsekuensi dan
kelanjutan pernyataan Allah Swt:

Pada hari ini telah Kusempurna-
kan untuk kamu agamamu, dan
telah Kulengkapkan kepadamu nik-
mat-Ku, dan telah Kuridhai Islam
itu menjadi agamamu (Q., 5: 3).

Suatu pernyataan bahwa ajaran
Islam sudah lengkap, sudah sem-
purna, dan itu adalah ayat yang
terakhir turun kepada Nabi
Muhamamd Saw. yang sebelum
Nabi menerima ayat tersebut, Nabi
banyak mengajak semua umat
manusia untuk menghormati dan
menjunjung tinggi nilai-nilai ke-
manusiaan universal.

Sebuah hadis mengatakan bah-
wa yang paling banyak menyebab-
kan manusia masuk surga adalah
“takwa” kepada Allah Swt. dan
“budi pekerti luhur”. Berkaitan
dengan Sabda Nabi tersebut, da-

lam Al-Quran ada ilustrasi menarik
tentang kehidupan orang-orang di
akhirat. Di akhirat itu, umat ma-
nusia terbagi menjadi dua bagian.
Sebagian masuk surga, sebagian lagi
masuk neraka. Mereka yang waktu
hidup di dunianya saling mengenal
mengadakan komunikasi dan saling
bertegur-sapa. Mereka yang masuk
surga menegur kelompok yang
masuk neraka, tentunya karena
yang masuk surga lebih memiliki
posisi untuk bertanya. Nah dialog-
nya yang direkam Al-Quran adalah
begini:

Apakah yang membawamu masuk
neraka? “Mereka menjawab: “kami
tidak termasuk golongan yang shalat,
juga tidak memberi makan kepada
orang miskin. Tetapi kami biasa
berbicara kosong dengan orang-orang
yang suka berbicara kosong” (Q., 74:
42-45).

Dari dialog tersebut kita bisa
mengambil kesimpulan bahwa
mereka yang masuk ke neraka itu
adalah mereka yang menempuh
hidupnya tidak serius dan tidak
bertanggung-jawab serta maunya
hanya senang-senang. Bisa dikata-
kan bahwa hidup mereka itu tidak
dilandasi oleh nilai-nilai perike-
manusiaan, sehingga surat Al-
Mâ’ûn misalnya, mengutuk orang-
orang yang mengerjakan shalat, tapi
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tidak mempunyai rasa perike-
manusiaan.

PIDATO PERPISAHAN NABI

Puncak karier Nabi Muhammad
Saw. dari segi penyampaian misi
suci atau risalah ialah ketika beliau
berhasil menyelenggarakan atau
menjalani ibadah haji dan merupa-
kan satu-satunya yang beliau laku-
kan setelah hijrah, tepatnya pada
tahun ke-10 Hijriah. Delapan
puluh hari setelah haji itu beliau
wafat, sehingga hajinya disebut
sebagai Haji Wada (Arab: Hajjat al-
wadâ‘ [haji perpisahan]). Peristiwa
yang paling penting dalam haji
perpisahan yang dicatat oleh semua
ahli hadis dalam riwayat yang
mutawatir ialah ketika beliau
mengucapkan pidato perpisahan
(Arab: khutbat al-wadâ‘).

Sebetulnya, khutbah perpisahan
dilakukan Nabi tidak hanya satu
kali, melainkan—seperti dideteksi
atau dipelajari para pakar—setidak-
tidak empat kali. Pertama, pada
tanggal 7 Dzulhijjah ketika beliau
masih berada di Makkah sehabis
shalat zuhur. Kedua, khutbah per-
pisahan ketika beliau menunaikan
haji, yakni khutbah yang beliau
lakukan ketika wukuf di Arafah
pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ketiga,
pada hari Nahar atau hari Idul
Adha yaitu pada tanggal 10 Dzul-

hijjah. Sekalipun untuk orang yang
naik haji tidak perlu merayakan
Idul Adha, tetapi beliau mengucap-
kan khutbah di Mina. Keempat,
pada hari ketiga setelah Idul Adha,
yaitu tanggal 12 Dzulhijjah.

Pidato itu begitu pentingnya
sehingga Nabi Muhammad Saw.
hampir selalu mengakhiri dengan
semacam ungkapan pertanggung-
jawaban, yaitu ungkapan, “Bukan-
kah aku telah sampaikan nilai-nilai
ini?” Semuanya mengiyakan. Bah-
kan di dalam salah satu pidatonya
beliau menegaskan lagi, “Nanti
kamu di akhirat akan ditanyai
tentang aku, kira-kira jawabannya
bagaimana?” Para hadirin men-
jawab, “Kami semua akan men-
jawab, Muhammad telah melak-
sanakan tugasnya dengan baik.”

Selanjutnya, beliau mengung-
kapkan hal-hal yang sekarang biasa
disebut sebagai hak asasi. Salah
satunya yang paling penting ialah
rangkaian tiga hak asasi manusia
yang dinyatakan dalam bahasa
Rasulullah Saw. sebagai dimâ’,
amwâl, dan a‘râdl (darah atau
kehidupan, harta, dan kehormat-
an).

Ketika Nabi bertanya, “Wahai
sekalian umat manusia, tahukah
kamu di hari apa kamu berada? Di
bulan apa kamu berada? Dan di
negeri mana kamu berada?” Semua-
nya waktu itu menjawab—dalam
berbagai versi—bahwa mereka
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berada di hari suci, di bulan suci,
dan di tanah suci. Kemudian Nabi
Muhammad Saw. mengatakan,
“Sesungguhnya darahmu (hidupmu),
hartamu, serta kehormatanmu itu
suci, seperti sucinya harimu ini,
bulanmu ini, dan negerimu ini
sampai kamu bertemu Tuhanmu di
hari kiamat” (HR. Bukhari).

Sekarang lihatlah, betapa ung-
kapan ini merupakan suatu sumber
rahmat bagi umat manusia, yang
dinyatakan dalam istilah-istilah
seperti hak asasi manusia. Sebab
dimâ’, amwâl, dan a‘radl kalau kita
terjemahkan ke dalam bahasa Ing-
gris tidak lain ialah life, property, dan
dignity. Inilah yang mempengaruhi
para pemikir Renaisans di Eropa
pada abad ke-14. Salah satunya
adalah pemikir renaisans dari Italia
bernama Giovanni Pico de la
Mirandola, yang dalam suatu
orasinya mengenai Human Dignity
(harkat dan martabat manusia)
mengatakan bahwa dia mengetahui
martabat manusia itu dari orang-
orang Arab. Seorang yang bernama
Abdullah, dalam sebuah buku
diceritakan, ketika dia ditanya oleh
muridnya, “Wahai Abdullah sang
guru, apakah kiranya sesuatu di
muka bumi ini yang harus paling
kita hormati sebagai mukjizat Tu-
han?” Abdullah menjawab, “Manu-
sia, sebab manusia adalah puncak
ciptaan Allah Swt. Kami telah

menciptakan manusia dalam bentuk
yang terbaik (Q., 95: 4).”

Kemudian Giovanni menambah
poinnya dengan merujuk kepada
tradisi Yunani, yaitu ketika Hermes
Trismegistus, seorang bijak dan ka-
dang-kadang disebut sebagai Dewa
Kebajikan, ditanya mengenai hal se-
rupa oleh Asclepius, dan ia membe-
rikan jawaban yang sama, yaitu ma-
nusia. Setelah itu dia menguraikan
mengenai perlunya kita meng-
hormati manusia, yang merupakan
bibit dari apa yang sekarang disebut
Humanisme, tetapi dianggap ber-
tentangan dengan ajaran Gereja saat
itu. Maka Giovanni dikenakan
eksklusi. Sekalipun di hari tuanya ia
diampuni, namun pahamnya ke-
mudian dilepaskan dari agama,
sehingga sekarang kita ketemu
dengan istilah humanisme sekuler.

Dalam Islam, humanisme itu
religius atau berdasarkan takwa
kepada Allah Swt. Inilah yang ke-
mudian dikembangkan oleh para
pemikir di Barat, seperti John Lock,
ketika merumuskan dan mengata-
kan bahwa hak asasi manusia itu
ada tiga, yaitu life, liberty, and
property, sedikit berbeda dengan apa
yang dikemukakan Nabi Muhammad
dengan life, property, and dignity.

John Locklah yang mempenga-
ruhi para pendiri Amerika Serikat,
melalui orang-orang seperti
Thomas Jefferson, John Quince
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Adam, Franklin Roosevelt dan
George Washington. Merekalah
orang-orang yang tidak mengaku
beragama Kristen tetapi Deis, yaitu
orang-orang yang percaya kepada
Tuhan melalui proses alami karena
mereka percaya mengenai bakat
manusia yang suci—mirip dengan
konsep fitrah dalam agama Islam—
dan mengakui adanya kebenaran
universal.

Oleh karena itu, mereka mem-
pelajari kitab-kitab suci seperti yang
ada di tangan mereka, Al-Kitab (the
Bible). Mereka tidak percaya me-
ngenai ketuhanan Isa, melainkan
percaya Isa sebagai The Teacher of
Life Cosmic and Moral (guru ke-
benaran dan guru akhlak mulia). Di
tangan mereka itulah rumusan-
rumusan dibuat, dan oleh Jefferson
dirumuskan dan dituangkan dalam
konsepnya mengenai deklarasi
kemerdekaan Amerika yang ditan-
datangani pada tanggal l4 Juli
1776. Deklarasi itu diakhiri dengan
sesuatu yang persis dikatakan Nabi
Muhammad, “Dan untuk men-
dukung deklarasi kemerdekaan ini,
dengan keimanan teguh berpegang
kepada taufik dan hidayah Allah,
kami pertaruhkan sesama kami (para
pendukung kemerdekaan itu),
hidup kami, harta kami, dan ke-
hormatan kami.”

Dari sini kita dapat melihat
bahwa Nabi telah membawa rah-

mat bagi seluruh alam, termasuk
dalam soal-soal seperti ilmu penge-
tahuan yang sampai sekarang bisa
dibuktikan. Ini patut kita renung-
kan agar kita memahami, Dan
tiadalah Kami mengutus engkau
kecuali (sebatai utusan) bagi seluruh
umat manusia (Q., 34: 28). Bahwa
Islam adalah agama universal, yaitu
ajarannya sesuai dengan segala
zaman dan tempat.

Tetapi penyebaran nilai-nilai
Islam tidak selalu melalui jalur
formal, seperti melalui orang yang
secara nyata dan formal beriman
kepada Nabi. Banyak sekali ilmu
pengetahuan dan nilai-nilai Islam
yang kemudian diambil oleh bang-
sa-bangsa lain. Ini adalah sesuatu
yang mesti kita renungkan kembali.

Dan kita diperintah oleh Allah
agar membaca shalawat kepada
Nabi. Innallâha wa malâ’ikatahû
yushallûna ‘alâ al-nabî, yang selalu
kita baca, bahwa Allah dan para
malaikat-Nya membaca shalawat
kepada Nabi, memiliki pengertian
menghormati Nabi. Maka kita pun
membaca shalawat kepada beliau
sesuai perintah Allah. Membaca
shalawat itu adalah bentuk ucapan
terima kasih dan penghargaan kita
kepada Nabi, karena beliau telah
datang dengan membawa rahmat
yang begitu besar untuk umat
manusia.
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PIKIRAN GEO-POLITIK

Pikiran geo-politik untuk mem-
bagi dunia menjadi dua, yaitu
dunia sendiri dan dunia yang lain,
adalah pikiran yang umum dimiliki
bangsa-bangsa yang mengalami
kompleks superioritas. Dulu, misal-
nya, bangsa Yunani selalu membagi
dunia sebagai oikoumene dan di luar
oikoumene. Oikoumene artinya
daerah berperadaban. Orang Arab
menerjemahkannya menjadi al-
Dâ’irât Al-Ma‘mûrah, yang intinya
adalah kawasan berperadaban yang
terbentang dari Sungai Nil di Mesir
sampai Sungai Oxus di Asia Tengah.
Dulu orang Arab pun menyebut
Egypt (Mesir) dengan sebutan
Mishr, berasal dari bahasa Arab yang
artinya kota, the civilized, dengan
pengandaian bahwa yang lainnya,
atau di luar Mesir, adalah un-
civilized (tidak berperadaban).
Karena, Mesir pada waktu itu
memang merupakan ibu kota du-
nia. Kalau di zaman klasik kita men-
dengar kisah Nabi Ibrahim pergi ke
Mesir, kemudian juga Nabi Ya‘qub
yang menemui anaknya Nabi Yusuf
yang menjadi menteri pangan di
Mesir, kepergian semacam itu bisa
dibandingkan dengan kita sekarang
ke Amerika atau Eropa!

Begitu juga di Cina ada
“Tiongkok”. Tiongkok artinya negeri
tengah yang dalam istilah itu

tersirat pengertian bahwa yang
lainnya hanya daerah pinggiran.
Dengan geo-politik itu mereka
mengklaim bahwa daerah tengah
boleh menaklukkan derah pinggir-
an. Kemudian, orang Yahudi,
meskipun secara politik dan eko-
nomi tidak pernah dominan, me-
reka mengklaim sebagai bangsa
pilihan. Oleh karena itu juga,
mereka mempunyai kecenderungan
membagi umat manusia menjadi
dua, yaitu Yahudi sebagai bangsa
pilihan (the chosen people) dan
gentile. Secara etimologis perkataan
gentile artinya asing; tetapi oleh
orang Yahudi diberi konotasi seba-
gai orang bukan Yahudi yang tidak
beradab, kafir, dan sebagainya.

Begitulah kecenderungan suatu
bangsa yang merasa sedang berada
di atas (superior) untuk membagi
dunia menjadi dua. Sekarang, orang
Barat juga berada dalam mind set
itu, bahwa dunia ini hanya dua,
yaitu The West and The Rest (Barat
dan yang lainnya, yaitu yang bukan-
Barat). Huntington, misalnya,
ketika mengatakan bahwa akan ada
benturan peradaban (the clash of
civilization), dalam analisis terakhir-
nya ia mengatakan bahwa benturan
itu adalah antara Barat dan yang
lainnya (between the West and the
Rest). Sekali lagi, mentalitas seperti
ini sangat umum terjadi pada
bangsa-bangsa yang mengalami
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superioritas, baik superioritas itu
real maupun fiktif (contoh su-
perioritas yang fiktif ialah yang
terjadi pada bangsa Yahudi).

Ketika umat Islam merasa su-
perior di dunia, mereka pun serta
merta membagi dunia menjadi Dâr
Al-Islâm dan Dâr
Al-Harb. Di sini
menarik untuk
melihat bahwa
Dâr Al-Islâm di-
kontraskan de-
ngan Dâr Al-
Harb (kawasan
perang).

Yang dimaksud dengan Dâr Al-
Islâm adalah lawan dari kawasan
perang, yaitu kawasan damai.
Dalam perkataan Dâr Al-Islâm itu
terselip pengertian damai. Kemu-
dian ada pengertian Dâr Al-Shulh
yaitu kawasan damai yang meru-
pakan kawasan perjanjian, artinya
daerah-daerah yang mempunyai
perjanjian dengan umat Islam.

Karena istilah Dâr Al-Islâm dan
konsep-konsep di sekitar itu lebih
merupakan produk fiqh, dan me-
rupakan suatu pemikiran geo-politis
dan geo-struktural, maka tidak aneh
bahwa pengertiannya bersifat si-
tuasional. Dalam Al-Quran, tidak
ada istilah Dâr Al-Islâm; juga tidak
ada istilah Dâr Al-Harb. Tetapi itu
bukan hal yang aneh. Sebab, misal-
nya istilah fiqh, syarî‘ah, kalâm,

hikmah (falsafah), dan tashawwuf,
dalam pengertian seperti yang ada
dalam masyarakat sekarang ini, juga
tidak terdapat dalam Al-Qurân.
Demikianlah, istilah Dâr Al-Islâm
muncul sebagai suatu hasil kreativi-
tas pemikiran umat Islam dalam

merespon per-
kembangan se-
jarah, tanpa ada
contoh lang-
sungnya dalam
Al-Qurân. Se-
mua itu meru-
pakan konseku-

ensi logis dari ciri Islam klasik, ya-
itu kesuksesan di bidang politik.

Ketika Rasulullah wafat, seluruh
jazirah Arab telah tunduk ke dalam
Islam. Memang, sempat ada sedikit
krisis yaitu dengan adanya pem-
berontakan dari Yamâmah (daerah
Riyad sekarang) di zaman Abu Bakr,
tetapi itu bisa segera diatasi. Setelah
itu, terjadilah ekspansi-ekspansi
militer dan politik ke seluruh
daerah kawasan Timur Tengah
dalam waktu kurang lebih 100
tahun, sehingga daerah kawasan
Islam meliputi kawasan yang ter-
bentang dari Lautan Atlantik
sampai Gurun Gobi. Maka tan-
tangan umat Islam waktu itu
adalah mengatur masyarakat.
Tidak heran kalau ilmu Islam yang
mula-mula muncul adalah fiqh. Ber-
samaan dengan itu muncul pula

Dan sesungguhnya ini umatmu
semua adalah umat yang tunggal,
dan Aku adalah Pangeranmu
semua, maka sembahlah olehmu
sekalian Aku saja.

(Q., 21: 92)
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konsep geo-politis, seperti yang
tecermin dalam istilah Dâr Al-Islâm
dan Dâr Al-Harb.

Tetapi konsep-konsep geo-po-
litik dalam Islam tidak semata-mata
dalam arti lokasi, sebab ini juga
terkait dengan suatu kualitas, yaitu
damai dan perang. Ini berbeda
dengan konsep geo-politis Barat
sekarang ini yang lebih berkonotasi
lokasi: seperti The West and The Rest.
Oleh karena itu penting memahami
apa dan bagaimana ajaran Islam
mengenai damai dan perang.

Dalam Al-Quran tidak ada kon-
sep Dâr Al-Islâm; yang ada ialah Dâr
Al-Salâm, itu pun sebetulnya
merupakan ilustrasi tentang surga
(Q., 6: 125-127; 10: 25). Dari segi
kebahasaan, Dâr Al-Salâm artinya
negeri damai, sama dengan Al-Balad
Al-Amîn, nama lain untuk Makkah;
juga sama dengan Ûrusyalîm
(Jerusalem), nama asli dari bahasa
Suryani atau Arami untuk Kota Al-
Quds atau Bayt Al-Maqdis di Palestina,
di mana berdiri Masjid Aqsha; juga
dengan Shanti Niketan, nama
lembaga pendidikan Rabindranath
Tagore yang terkenal itu, yang
semuanya mengidam-idamkan
masyarakat yang aman, tenteram
dan penuh kedamaian.

Persis di sini, Al-Qurân meng-
gambarkan surga sebagai tempat
yang penuh kedamaian. Dalam Al-
Quran terdapat firman, Maka

barangsiapa Allah menghendakinya
untuk diberi hidayah, dibuatlah
dadanya lapang untuk menerima al-
islâm. Dan barangsiapa Dia ke-
hendaki untuk disesatkan, maka
dibuatlah dadanya sempit dan sesak
seakan-akan naik ke langit. Demi-
kianlah Allah menetapkan kekotoran
atas mereka yang tidak mau beriman.
Dan inilah jalan Tuhanmu, dalam
keadaan tegak-lurus. Sungguh Kami
telah rincikan berbagai bukti (ayat)
untuk kaum yang bersedia merenung-
kan. Bagi mereka ini ada Dâr-u ‘l-
Salâm di sisi Tuhan mereka, dan Dia
adalah Pelindung mereka berkenaan
dengan segala sesuatu yang mereka
kerjakan (Q., 6: 125-127). Lalu ada
juga firman, Allah mengajak kepada
Dâr-u ‘l-Salâm dan membimbing
siapa pun yang dikehendaki-Nya
kepada jalan yang lurus (Q., 10:
25). Di dua tempat inilah per-
kataan Dâr Al-Salâm yang sangat
populer itu terdapat dalam Al-
Quran.

Seandainya Indonesia bisa menjadi
sebuah negara superior, mungkin kita
akan menciptakan juga suatu geo-
politik. Orang Jawa saja yang belum
super, telah membuat suatu geo-
politik: bahwa dunia ini pusatnya
di Jawa, sedangkan yang lain hanya
daerah pinggiran (seberang). Maka
ada istilah-istilah seperti
Hamengkubuwono, Pakubuwono,
Paku Alam, yang semuanya meng-
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indikasikan suatu geo-politik bahwa
Jawa adalah pusat dari bumi ini!

PINDAH KIBLAT

Kita tahu bahwa di Madinah ada
masjid yang dikenal sebagai masjid
Qiblatayn (Dua Kiblat). Dulu se-
betulnya masjid itu hanyalah ru-
mah. Dan di rumah itulah Nabi
pernah melakukan shalat, pada wak-
tu itu shalat Zuhur, yang mengha-
dap kiblatnya ke dua arah: Masjid
Haram (di Makkah) dan Masjid
Aqsha (di Jerusalem). Dua raka’at
pertama masih menghadap ke utara,
ke Jerusalem, dan dua raka’at kedua
menghadap ke Makkah, ke Masjid
Haram. Nabi Muhammad melaku-
kan hal itu karena Allah memerin-
tahkannya demikian. Dan perintah
Allah ini adalah sebagai jawaban
atas doa Nabi yang memohon ke-
pada Allah agar kiblat shalat dipin-
dah dari Masjid Aqsha ke Masjid
Haram. Nah, dengan demikian,
pindahnya kiblat dari Jerusalem ke
Makkah itu antara lain karena doa
Nabi tersebut. Jadi, seandainya
Nabi tidak berdoa, mungkin sampai
sekarang shalat kita masih meng-
hadap ke Jerusalem.

Tapi lalu kita harus mengerti,
mengapa Nabi berdoa untuk pin-
dah kiblat? Sebetulnya pada waktu
beliau masih tinggal di Makkah
(sebelum hijrah ke Madinah),

shalatnya memang menghadap ke
Jerusalem. Hanya saja dalam men-
dirikan shalat beliau selalu meng-
ambil posisi di sebelah selatan
Ka’bah. Dengan demikian, sekali-
gus menghadap keduanya, yaitu
Ka’bah dan Jerusalem. Tetapi sete-
lah pindah ke Madinah, hal itu
tidak lagi bisa dilakukan. Sebab
Makkah berada di selatan. Sedang
Jerusalem berada di arah utara.
Oleh karena itu dalam melaksana-
kan shalat beliau terpaksa me-
nyingkur Ka’bah (Makkah). Shalat
dalam keadaan menyingkur Ka’bah
itu rupanya sangat mengganggu pe-
rasaan beliau. Lalu beliau berdoa
mudah-mudahan diizinkan oleh
Allah untuk pindah kiblat. Dan
ternyata diizinkan oleh Allah.

Yang menjadi pertanyaan kita
adalah mengapa Tuhan mengizin-
kan pindah kiblat? Atau, mengapa
Nabi lebih suka menghadap ke
Ka’bah daripada ke Jerusalem?
Padahal, baik Ka’bah maupun
Jerusalem, situasinya waktu itu
sama-sama tidak suci. Ka’bah pada
saat itu dipenuhi dengan patung,
menjadi pusat dari kemusyrikan.
Sedangkan Jerusalem saat itu juga
tidak lebih hanya sebagai pelbak,
tempat pembuangan sampah.

Kita mulai menjawab pertanya-
an: mengapa Jerusalem sampai tega
dijadikan tempat pembuangan
sampah? Dijadikannya Jerusalem
sebagai pelbak sebenarnya adalah
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sebagai upaya penghinaan orang-
orang Kristen terhadap orang-orang
Yahudi atas perintah dari Helena,
ibunya Konstantin, yang waktu itu
baru saja memeluk Kristen. Ce-
ritanya begini: Helena yang men-
jadi (masuk) Kristen itu pergi ke
Jerusalem untuk mencari bekas-
bekas penyaliban Yesus. Ternyata
tidak ditemukan apa-apa. Dia
hanya mendapatkan informasi dari
seseorang bahwa salib yang dipakai
menyalib Yesus itu, katanya, di sana
(sambil menunjuk sebuah pelbak
yang menggunung). Lalu Helena
memerintahkan untuk menggali
tumpukan sampah itu. Maka di-
temukanlah bekas salib itu. Ke-
mudian di tempat itu didirikanlah
gereja yang diberi nama Holy
Sepulchre (Gereja Makam Suci).
Maksudnya adalah gereja makam
suci keluarga Nabi ‘Isa Al-Masih,
ibunya (Maryam), dan keluarganya
yang lain. Orang Arab menyebut
gereja itu Kanîsat al-Qiyâmah.

Setelah itu Helena marah kepada
orang Yahudi yang dituduh telah
melemparkan salib tersebut ke
tempat pembuangan sampah. Ka-
rena itu, sisa-sisa yang masih ada
dari tempat suci di Jerusalem, yang
merupakan warisan dari Nabi
Sulaymân yang kemudian dibangun
kembali oleh Raja Herod, oleh
Helena diperintahkan supaya di-
ratakan dengan tanah. Sehingga
tempat paling suci bagi orang

Yahudi, yang kalau Makkah me-
rupakan Ka’bahnya, dijadikan
tempat pembuangan sampah.

Jadi, pada waktu Nabi shalat
menghadap ke Jerusalem itu se-
betulnya menghadap pelbak. Pelbak
itu artinya tempat pembuangan
sampah, berarti kotor. Makkah
pada waktu itu juga kotor. Karena
di sana menjadi pusat penyembah-
an berhala. Namun, di balik itu ada
hal yang sangat prinsipil, yaitu––
terlepas dari terjadinya penyim-
pangan baik pada Makkah yang
menjadi pusat kemusyirakan mau-
pun pada Masjid Aqsha (Jerusalem)
yang menjadi tempat pembuangan
sampah––kedua kota itu adalah
kota suci.

PIRAMIDA MENGHASILKAN
BUDAYA

Agama menghasilkan budaya.
Bagaimana itu terjadi? Perhatikan
ilustrasi berikut: Orang Mesir kuna
mempunyai suatu agama yang
antara lain berkepercayaan bahwa
orang mati yang dikubur di ba-
ngunan yang runcing (piramida),
sukma orang itu akan lebih mudah
masuk surga mengikuti runcingnya
bangunan. Seakan-akan itu adalah
rambu lalu-lintas. Ketika paham ini
juga diyakini oleh seorang penguasa
yang sangat besar kekuasaannya,
yaitu Firaun, penguasa ini ke-
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mudian mendekritkan agar semua
Firaun dikubur di bawah bangunan
seperti itu. Maka sejak itulah
dikenal Piramida. Jadi ada hu-
bungan antara kepercayaan dengan
peradaban.

Kita tidak bisa meremehkan
Piramida, kare-
na ia terdiri dari
batu yang dipo-
tong-potong de-
ngan tepat se-
kali, sehingga
secara bersam-
bungan tanpa
semen mem-
bentuk sebuah
bangunan. Ba-
tu-batunya ha-
rus dibawa dari bukit-bukit
Mukhatam, hulu sungai Nil, pa-
dahal sebagian besar piramida
berada di Jizah, di Kairo sekarang
ini; sebuah jarak yang jauh sekali.
Artinya, untuk membangun Pira-
mida, orang harus tahu ilmu teknik
memotong batu. Untuk bisa mem-
bawa batu tersebut, perlu ilmu
transportasi. Dari mengangkat batu
yang berpuluh-puluh ton, ter-
ciptalah ilmu mekanik. Karena
merupakan suatu kuburan, pira-
mida itu harus didesain begitu rupa
sehingga kedap air, uap, di samping
ukuran yang begitu persis dan
simetris sekali.

Semua itu merupakan rangkaian
kegiatan yang membutuhkan suatu

teknik yang sangat tinggi, sehingga
dengan kegiatan Piramida, bangsa
Mesir menciptakan berbagai ilmu
pengetahuan. Tetapi ketika bangsa
Mesir tidak lagi percaya bahwa
orang mati akan lebih mudah
masuk surga melalui kubur seperti

itu, mereka ber-
henti mendiri-
kan Piramida.
Akibatnya, se-
mua pengeta-
huan yang ter-
kait menjadi hi-
lang. Jadi, aga-
ma selalu me-
nimbulkan bu-
daya. Dan bu-
daya selalu me-

netapkan apa yang dipilih sebagai
tujuan-tujuan hidup.

PLATFORM BANGSA

Sesungguhnya bangsa Indonesia
adalah bangsa yang masih dalam
pertumbuhan “penjadian diri” (in
making). Dinamika perkembangan
Indonesia sebagai bangsa dan ne-
gara, dengan ups-and-down dan
trial-and-error-nya, mengakibatkan
munculnya banyak kejadian yang
tidak terduga sebelumnya, dan kita
cenderung memandangnya sebagai
sesuatu yang “spesial”. Padahal
boleh jadi bahwa kejadian-kejadian
tak terduga itu merupakan sesuatu
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yang tak terhindarkan, mungkin
sebuah kewajaran bagi bangsa dan
negara muda yang sedang tumbuh
dengan cepat.

Tetapi dari logika deretan ke-
jadian-kejadian itu kita juga dapat
melihat kaitan logis antara krisis
yang sekarang menimpa kita dengan
kejadian-kejadian tersebut. Sekali-
pun cara pandang seperti itu bisa
terperosok kepada semacam apo-
logia untuk kejadian-kejadian itu,
namun rasanya hal itu diperlukan
untuk mendasari sikap yang lebih
objektif. Terhadap kejadian-kejadian
masa lalu yang sudah menjadi
“takdir” Ilahi dan kini tertutup, kita
bisa menyikapinya dengan se-
mangat “let bygones be bygones”.
Tetapi terhadap perjalanan perkem-
bangan bangsa dan negara yang
berlangsung di masa sekarang dan
bersambung dengan masa men-
datang, kita harus menyikapinya
sebagai persoalan yang terbuka,
yang dapat dicampurtangani dan
diarahkan. Justru tantangannya
ialah bagaimana mencampurtangani
perjalanan perkembangan bangsa
dan negara itu dan mengarahkan
dengan sebaik-baiknya.

Para tokoh pendiri negara telah
merintis usaha penggalian ide-ide
terbaik untuk negara dan bangsa
Indonesia. Tetapi, sebagaimana
dikemukakan di atas, ide-ide itu
belum semuanya terlaksana dengan
baik. Bagian-bagian yang telah

terlaksana, khususnya wujud negara
Republik Indonesia itu sendiri,
merupakan modal utama bagi kita
sebagai peninggalan baik para
patriot nasionalis pendiri negara itu.
Tetapi bagian-bagian yang belum
terlaksana, seperti pembangunan
nasional demi mashlahat umum
dengan keadilan dan kejujuran,
merupakan sumber berbagai krisis
yang melanda kita sekarang ini.
Disebabkan oleh faktor kemudaan
yang juga berarti kekurangmatang-
an kita semua sebagai bangsa baru,
ide-ide terbaik para pendiri negara
itu dalam pelaksanaannya sering
berhadapan dengan apa yang di-
katakan Bung Hatta sebagai jiwa-
jiwa kerdil sebagian pemimpin kita.
Maka menjadi kewajiban kita se-
mua untuk mendewasakan diri,
sehingga mampu mengakhiri krisis-
krisis yang terjadi dan memulai
kembali pembangunan negara
dengan menggunakan aset-aset yang
telah tersedia. Dengan latar be-
lakang keadaan yang kita alami saat
ini, untuk memulai pembangunan
kembali bangsa dan negara di-
perlukan platform yang sifatnya
mendesak.

PLATFORM POLITIK

Sebuah partai harus mempunyai
platform. Tidak seperti sekarang.
Tapi mungkin karena jalannya
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pendek sekali, sehingga partai-partai
tidak sempat memikirkan itu.
Maka, mereka kemudian lari pada
hal yang gampang saja, yaitu simbol
dan tokoh. Padahal idealnya begini:
sebuah partai—apalagi kalau sistem
pemilunya distrik dan presiden
dipilih secara langsung—sebelum
maju dalam pemilu, melakukan
kongres untuk menetapkan plat-
form-nya, yaitu garis-garis besar
sebuah partai. Logika lebih lanjut
ialah, setelah disetujui dalam
platform-nya, di kalangan partai itu
dicari siapa yang dianggap cocok
untuk bisa melaksanakan platform
tersebut. Inilah bakal calon pre-
siden.

Jadi, platform-lah yang diper-
taruhkan. Sekalipun dengan sendiri-
nya juga tidak mungkin murni
seperti itu. Artinya peranan tokoh
[dan kadang-kadang simbol] masih
tetap ada. Tokoh masih tetap sangat
penting. Kalau simbol barangkali
sudah bisa ditinggalkan. Sekarang
terbukti bahwa simbol Bulan-
Bintang, misalnya, ternyata sudah
tidak menarik. Malah nama
Masyumi yang dipasang sejumlah
partai juga tidak laku lagi. Banteng
juga sebenarnya sudah tidak laku,
kecuali satu saja yang masih laku,
yaitu banteng bunder bermulut
putih. Artinya simbol itu lebih
mudah ditinggalkan. Bandingannya
yang paling gampang adalah Partai
Republik dan Demokrat di Amerika

Serikat yang simbolnya gajah. Pada-
hal di Amerika tidak ada gajah; itu
adalah pinjaman dari Sumatera. Jadi
di sana platform-lah yang penting,
bukan simbol. Kemudian tokoh. Di
Amerika pun, tokoh masih berfungsi
(misalnya dalam debat calon pre-
siden). Penulis menyatakan hal itu
sebagai hal yang baik sekali, tapi
efeknya hanya pendidikan politik
untuk rakyat. Debat tidak memiliki
banyak peranan untuk memenang-
kan atau mengalahkan presiden,
karena seringkali yang menjadi
faktor adalah ketokohan, bukan isi
debatnya.

Contohnya John F. Kennedy
yang menang terhadap Richard
Nixon lantaran suaranya. Ketika
“diadu” di televisi suara Nixon
ternyata pecah, kecil, dan cempreng.
Sebaliknya suara Kennedy bagus
dan tampak berwibawa. Ternyata
itu yang membuat Kennedy me-
nang. Padahal dari segi pengalaman
Nixon telah menjadi wakil (pre-
siden) Eisenhower delapan tahun.
Dan banyak orang mengatakan
bahwa sebetulnya yang menjadi
presiden ketika itu adalah Nixon
bukan Eisenhower, karena dialah
yang memegang kendali. Toh dia
kalah oleh Kennedy. Waktu itu
penulis sudah membaca majalah
TIME, sehingga penulis masih
ingat betul konklusinya, yang
penulis hafal sampai sekarang dalam
bahasa Inggris, katanya begini: the
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listeners often evaluates the entires
speakers personalities through his voice,
(pendengar itu sering menilai kese-
luruhan pribadi seorang pembicara
hanya dari suaranya). Karena dari
suara itu orang tahu, apakah orang
ini yakin atau tidak dengan apa
yang dikatakan-
nya. Maka, men-
dengar pidato pe-
jabat itu sering
tidak menarik, ka-
rena merupakan
buatan orang lalu
dibaca. Mungkin
si pembaca justru
tidak mengerti apa
yang dibacanya.
Kalau kita pandai
mencandra dan terbiasa, bisa ke-
lihatan apakah orang mengerti
dengan yang dibaca atau tidak.
Artinya peranan retorika itu pen-
ting. Karena itu, tokoh juga tetap
penting.

Kalau kita ingat riwayat NAZI,
partai ini sangat mengandalkan
retorika Hitler, yang kemudian
ditopang oleh teori yang menga-
takan bahwa biarpun bohong kalau
diulang-ulang akhirnya dipercaya
orang. Lalu dilanjutkan manipulasi
simbol, swastika. Kalau mereka
mengadakan rapat umum, seluruh-
nya penuh swastika dengan desain
yang memakai perhitungan luar
biasa. Itu simbol. Padahal Jerman

waktu itu sudah sedemikian maju-
nya, sudah bikin lokomotif-loko-
motif besar seri D (4 roda) yang
bergerak di pulau Jawa, sedang
lokomotif dari Belanda hanya kecil.
Indonesia sampai sekarang bikin
jarum saja masih kewalahan; orang

Jerman dulu su-
dah bikin loko-
motif. Keadaan
yang demikian
pun masih bisa
dikuasai oleh se-
orang Hitler
yang tidak jelas
tempat sekolah-
nya. Jerman ke-
tika itu juga su-
dah menghasil-

kan sekian ratus failasuf, sekian ratus
ilmuwan, komponis musik klasik,
dan sebagainya, yang luar biasa dan
canggih, tapi Jerman bisa dikuasai
oleh seorang Hitler yang pandai
retorika.

Retorika memang bisa membuat
orang terpukau. Apalagi kalau
retorika pidatonya negatif; itu lebih
menarik. Kalau kita mau mem-
pertahankan orang selapangan,
maka pidatonya harus pidato an-
caman: “Saudara-saudara sekalian,
kita sekarang sedang dikepung,
musuh-musuh kita bersekongkol
menghancurkan kita.”Semua orang
akan mendengarkan. Tapi kalau kita
pindah pada hal yang positif:

Musyawarah menjadi keharusan
karena manusia mempunyai ke-
kuatan dan kelemahan yang tidak
sama dari individu ke individu
yang lain. Kekuatan dan ke-
lemahan dalam bidang yang ber-
beda-beda membuat individu-
individu manusia berlebih dan
berkurang.
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“Saudara-saudara sekalian, banyak
hal yang harus kita perbaiki melalui
pemilu ini ...”, maka orang akan
bubar satu persatu. Ini memang
rumit.

Untuk menghindari keadaan
tersebut perlu dipikirkan tentang
bagaimana membuat partai yang
lebih rasional dengan platform yang
jelas.

PLURALISME

Berkenaan dengan masalah plu-
ralisme, kita dapatkan kenyataan
bahwa masyarakat kita masih me-
nunjukkan pemahaman yang dang-
kal dan kurang sejati. Istilah “plu-
ralisme” sudah menjadi barang
harian dalam wacana umum na-
sional kita. Namun dalam ma-
syarakat ada tanda-tanda bahwa
orang memahami pluralisme hanya
sepintas lalu, tanpa makna yang
lebih mendalam, dan yang lebih
penting, tidak berakar dalam ajaran
kebenaran.

Pada dasarnya paham kemaje-
mukan masyarakat atau pluralisme
tidak cukup hanya dengan sikap
mengakui dan menerima kenyataan
bahwa masyarakat itu bersifat
majemuk, tapi—yang lebih men-
dasar—harus disertai dengan sikap
tulus menerima kenyataan ke-
majemukan itu sebagai bernilai
positif, dan merupakan rahmat

Tuhan kepada manusia, karena akan
memperkaya pertumbuhan budaya
melalui interaksi dinamis dan
pertukaran silang budaya yang
beraneka ragam. Pluralisme juga
merupakan suatu perangkat untuk
mendorong pemerkayaan budaya
bangsa. Maka budaya Indonesia,
atau keindonesiaan, tidak lain
adalah hasil interaksi yang kaya
dan dinamis antara para pelaku
budaya yang beraneka ragam itu,
dalam suatu “melting pot” yang
efektif, seperti diperankan oleh
kota-kota besar Indonesia, khusus-
nya DKI Jakarta Raya ini.

Jadi pluralisme tidak dapat
hanya dipahami dengan mengata-
kan bahwa masyarakat kita adalah
majemuk, beraneka ragam, terdiri
dari berbagai suku dan agama, yang
justru hanya menggambarkan kesan
fragmentasi. Pluralisme juga tidak
boleh dipahami sekadar sebagai
“kebaikan negatif ” (negative good),
hanya ditilik dari kegunaannya
untuk menyingkirkan fanatisme (to
keep fanaticism at bay). Pluralisme
harus dipahami sebagai “pertalian
sejati kebhinekaan dalam ikatan-
ikatan keadaban” (genuine engage-
ment of diversities within the bonds of
civility). Bahkan pluralisme adalah
juga suatu keharusan bagi ke-
selamatan umat manusia, antara
lain melalui mekanisme peng-
awasan dan pengimbangan yang
dihasilkannya.
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Dalam Kitab Suci bahkan di-
sebutkan bahwa Allah menciptakan
mekanisme pengawasan dan peng-
imbangan antara sesama manusia
guna memelihara keutuhan bumi,
dan merupakan salah satu wujud
kemurahan Tuhan yang melimpah
kepada umat manusia.

... Sekiranya Allah tidak menahan
suatu golongan atas golongan yang
lain, niscaya binasalah bumi ini.
Tetapi Allah penuh karunia atas
semesta alam (Q., 2: 251).

Jika demikian persoalan dalam
prinsip pluralisme, lebih-lebih lagi
demikian itu pula persoalannya
dengan prinsip toleransi. Ada
banyak indikasi bahwa masyarakat
memahaminya hanya secara se-
pintas lalu, sehingga toleransi
menjadi seperti tidak lebih dari-
pada persoalan prosedural, per-
soalan tata cara pergaulan yang
“enak” antara berbagai kelompok
yang berbeda-beda, sesuatu yang
sebenarnya merupakan “hikmah”
atau “manfaat” dari pelaksanaan
suatu ajaran yang benar. Hikmah
atau manfaat itu adalah sekunder
nilainya, sedangkan yang primer
ialah ajaran yang benar itu sendiri.
Maka sebagai yang primer, toleransi
harus kita laksanakan dan wujudkan
dalam masyarakat, sekalipun untuk
kelompok tertentu—bisa jadi un-
tuk diri kita sendiri—pelaksanaan
toleransi secara konsekuen itu

mungkin tidak menghasilkan se-
suatu yang “enak”. Hal itu se-
banding dengan ajaran Al-Quran
tentang keadilan yang harus tetap
kita laksanakan sekalipun menyang-
kut pihak yang kita benci dan
membenci kita.

Orang-orang beriman! Jadilah
kamu penegak keadilan, sebagai
saksi-saksi, karena Allah, dan ja-
nganlah kebencian orang kepadamu
membuat kamu berlaku tidak adil.
Berlakulah adil. Itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, Allah tahu benar apa
yang kamu kerjakan (Q., 5: 8).

Logika pandangan ini ialah
bahwa akibat “tidak enak” pe-
laksanaan suatu kebenaran hanya
terjadi dalam dimensi terbatas,
berjangka pendek. Sedangkan ke-
baikan yang dihasilkan oleh pe-
laksanaan suatu kebenaran selalu
berdimensi sangat luas, berjangka
panjang, bahkan abadi, sama hal-
nya dengan akibat buruk pelang-
garan terhadap kebenaran itu yang
juga berjangka panjang, mungkin
abadi.

PLURALISME AGAMA

Pengalaman hidup toleran, plu-
ralis, dan terbuka dalam masyarakat
Barat baru terjadi di kalangan intra-
Kristen. Mereka berperang 80
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tahun sampai 100 tahun, ke-
mudian harus pindah ke Amerika
untuk menghindari penyiksaan dan
tekanan-tekanan atas nama agama.
Justru Timur Tengah yang Islam,
yang jauh lebih terlatih hidup di
dalam pluralisme agama. Islam,
Yahudi, dan Kristen di Timur
Tengah sejak dulu sudah hidup
secara damai. Bahwa sekarang ini
mereka sering terlibat dalam
bentrokan dan konflik, itu karena
intrusi orang-orang Barat. Bahkan
ketika Islam berekspansi ke Timur
dan kemudian berkenalan dengan
orang Hindu, Buddha, dan seba-
gainya di India, mereka juga relatif
lebih baik memperlakukannya
daripada orang Barat yang datang.
Jika pengalaman pluralisme di Barat
selama ini hanya intra-Kristen, be-
lum antaragama, maka kini mereka
diuji untuk menerima hadirnya
agama-agama lain, seperti Islam,
Hindu, dan Buddha.

PLURALISME AMERIKA
DAN EROPA

Orang Eropa boleh berbangga
dengan toleransi dan pluralismenya,
tetapi semua itu sebetulnya baru
terlaksana di kalangan intern Kris-
ten. Belum pernah diuji antar-
agama, kecuali sekarang ini. Dan
ternyata mereka kewalahan. Lihat
saja kemunculan ultranasionalisme

di mana-mana, dan sasarannya ter-
utama orang Islam.

Motif orang-orang Eropa men-
ciptakan pluralisme agama dan
toleransi sebenarnya karena mereka
terjerembab terus-menerus dalam
perang agama (80-100 tahun).
Dalam Islam, tidak ada perang atas
nama agama, akidah, yang ada
adalah perang politik. Di dalam
Islam, paham agama tidak pernah
diputuskan oleh negara—sesuatu
yang potensial menyulut pepe-
rangan antaraliran yang berbeda
dalam satu agama. Memang ada
negara yang memihak terhadap
salah satu mazhab, sehingga maz-
hab itu menjadi kuat sekali, seperti
Iran sekarang yang menjadi Syi’ah.
Kenapa hal itu terjadi, karena
Dinasti Safawi pada masa dulu
memutuskan untuk membedakan
diri dari musuhnya di Timur, yakni
Kerajaan Moghul di India dan di
Barat, yaitu kerajaan Turki
Ustmani, yang keduanya adalah
Sunni. Untuk memberikan ciri khas
kepada bangsa Parsi dipilihlah
Syi’ah. Jadi itu sebetulnya suatu
keputusan politik belaka. Contoh
lain adalah perang antara ‘Ali dan
Muawiyah. Ribuan orang terlibat
dan terbunuh. Tetapi yang menarik
adalah bahwa ‘Ali tidak pernah
mengkafirkan Muawiyah. Begitu
juga sebaliknya. Kenapa? Karena
semua itu adalah urusan politik.
Dalam urusan agama, di lingkung-
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an intern maupun ekstern, orang
Islam sudah terlatih dengan paham
pluralisme.

Sementara pluralisme agama di
Barat adalah akibat dari berbagai
perang agama, sehingga diterapkan
pertama kali di Amerika, sebab
memang orang-
orang yang pin-
dah ke Amerika
motifnya adalah
lari dari pengania-
yaan agama di
Eropa dan men-
dapatkan kebe-
basan beragama.
Berkat Thomas Paine, dengan
pamflet-pamfletnya, ide-ide ke-
bebasan menyebar sampai ke Eropa
dan mendorong terjadinya Revolusi
Prancis, yang ternyata lebih radikal
daripada di Amerika.

Di Amerika hanya muncul isu
kebebasan beragama, dan negara itu
sendiri bercorak sekuler, meskipun
dorongan kehidupan beragama kuat
sekali; sedangkan di Prancis, revo-
lusi yang terjadi adalah anti-Kle-
rikalisme atau yang disebut Laicisme
(paham keawaman). Artinya, yang
memerintah harus orang awam,
bukan tokoh agama. Sejak itulah
etos tentang toleransi agama, plu-
ralisme agama (bahkan pluralisme
apa saja) dibesar-besarkan sampai
sekarang.

Tetapi, sekali lagi, pengalaman
di Barat hanya di kalangan Kristen.

Orang Yahudi masih “dikuyo-
kuyo”, seperti yang muncul dalam
paham anti-Semitisme, dan bahkan
masih sempat muncul dalam tra-
gedi Nazi. Sekarang ini orang-orang
Eropa belajar mengucapkan bahwa
budaya Barat merupakan budaya

yang unsur-un-
surnya, selain
Yunani-Roma-
wi, juga men-
cakup Yahudi-
Kristen.

Pengakuan
peran Yahudi
di Barat juga

masih baru, yaitu sebagai bagian
pertobatan orang Barat akibat
melakukan penganiayaan pada
Yahudi dalam peristiwa Nazi. Lalu
ada istilah Yahudi-Kristen (Judeo-
Christian). Sayangnya rasa pe-
nyesalan itu ditebus dengan mem-
buat kezaliman yang lebih besar,
yaitu memaksakan berdirinya Israel
di tanah Arab. Jadi, sikap orang
Barat yang terlihat sekarang ini
terhadap Yahudi masih dalam taraf
belajar. Sebelumnya, semua gerakan
militan di Amerika selalu ber-
program pertama membinasakan
orang Yahudi. Bahkan, menurut
seorang Islamisis, John L. Espossito,
“Kalau seandainya orang Amerika
dibiarkan berbuat sekehendaknya,
barangkali yang pertama dilakukan
ialah membunuhi orang Yahudi.”

Takwa kepada Allah menghasilkan
bimbingan ke arah budi pekerti
yang luhur, maka Allah akan
mengampuni dan memberi rahmat-
Nya kepada kita.
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PLURALISME DAN DIALOG

Paham kemajemukan masyarakat
adalah bagian amat penting dari
tatanan masyarakat maju. Dalam
paham itulah dipertaruhkan, antara
lain, sehatnya demokrasi dan ke-
adilan. Pluralisme tidak saja meng-
isyaratkan adanya sikap bersedia
mengakui hak kelompok lain untuk
ada, tetapi juga mengandung mak-
na kesediaan berlaku adil kepada
kelompok lain itu atas dasar per-
damaian dan saling menghormati
(Q., 60: 8).

Jelas sekali bahwa bangsa kita
akan memperoleh manfaat besar
dalam usaha transformasi sosialnya
menuju demokrasi dan keadilan jika
pluralisme itu dapat ditanamkan
dalam kesadaran kaum Muslim
yang merupakan golongan terbesar
warga negara. Secara intern umat
Islam, pluralisme adalah persya-
ratan pertama dan utama Ukhûwah
Islâmîyah. Jika kita telah lebih
mendalami ajaran Allah tentang hal
ini dalam Kitab Suci, maka dengan
jelas dapat kita pahami bahwa
Ukhûwah Islâmîyah itu disangkut-
kan dengan pluralisme, bukan
monolitisisme. Petunjuk pertama
Al-Quran dalam memelihara Ukhû-
wah Islâmîyah ialah, Wahai sekalian
orang-orang beriman, janganlah ada
satu kaum di antara kamu me-
rendahkan kaum yang lain, kalau-
kalau mereka (yang dipandang

rendah) itu lebih baik daripada
mereka (yang memandang rendah)
(Q., 49: 11). Jadi jelas sekali bahwa
kita tidak dibenarkan menerapkan
absolutisme dalam sikap kita ter-
hadap sesama Muslim, karena
“kalau-kalau mereka itu lebih baik
daripada kita sendiri.” Ini berkaitan
erat sekali dengan ketentuan (baca:
taqdîr) dari Allah bahwa Dia tidak
menghendaki terjadinya susunan
monolitik masyarakat manusia,
karena diperlukan adanya kompetisi
sehat sesama mereka guna mencapai
kebaikan sebanyak-banyaknya (Q.,
5: 48 dan Q., 2: 148). Sebagai-
mana hal ini telah menjadi ke-
sadaran umat Islam masa lalu,
berikut ini kami kemukakan ku-
tipan panjang dari dua tokoh yang
amat berwenang, pertama dari
Damaskus, abad keempat belas,
bermazhab Hanbali, yaitu ibn
Taimiyah (w. 1328 M).; dan kedua
dari Jombang, abad kedua puluh,
bermazbab Syafi‘i, yaitu Hadlrat Al-
Syaykh Muhammad Hasyim Asy‘ari
(w. 1945 M):

(1) Dari hal-hal yang ber-
kaitan dengan masalah ini
ialah, hendaknya dike-
tahui, bahwa seseorang
yang agung di bidang
ilmu dan agama di antara
para sahabat, para Tâbi‘ûn,
dan orang-orang yang da-
tang sesudah mereka sam-
pai Hari Kiamat, baik dari
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kalangan Ahl Al-Bayt (Ru-
mah Tangga Nabi) atau
pun lainnya, kadang-ka-
dang terjadi padanya se-
jenis pemikiran (ijtihâd)
yang dibarengi dengan
prasangka (al-zhann) atau
semacam hawa (nafsu)
yang tersembunyi, sehing-
ga karenanya menghasil-
kan sesuatu kalangan para
wali (kekasih) Allah yang
bertakwa. Dan kalau peng-
ikutan (yang tidak se-
patutnya) itu terjadi, ma-
ka akan timbullah fitnah
antara dua kelompok, satu
kelompok mengagungkan-
nya dan ingin membenar-
kan tindakan itu serta
mencontohnya, dan satu
kelompok lagi mencelanya
dengan akibat menodai
kewalian dan takwa orang
tersebut. Kedua pihak
yang ekstrem itu adalah
keliru. Dan barangsiapa
menempuh jalan moderasi
(i‘tidâl, sikap tengah),
maka ia tentu akan me-
nyayanginya, serta mem-
beri seseorang haknya,
menghormati yang benar
dan mencintai sesama
makhluk. Telah diketahui
bahwa seseorang selalu ada
padanya berbagai kebaik-
an dan keburukan, se-

hingga ia bisa dipuji atau
dicerca, bisa diberi pahala
atau dihukum, dan dalam
suatu segi boleh dicinta
serta dalam segi lain boleh
dibenci. Inilah mazhab
Ahl Al-Sunnah wa Al-
Jamâ‘ah.

(2) Telah diketahui bahwa
sesungguhnya telah terjadi
perbedaan dalam furû‘
(masalah rincian) antara
para sahabat Rasulullah
Saw. (semoga Allah me-
ridlai mereka semua), na-
mun tidak seorang pun
dari mereka memusuhi
yang lain, juga tidak se-
orang pun dari mereka
yang menyakiti yang lain,
dan tidak saling menisbat-
kan lainnya kepada ke-
salahan ataupun cacat.
Demikian pula telah ter-
jadi perbedaan dalam furû‘
antara Imam Abu Hanifah
dan Imam Malik (semoga
Allah meridlai keduanya)
dalam banyak masalah
yang jumlahnya mencapai
sekitar empat belas ribu
dalam bab-bab ‘ibâdah
dan mu‘âmalah, serta an-
tara Imâm Al-Syafi’i dan
gurunya, Imam Malik,
(semoga Allah meridlai
keduanya) dalam banyak
masalah yang jumlahnya
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mencapai sekitar enam
ribu, demikian pula antara
Imam Ahmad ibn Hanbal
dan gurunya, Imam Al-
Syafi’i, dalam banyak ma-
salah, namun tidak se-
orang pun dari mereka
menyakiti yang lain, tidak
seorang pun dari mereka
mencerca yang lain, tidak
seorang pun dari mereka
mendengki yang lain, dan
tidak seorang pun dari
mereka menisbatkan yang
lain kepada kesalahan dan
cacat. Sebaliknya mereka
tetap saling mencintai,
saling mendukung untuk
sesama saudara mereka,
dan masing-masing berdoa
untuk segala kebaikan
semua mereka itu.

Pluralisme ini lebih-lebih lagi
mau tidak mau harus menjadi
keinsafan umum dalam suatu ma-
syarakat modern yang ditandai oleh
jaringan komunikasi yang intensif,
baik nasional maupun global. Intern
umat Islam sendiri, makin hari
makin tampak betapa sebenarnya
mereka adalah majemuk. Adanya
golongan Islam lain seperti Syi‘ah
yang semula diketahui hanya dari
buku-buku teks pelajaran agama
atau sepintas lalu disaksikan oleh
mereka yang sempat ke negeri Islam
lain seperti Makkah, misalnya,
sekarang telah merupakan bahan

berita sehari-hari, baik cetak mau-
pun elektronik. Dan kaum Muslim
negeri kita sendiri, yang semula
dikira banyak orang sebagai se-
luruhnya Sunni, bahkan Syafi‘i,
kini semakin terang ternyata mem-
punyai mosaik yang mencakup pula
kelompok Syi‘ah. Kita semua harus
belajar menerima kehadiran me-
reka, mengakui kelebihan mereka,
dan membicarakan dengan penuh
keterbukaan hal-hal yang menjadi
titik perbedaan di antara kita.

Sikap yang serupa (tapi tidak
perlu sama) juga harus kita te-
rapkan kepada golongan-golongan
lain di luar Islam. Sudah me-
rupakan suatu ketentuan pasti
bahwa Islam menghormati agama-
agama lain dari mereka yang meng-
anut suatu kitab suci. Pengertian
bahwa Muhammad Rasulullah Saw.
adalah penghabisan para nabi dan
rasul sekaligus menunjukkan ada-
nya unsur kontinuitas dan pe-
nyempurnaan. Ketentuan bahwa
orang-orang Muslim harus beriman
kepada semua nabi tanpa mem-
beda-bedakan satu sama lain (Q.,
2: 136) jelas mengandung makna
unsur kontinuitas agama-agama
Tuhan dan dengan begitu juga
unsur persamaan dasarnya. Karena
itu, Rasulullah diperintahkan
untuk mengajak para penganut
kitab suci menuju kepada titik
persamaan antara semuanya (Q., 3:
64).



2701Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

Tetapi tentu saja terdapat per-
bedaan antara berbagai agama.
Dalam hal Islam justru salah satu
raison d’étre kehadirannya ialah,
selain untuk meneruskan garis lurus
agama-agama sebelumnya, juga
untuk meluruskan dan melengkap-
kan agama-agama itu (Q., 5: 48).
Namun tidak dibenarkan me-
maksakan kebenaran kepada orang
lain, sebab mereka harus diberi
kebebasan mengenali sendiri mana
yang benar dan yang salah, yang
telah jelas berbeda itu (Q., 2: 256
dan Q., 10: 99). Sementara itu,
semua kelompok agama wajib
melaksanakan ajaran mereka ma-
sing-masing dan harus diberi ke-
bebasan untuk itu (Q., 5: 44-49).

Islam mengajarkan bahwa ma-
nusia diciptakan dalam fithrah.
Kemudian fithrah itu membuat
manusia mempunyai kecende-
rungan dasar suci (hanîf), termasuk
sikap dasar menerima agama yang
benar, sebagai perwujudan per-
janjian primordial manusia dan
Tuhan (Q., 30: 30 dan Q., 7: 172).

Namun dalam kebaikannya itu,
manusia juga diciptakan sebagai
makhluk yang lemah (Q., 4: 28).
Salah satu kelemahannya yang
penting ialah bahwa manusia ber-
sifat tergesa-gesa (Q., 21: 37 dan
Q., 17: 11). Karena kelemahannya
itu maka manusia cenderung ber-
pandangan pendek, mementingkan
hal-hal yang segera, dan meng-

abaikan hal-hal jangka panjang (Q.,
75: 20 dan Q., 76: 27). Itu semua
membuat manusia rawan sekali
terhadap kekeliruan dan kesalahan,
betapa pun iktikadnya baik. Maka
dari itu kaum yang beriman kepada
Allah tentu akan memecahkan
permasalahannya melalui musya-
warah atau syûrâ (yang diterje-
mahkan A. Hassan dengan “rem-
bukan”) (Q., 42: 38). Karena
manusia itu menurut fitrahnya
baik, maka ia selalu mempunyai
potensi untuk benar, sehingga ia
berhak untuk mengutarakan pen-
dapatnya itu dengan bebas dan
untuk didengar. Tetapi karena
manusia itu lemah dan sangat
rawan untuk membuat kesalahan,
maka ia wajib dengan rendah hati
mendengarkan pendapat orang
lain. Inilah keterbukaan, yaitu
semangat yang melandasi dialog
yang sehat. Kitab Suci meng-
isyaratkan bahwa keterbukaan
adalah indikasi mereka yang men-
dapat hidayah dari Allah, dan
mereka yang terbuka itulah “kaum
berpikiran mendalam” (ulû al-
albâb) (Q., 39: 17-18).

Kemestian adanya dialog ini, dan
kesadaran adanya dimensi waktu
dalam setiap kegiatan, seperti kita
ketahui, ditegaskan dalam (Q., 103:
1-3), yang menegaskan bahwa
demi kebahagiaan manusia dia
harus beriman (mempunyai ko-
mitmen pribadi yang tulus kepada
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nilai-nilai luhur, yang di atas
semuanya ialah ridlâ Allah), mener-
jemahkan komitmen itu dalam
tindakan sosial berupa amal ke-
bajikan, kemudian tetap terbuka
untuk dialog sesama manusia demi
menemukan kebenaran secara ber-
sama, dan akhirnya tabah dan tak
kenal putus asa dalam usaha me-
wujudkan nilai-nilai luhur itu.

Dan, terakhir, patut sekali kita
renungkan bahwa petunjuk Ilahi
tentang Ukhûwah Islâmîyah di-
teruskan dengan prinsip menghargai
dan saling hormat antara lelaki-
perempuan, dan antara bangsa-
bangsa dan suku-suku (Q., 49: 13).

PLURALISME ISLAM

Paham kemajemukan masyarakat
adalah salah satu nilai keislaman
yang sangat tinggi, yang oleh para
pengamat modern sangat dihargai.
Pluralisme inilah salah satu ajaran
pokok Islam yang amat relevan
dengan zaman. Pengalaman Spanyol
Islam yang dipuji oleh ibn
Taimiyah adalah contoh klasik
pelaksanaan pluralisme Islam secara
konsisten dalam waktu yang sangat
lama (lima abad!). Sebenarnya apa
yang dipraktikkan oleh para pe-
nguasa Islam Spanyol itu tersirat
dari pujian ibn Taimiyah bahwa
Sunnah Nabi Saw. (yang terpelihara
dengan baik di Madinah) diterus-

kan oleh para khalifah yang bijak-
sana, bahkan dilanjutkan oleh para
penguasa Islam, kurang lebih sam-
pai hari ini. Kaum Yahudi senantiasa
merupakan cermin yang cukup
baik dan jujur mengenai masalah
ini. Hal ini disebabkan pengalaman
mereka mengalami penindasan
Kristen yang dapat mereka jadikan
bahan perbandingan dengan peng-
alaman mereka dalam Islam. Max
Dimont, misalnya, dalam penutur-
annya yang penuh kepiluan tentang
nasib kaum Yahudi yang dibunuh,
dikristenkan dengan paksa, dan
diusir dari Spanyol dan kemudian
berbondong-bondong pindah ke
negeri-negeri Islam, menyelipkan
pengakuan akan paham kemaje-
mukan masyarakat dalam Islam yang
tetap dijunjung tinggi sepanjang
masa, dan melukiskan bagaimana
nasib Spanyol selanjutnya: “Di
seluruh Afrika Utara, Mesir dan
Imperium (Turki) ‘Utsmanî, kaum
Yahudi menikmati kebebasan aga-
ma dan ekonomi yang hampir
sempurna selama beberapa abad.
Meskipun bangsa Turki dipandang
oleh kaum Kristen sebagai momok
dunia Kristen, kebijakan politik
Turki terhadap kaum Yahudi selama
bertahun-tahun mendekati kebijak-
an politik Imperium Islam yang
telah lalu. Setelah kelompok utama
kaum Yahudi dibinasakan dari
Spanyol dan melarikan diri dari
Portugal, inkuisisi diarahkan kepada
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kaum Moro (Muslim) yang telah
pindah agama (ke Kristen, dengan
paksa) yang kemudian semuanya
diusir dunia Kristen pada tahun
1502. Dan sekarang giliran kaum
Kristen sendiri yang diperiksa oleh
inkuisisi; dan pada abad-abad enam
belas, tujuh belas dan delapan belas
nyala api auto-de-fe menyebar secara
menggila ke seluruh Eropa.”

Pluralisme Islam yang dikemu-
kakan oleh Dimont adalah nilai
yang sama seperti yang diamati
oleh Bertrand Russel (seorang ateis-
sekularis militan yang sangat benci
kepada Kristen), dan ia menama-
kannya dengan “sikap kurang fa-
natik” (lack of fanaticism) kaum
Muslim, yang membuat mereka
mampu memerintah daerah amat
luas dari berbagai bangsa dengan
peradaban duniawi yang lebih
tinggi. Russell berkata: “Agama
Nabi (Muhammad) adalah suatu
monoteisme sederhana, yang tidak
dibuat ruwet oleh teologi berbelit-
belit Trinitas dan Inkarnasi. Nabi
tidak mengaku sebagai Ilahi, dan
para penganutnya tidak membuat
klaim seperti itu atas namanya.
Adalah kewajiban kaum beriman
untuk menaklukkan (sic., dalam
konsep Islam tidak ada penaklukan,
melainkan pembebasan [Arab: fath,
NM]) sebanyak mungkin dunia
untuk Islam, tetapi tidak boleh ada
penganiayaan kepada kaum Kristen,
Yahudi, dan Zoroastri (Majusi),

kaum penganut Kitab (ahl al-kitâb),
sebagaimana Al-Quran menamakan
mereka, yaitu kaum yang mengikuti
ajaran suatu Kitab Suci. Adalah
hanya berkat sikap mereka yang
kurang fanatik itu maka sejumlah
kecil (kaum Muslim Arab) ahli
perang mampu tanpa banyak ke-
sulitan memerintah penduduk
yang sangat luas dari peradaban
(duniawi) yang lebih tinggi dari
bangsa-bangsa asing.”

Kita dapat mengerti penilaian
simpatik Russel atas monoteisme
Islam yang “sederhana” (dapat
dibaca “wajar” atau “alami”), karena
dalam pandangannya, banyak aga-
ma yang teorinya mengenai Tuhan
terlepas dari kesan “kecanggihan”-
nya, yang merupakan hasil ra-
sionalisasi belaka, padahal sebe-
narnya palsu (dan sebagai seorang
ateis, Russel beranggapan bahwa
semua teori tentang Ketuhanan
adalah rasionalisasi palsu kecuali
Islam yang “mendingan”). Kita juga
mengerti penilaiannya yang tepat,
yang menyelipkan kekaguman,
bahwa Nabi Muhammad tidak
pernah mengaku bersifat Ilahi,
karena ia melihat bahwa hampir
semua agama terjerembab ke dalam
teologi dan praktik menyembah
dan menuhankan tokoh-tokoh yang
mendirikannya. Jika ada hal-hal
yang sampai sekarang dapat disebut
sebagai “mukjizat” dalam Islam,
maka salah satunya ialah keber-
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hasilan umat Islam pada umumnya
(artinya, kecuali kelompok kecil
yang tidak berarti) untuk tidak
memitoskan Nabi akhir zaman.
Sebab bukan saja Kitab Suci Islam
memang menegaskan bahwa beliau
hanyalah seorang manusia (Q., 18:
110 dan Q., 41: 6), bahwa beliau
sendiri pernah bersabda: “Aku
hanyalah seorang manusia, aku bisa
lupa dan bisa alpa; maka jika aku
lupa, hendaknya kamu semua meng-
ingatkan kepadaku.” Nabi juga
berpesan, “Janganlah kamu me-
ngultuskan aku seperti kaum Nasrani
mengultuskan Isa Al-Masih. Aku
hanyalah seorang hamba. Maka
sebutlah aku Hamba Allah dan
Rasul-Nya saja.” Dalam sistem
‘aqîdah Islam (Sunni) pun diakui
adanya kemungkinan para Nabi dan
Rasul mempunyai kekurangan-
kekurangan kecil yang bersifat
manusiawi, yang disebut ar‘âdl
basyarîyah (sifat-sifat manusiawi),
namun tidak mengurangi kualitas
kenabian dan kerasulan mereka.

PLURALISME ITU
ATURAN TUHAN

Pluralisme sesungguhnya adalah
sebuah Aturan Tuhan (Sunnatullâh,
“Sunnatullah”) yang tidak akan
berubah, sehingga tidak dilawan
atau diingkari. Islam adalah agama
yang Kitab Sucinya dengan tegas

mengakui hak agama-agama lain,
kecuali yang berdasarkan paga-
nisme atau syirik, untuk hidup dan
menjalankan ajaran masing-masing
dengan penuh kesungguhan. Ke-
mudian pengakuan akan hak aga-
ma-agama lain itu dengan sendiri-
nya merupakan dasar paham kema-
jemukan sosial-budaya dan agama,
sebagai ketetapan Tuhan yang tidak
berubah-ubah (Q., 5: 44-50). Ke-
sadaran tentang kontinuitas agama
juga ditegaskan dalam Kitab Suci
di berbagai tempat, yang disertai
perintah agar kaum Muslim ber-
pegang teguh kepada ajaran konti-
nuitas itu dengan beriman kepada
semua Nabi dan Rasul tanpa ke-
cuali dan tanpa membeda-bedakan
antara mereka, baik yang disebut-
kan dalam Kitab Suci maupun yang
tidak disebutkan (Q., 2: 136; Q.,
4: 163-165; dan Q., 45: 16-18).

Memang, seharusnya tidak perlu
mengherankan bahwa Islam selaku
agama besar terakhir mengklaim
sebagai agama yang memuncaki
proses pertumbuhan dan per-
kembangan agama-agama dalam
garis kontinuitas tersebut. Tetapi
harus diingat bahwa justru penye-
lesaian terakhir yang diberikan oleh
Islam sebagai agama terakhir untuk
persoalan keagamaan itu ialah ajaran
pengakuan akan hak agama-agama
lain untuk berada dan dilaksana-
kan. Karena itu tidak saja agama
tidak boleh dipaksakan (Q., 2:
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256; dan Q., 10: 99), bahkan Al-
Quran juga mengisyaratkan bahwa
para penganut berbagai agama,
asalkan percaya kepada Tuhan dan
Hari Kemudian serta berbuat baik,
semuanya akan selamat (Lihat Q.,
2: 62; dan 5: 16, beserta berbagai
kemungkinan
tafsirnya). Ini-
lah yang menja-
di dasar toleran-
si agama yang
menjadi ciri se-
jati Islam dalam
sejarahnya yang
autentik; suatu
semangat yang
merupakan ke-
lanjutan pelak-
sanaan ajaran Al-Quran:

Oleh karena itu (wahai Nabi)
ajaklah, dan tegaklah engkau se-
bagaimana diperintahkan, serta
janganlah engkau mengikuti nafsu
mereka. Dan katakan kepada me-
reka, “Aku beriman kepada kitab
mana pun yang diturunkan Allah,
dan aku diperintahkan untuk ber-
sikap adil di antara kamu. Allah (Tu-
han Yang Maha Esa) adalah Tuhan
kami dan Tuhan kamu sekalian. Bagi
kami amal perbuatan kami, dan bagi
kamu amal perbuatanmu. Tidak
perlu perbantahan antara kami dan
kamu. Allah akan mengumpulkan
antara kita semua, dan kepadaNya
semua akan kembali (Q., 42: 15).

PLURALISME

PADA NON-AHLI KITAB

Berdasarkan prinsip-prinsip plu-
ralisme yang telah diajarkan Al-Quran
dan teladan Nabi Muhammmad,
umat Islam melalui para pemimpin

dan ‘ulamâ’-nya
telah lama me-
ngembangkan
pluralisme aga-
ma yang tidak
hanya meliputi
kaum Yahudi dan
Kristen beserta
berbagai aliran
dan sektenya
yang secara nya-
ta disebutkan

dalam Al-Quran sebagai ahl al-
kitâb, tetapi juga mencakup go-
longan-golongan agama lain. Kaum
Majusi dan Zoroastrian sudah sejak
zaman Nabi dipesankan agar diper-
lakukan sebagai ahl al-kitâb, dan
itulah yang menjadi kebijakan kha-
lifah ‘Umar. Begitu juga Jenderal
Muhammad ibn Qasim ketika pada
tahun 711 ia membebaskan Lem-
bah Indus dan melihat orang-orang
Hindu di kuil mereka, dan setelah
diberi tahu bahwa mereka itu juga
mempunyai kitab suci, segera ia
menyatakan bahwa kaum Hindu
adalah termasuk ahl al-kitâb. Maka
di Indonesia, tokoh pembaharuan
Islam di Sumatra Barat, Abdul
Hamid Hakim, berpendirian bah-
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wa agama-agama Hindu-Buddha
dan agama-agama Cina dan Jepang
adalah termasuk agama ahl al-kitâb,
karena menurut dia, agama-agama
itu bermula dari dasar ajaran tawhîd
(Ketuhanan Yang Maha Esa). Me-
mang benar pendirian serupa itu
dapat dan telah mengandung kon-
troversi dan polemik. Namun tetap
penting dan menarik untuk diper-
hatikan betapa pandangan yang
luas, lapang dada, dan cerah itu
muncul di kalangan umat Islam
sebagai salah satu wujud nyata
ajaran agamanya tentang toleransi
dan hidup berdampingan secara
damai dengan agama-agama lain.

Kembali sejenak kepada kasus
Spanyol. Siapa pun yang meng-
hargai pluralisme dan menyadari-
nya sebagai salah satu solusi yang
paling baik atas masalah perbedaan
antara manusia tentu menyesali
bahwa kebijakan pluralis peme-
rintah Islam selama lima abad itu
hancur karena pertikaian kalangan
Islam sendiri. Mekanisme per-
tahanan diri umat Islam, baik
dalam menghadapi berbagai ke-
lompok pecahan sesama Islam
sendiri maupun dalam menghadapi
golongan bukan Islam, telah men-
dorong mereka kepada sikap-sikap
kaku dan kurang toleran (akibat
logis suasana serbatakut dan kha-
watir). Kekakuan sikap dan tiadanya
toleransi itu menjadi dasar legiti-
masi kaum royalis Spanyol Kristen

yang ambisius untuk melakukan
kampanye “penaklukan kembali”.
Dan adalah para penakluk kembali
(reqonquistadores) itu, setelah men-
capai kemenangan, yang membuat
Spanyol kehilangan zaman keemas-
an peradabannya, dengan antara
lain terhapusnya pluralisme melalui
pemaksaan agama Kristen kepada
semua penduduknya, khususnya
kepada kaum Yahudi dan Islam.
Kejadian yang mengakhiri keba-
hagiaan bersama tiga agama itu
dicatat dengan pilu oleh Dimont
demikian: “Selama penaklukan
kembali Spanyol dari kaum Mus-
lim, tentara Salib mula-mula meng-
alami kesulitan mengenali perbe-
daan antara orang Yahudi dan orang
Islam, sebab mereka mengenakan
pakaian yang sama dan berbicara
dalam bahasa yang sama (Arab).
Maka dapat dimengerti bahwa
Reqonquista-dores [Tentara Penakluk
Kembali] membunuh orang Yahudi
dan orang Arab tanpa prasangka
yang memihak.... Tetapi, begitu
Spanyol secara aman berada kem-
bali dalam kekuasaan koloni Kris-
ten, gerakan pemindahan agama
“secara paksa” dilancarkan”.

PLURALITAS DAN
KEDAULATAN RAKYAT

Sikap penuh pengertian kepada
orang lain diperlukan dalam masya-
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rakat yang majemuk, yaitu masya-
rakat yang tidak monolitik. Apalagi
sesungguhnya kemajemukan ma-
syarakat itu sudah merupakan dekrit
Allah dan design-Nya untuk umat
manusia. Jadi tidak ada masyarakat
yang tunggal, monolitik, sama, dan
sebangun dalam
segala segi. Ada-
nya korelasi po-
sitif antara rah-
mat Allah
dengan sikap-
sikap penuh
pengertian dalam
masyarakat ma-
jemuk atau plural
itu ditegaskan dalam Kitab Suci,
demikian:

Jika seandainya Tuhanmu meng-
hendaki, tentulah Dia jadikan
manusia ini umat yang tunggal
(monolitik). Namun (Tuhanmu
menghendaki) mereka senantiasa ber-
silisih pendapat, kecuali orang yang
mendapat rahmat Tuhanmu. Dan
memang untuk itulah Allah men-
ciptakan mereka (Q., 11: 118-119).

Jika kita renungkan lebih jauh
firman suci ini, maka kita mempe-
roleh beberapa penegasan, yaitu (1)
pluralitas atau kemajemukan ma-
syarakat manusia sudah merupakan
kehendak dan keputusan Allah; (2)
pluralitas itu membuat manusia se-
nantiasa berselisih pendapat sesama-

nya; (3) namun orang yang menda-
pat rahmat Allah tidak akan mudah
berselisih karena, sebagaimana telah
dikemukakan di atas, ia akan ber-
sikap penuh pengertian, lemah lem-
but, dan rendah hati kepada sesa-
manya; (4) persetujuan sesama ang-

gota masyarakat
majemuk karena
adanya rahmat
Allah ini pun di-
tegaskan sebagai
kenyataan dicip-
takannya manu-
sia, jadi merupa-
kan sebuah hu-
kum Ilahi. Dari

sudut pandang inilah kita dapat
memahami lebih mendalam makna
peristilahan politik Indonesia,
“musyawarah mufakat”, atau mu-
syawarah untuk mencapai kese-
pakatan (muwâfaqah), sejalan de-
ngan makna ungkapan bijak, “bulat
air di pembuluh, bulat kata di
mufakat”. Kita mengetahui bahwa
pandangan politik Indonesia ini
ditimba dari praktik dan pengala-
man rakyat Sumatera Barat (yang
sangat banyak menyerap nilai-nilai
Keislaman, satu-satunya propinsi
yang mayoritas penduduknya me-
nganut aliran “Islam modernis”).
Praktik dan pengalaman Sumatera
Barat itu kemudian diangkat se-
bagai pandangan politik nasional,
melalui penalaran para founding
fathers republik kita.

Kita diajarkan oleh Al-Quran
untuk tidak terlalu memastikan
bahwa diri kitalah yang benar dan
orang lain salah. Kita dituntut
untuk selalu mempunyai semacam
sikap cadangan dalam batin kita
bahwa mungkin orang lain benar.
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Memang sering terdengar ke-
luhan tentang penyalahgunaan
prinsip musyawarah mufakat untuk
justru memaksakan kehendak seke-
lompok orang kepada orang lain.
Ini merupakan akibat suatu bentuk
kekeliruan dalam mengartikan kata-
kata “mufakat” (berasal dari kata-
kata Arab “muwâfaqah” atau “mu-
wâfaqat”), sehingga berat mengarah
kepada pengertian “konsensus”.
Sesungguhnya secara harfiah makna
“muwâfaqah” tidak lain ialah
“persetujuan”, dan ini tidak selalu
berarti “konsensus”. Sebab suatu
persetujuan dapat terjadi lewat
suara terbanyak, yang secara teknis
mungkin harus dibuktikan dengan
pemungutan suara. Maka “bulat
kata di mufakat” yang bagaikan
“bulat air di pembuluh” itu sebe-
narnya lebih mengacu kepada
adanya keharusan satu keputusan
sebagai hasil musyawarah (dan
memang justru untuk mencapai
keputusan itulah musyawarah
diadakan), namun dengan tetap
membuka pintu bagi kemungkinan
keputusan itu terjadi karena suara
terbanyak. Dan itulah persis yang
diteladankan oleh Nabi Saw., seba-
gaimana banyak dimuat dalam
kitab-kitab biografi (sîrah) Nabi.
Tidak jarang dalam musyawarah itu
Nabi Saw. mengikuti suara ter-
banyak. Beliau sendiri pun ber-
sabda, “Hendaknya kamu mengikuti
bagian terbesar manusia” (yakni,

dalam membuat keputusan melalui
musyawarah, jika tidak diperoleh
konsensus atau ijmâ‘). Berhubung-
an dengan ini, beliau juga ber-
sabda, “Tangan (kekuasaan) Allah
beserta jamaah (kelompok terbesar
masyarakat).”

Musyawarah antara sesama war-
ga masyarakat merupakan bagian
dari gambaran dalam Al-Quran
tentang hakikat kaum beriman.
Maka untuk renungan lebih lanjut
tentang hal ini dengan implikasi-
nya bagi kedaulatan rakyat, berikut
dikutip firman-firman yang terkait,
dari surat Musyawarah (Al-Syûrâ
[Q., 42]). Sebab dalam firman-
firman itu dijelaskan bahwa suatu
kebahagiaan yang lebih baik dan
lebih lestari akan dianugerahkan
Allah kepada kaum yang beriman
dan, antara lain, yang menempuh
jalan musyawarah dalam meng-
ambil keputusan:

Maka apa pun yang diberikan
kepadamu, hanyalah guna kese-
nangan hidup di dunia ini. Tapi
yang ada pada Allah, lebih baik dan
lebih lestari bagi mereka yang ber-
tawakal kepada Tuhan mereka, dan
bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa
besar dan perbuatan-perbuatan keji,
dan jika mereka marah tetap mampu
memberi maaf, dan bagi mereka yang
menyahut (menerima dengan baik)
seruan Tuhan mereka, lagi pula
menegakkan shalat, dan urusan
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sesama mereka adalah musyawarah
sesama mereka, dan mereka men-
dermakan sebagian dari rezeki yang
Kami anugerahkan kepada mereka,
dan bagi mereka yang bila ditimpa
kezaliman, mereka membela diri:

Balasan bagi suatu kejahatan
adalah kejahatan setimpal, tetapi
barangsiapa memberi maaf dan
berdamai maka pahalanya ada pada
Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka
kepada orang-orang yang zalim.
Tapi barangsiapa membela diri
setelah diperlakukan secara zalim,
maka tidak ada jalan (untuk me-
nimpakan kesalahan) terhadap
mereka.

Jalan (menimpakan kesalahan)
hanyalah ada terhadap orang-orang
yang berlaku zalim kepada sesama
manusia, dan bertindak melanggar
di bumi tanpa alasan yang benar
(otoriter). Mereka itulah yang bakal
mendapat azab yang pedih.

Namun barangsiapa sabar dan
tetap memberi maaf, maka itulah
perbuatan yang amat terpuji (Q., 42:
36-43).

Apabila kita memperhatikan
rentetan ayat-ayat suci itu, maka
dapat kita lihat bahwa gambaran
tentang kaum yang bermusyawarah
sebagai golongan yang bakal men-
dapatkan anugerah kebaikan Ilahi
yang lebih baik dan lebih lestari
diletakkan dalam kerangka gam-
baran tentang yang (1) beriman, (2)

bertawakal, (3) menjauhi dosa-dosa
besar dan perbuatan-perbuatan keji,
(4) pemaaf, (5) bersemangat Ke-
tuhanan, (6) senantiasa berbakti
kepada Tuhan, (7) selalu memutus-
kan perkara bersama melalui mu-
syawarah, (8) sadar akan haknya
untuk membela diri terhadap setiap
perlakuan tidak adil dan melancar-
kan atau menuntut balasan yang
setimpal, (9) namun ia tetap ber-
sedia memberi maaf dan berdamai,
(10) ikut membela golongan yang
dizalimi terhadap golongan lain
yang melakukan kezaliman, dan
(11) di atas itu semua, tetap mam-
pu senantiasa menunjukkan budi
luhur dengan menerapkan keta-
bahan hati untuk memberi maaf.

PLURALITAS DI
KALANGAN UMAT

Keadaan umat Islam sejak masa
awal, yaitu masa Nabi sendiri,
memang sudah plural atau maje-
muk. Pluralitas itu memang tidak
menyangkut masalah-masalah asasi
seperti keimanan dan ketakwaan,
melainkan disebabkan oleh per-
bedaan latar belakang masing-
masing pribadi dan kelompok
kalangan umat itu sejak dari dahulu.
Misalnya, tidak mungkin meng-
ingkari adanya sisa-sisa primordial
yang kurang baik seperti faktor
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keturunan, kesukuan, kedaerahan,
dan sosial budaya lainnya.

Seperti kita ketahui bersama,
dalam sejarah Islam sisa-sisa primor-
dialisme yang negatif itu sempat
mencuat menjadi pola pertikaian
dan permusuhan, sampai kepada
tingkat peperangan, antara sesama
kaum beriman. Pembunuhan ‘Uts-
man ibn Affan, khalifah ketiga,
adalah contoh pertama dan utama,
suatu pembunuhan oleh beberapa
sahabat Nabi Saw. terhadap se-
orang sahabat Nabi yang menjabat
sebagai pengganti (khalîfah) beliau.
Kemudian perang antara ‘Ali ibn
Abi Thalib, khalifah keempat,
dengan ‘A’isyah, janda Nabi dan
ibu kaum beriman (Umm al-Mu’mi-
nîn) serta perang antara ‘Ali dengan
Mu’awiyah ibn Abu Sufyan (salah
seorang sekretaris Nabi yang saat itu
menjadi gubernur Syria) adalah
peristiwa-peristiwa tragis yang
berpangkal kepada adanya unsur-
unsur perbedaan primordial yang
negatif antara para sahabat Nabi.
Demikian pula radikalisme kaum
Khawârij yang sampai membunuh
‘Ali, bekas pemimpin mereka sen-
diri—namun gagal membunuh
Mu’awiyah—adalah contoh bagai-
mana perbedaan yang tak terkendali
itu telah menjerumuskan ma-
syarakat kaum beriman kepada
malapetaka. Maka dari sudut tin-
jauan kemanusiaan biasa, dapatlah
dikatakan bahwa ajaran persaudara-

an berdasarkan iman atau ukhuwah
Islamiah adalah merupakan anti-
sipasi kepada kemungkinan ter-
jadinya krisis-krisis yang memilu-
kan hati kaum beriman itu.

Kini semuanya itu telah menjadi
fakta sejarah, dan tinggallah umat
Islam berkewajiban mengkajinya
menurut apa adanya dan menarik
pelajaran darinya, sesuai dengan
banyak perintah dalam kitab suci
agar kaum beriman memperhatikan
sejarah umat-umat yang telah lalu
dan belajar dari mereka. Sebab seja-
rah itu sendiri, sebagai wujud nyata
pola hidup masyarakat manusia
dalam konteks ruang dan waktu
tertentu, adalah juga wujud sun-
natullah yang dapat dipedomani
dan dijadikan pegangan dalam ting-
kah laku kesejarahan kita yang seka-
rang sedang berjalan (Q., 3: 137).

Pelajaran dari sejarah kaum
beriman itu sendiri ialah bahwa
adanya perbedaan tidak mungkin
dihindarkan, dan perbedaan yang
ada harus disikapi dengan penuh
kedewasaan di atas landasan jiwa
persaudaraan, penuh pengertian,
tenggang rasa dan kasih sayang. Jika
kita perhatikan lebih dalam sebab-
sebab timbulnya perpecahan dan
pertikaian di kalangan kaum ber-
iman pada fase-fase dini perkem-
bangan sejarahnya, maka faktor
yang mula-mula muncul ialah
perbedaan pandangan politik. Hal
ini sudah tampak sejak Nabi Saw.
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wafat, yang baru dimakamkan
setelah tiga hari terbaring karena
menunggu penyelesaian pertikaian
politik mengenai siapa yang akan
menggantikan beliau (suatu ironi,
karena Nabi Saw. menganjurkan
agar jenazah cepat dikuburkan,
namun hal itu tidak terjadi pada
jenazah beliau sendiri, hal mana
menggambarkan betapa gawatnya
pertikaian saat itu). Sudah banyak
dibahas pertikaian para sahabat
Nabi di balai pertemuan milik klan
Bani Sa‘idah dari kalangan kaum
Anshar (terkenal dengan “Peristiwa
Saqifah Bani Sa‘idah”). Pertikaian
itu sendiri diselesaikan oleh ‘Umar
yang dengan keterangannya menya-
takan bai’at atau janji setia pada
Abu Bakr sebagai khalifah atau
pengganti Nabi.

Dalam kesempatan pertama
berbai’at secara umum (publik),
sebagian besar anggota masyarakat
Islam menyatakan dukungan dan
kesetiaan mereka kepada khalifah
pertama itu. Namun entah apa
yang terjadi, kemelut pertikaian itu
masih tetap meliputi udara politik
Madinah, antara lain dibuktikan
oleh kenyataan bahwa ‘Ali tidak
bersedia mengangkat baiat kepada
Abu Bakr sampai enam bulan
kemudian, setelah wafat istrinya,
Fatimah, putri Nabi Saw. Dengan
tindakan ‘Ali itu pertikaian mereda,
sehingga Abu Bakr, kemudian
‘Umar dan diteruskan kepada ‘Uts-

man selama separuh pertama masa
jabatannya, umat Islam dapat
cukup tenang melaksanakan pro-
gram-program pembebasan (fath,
futûhât) ke kawasan-kawasan sekitar
Arabia. Tetapi mulai dengan se-
paruh kedua masa jabatan ‘Utsman
sebagai khalifah, perbedaan-per-
bedaan muncul semakin tajam, dan
berakhir dengan peristiwa tragis,
yaitu pembunuhan khalifah, yang
kemudian dikenal sebagai “bencana
besar” (al-fitnah al-kubrâ).

PLURALITAS MASYARAKAT
INDONESIA

Kita bangsa Indonesia sering
menyebut negeri ini sebagai sebuah
masyarakat majemuk (plural),
disebabkan hampir semua agama,
khususnya agama-agama besar
(Islam, Kristen, Hindu, dan
Buddha) terwakili di kawasan ini.
Bergandengan dengan itu, kita
sering menunjuk, dengan perasaan
bangga yang sulit disembunyikan,
kepada kadar toleransi keagamaan
yang tinggi pada bangsa kita.
Bahkan tidak jarang sikap itu
disertai sedikit banyak anggapan
bahwa kita adalah unik di tengah
bangsa-bangsa di dunia. Dan, sudah
tentu, Pancasila acapkali disebut
sebagai salah satu bahan dasar, jika
bukan yang terpenting, bagi ke-
adaan-keadaan positif itu.
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Pandangan-pandangan itu tidak
ada salahnya. Tetapi jika dike-
hendaki adanya kemampuan untuk
menumbuhkan dan memelihara
segi-segi positif tersebut itu secara
lebih terarah dan sadar, maka
diperlukan pengertian akan per-
masalahannya secara lebih substan-
tif, yang tidak berhenti hanya pada
jargon-jargon sosio-politis. Pem-
bahasan kita kali ini akan mencoba
ke arah itu, dengan titik tolak
ajaran Islam, anutan bagian terbesar
bangsa kita.

Sesungguhnya pluralitas masya-
rakat kita tidak unik. Lebih-lebih di
zaman modern ini, praktis tidak
ada masyarakat tanpa pluralitas,
dalam arti antarumat (terdiri dari
para penganut berbagai agama yang
berbeda-beda), kecuali di kota-kota
eksklusif tertentu saja seperti
Vatikan, Makkah, dan Madinah.
Bahkan negeri-negeri Islam Timur
Tengah (Dunia Arab) yang nota
bene bekas pusat-pusat agama
Kristen dan Yahudi, sampai saat ini
masih mempunyai kelompok-ke-
lompok penting minoritas Kristen
dan Yahudi itu. Apalagi, sesung-
guhnya, negeri-negeri itu ber-
penduduk mayoritas Muslim hanya
setelah melalui proses pengislaman
alami yang berlangsung berabad-
abad. Meski orang-orang Muslim
Arab telah membebaskan negeri-
negeri itu sejak awal munculnya
Islam, namun sebenarnya mereka

hanya mengadakan reformasi sosial
politik. Di antaranya, yang amat
penting ialah penegasan kebebasan
beragama dan bukannya memaksa
mereka untuk pindah ke agama
Islam (hal yang amat bertentangan
dengan prinsip agama Islam sen-
diri).

Kecuali kompleks Makkah dan
Madinah (Hijaz) yang tidak boleh
ada penduduk tetap penganut
agama selain Islam—sebagai ke-
lanjutan kebijakan politik ‘Umar
ibn al-Khaththab—yang agaknya
kemudian kompleks itu oleh kaum
Wahhâbî Saudi diperluas menjadi
meliputi seluruh wilayah Saudi
Arabia modern, semua negeri Islam
sampai saat ini mempunyai mi-
noritas-minoritas Yahudi dan Kris-
ten. Ini tidak saja dapat diterangkan
secara historis-sosiologis, tapi justru
yang lebih asasi ialah keterangan
doktrin keagamaan Islam. Karena
keterangan itu akan memperlihat-
kan segi-segi konsistensi keadaan
masyarakat dunia Islam dengan
ajaran-ajaran Islam tentang plu-
ralitas keagamaan umat manusia.

PLUS-MINUS ILMU KALAM

Ilmu Kalam bukanlah menjadi
monopoli kaum Mu‘tazilah. Seorang
sarjana dari Kota Bashrah di Irak,
bernama Abu Al-Hasan Al-Asy‘ari
(260-324 H/873-935 M) yang
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terdidik dalam alam pikiran Mu‘ta-
zilah (dan Kota Bashrah memang
pusat pemikiran Mu‘tazili), ke-
mudian pada usia 40 tahun me-
ninggalkan paham Mu‘tazili-nya,
dan memelopori suatu jenis ilmu
Kalâm yang anti
Mu‘tazilah. Ilmu
Kalam Al-Asy‘ari
itu, juga sering
disebut sebagai
paham Asy‘ariyah,
kemudian tum-
buh dan berkem-
bang menjadi ilmu Kalâm yang
paling berpengaruh dalam Islam
sampai sekarang, karena dianggap
paling sah menurut pandangan
sebagian besar kaum Sunni. Ke-
banyakan mereka ini kemudian
menegaskan bahwa “jalan kese-
lamatan” hanya didapatkan sese-
orang yang dalam masalah Kalâm
menganut Al-Asy‘ari.

Seorang pemikir lain yang ilmu
Kalâmnya mendapat pengakuan
sama dengan Al-Asy‘ari ialah ‘Abd
Al-Manshur Al-Maturidi (wafat di
Samarkand pada 333 H/944 M).
Meskipun terdapat sedikit per-
bedaan dengan Al-Asy‘ari, khusus-
nya berkenaan dengan teori tentang
kebebasan manusia (Al-Maturidi
mengajarkan kebebasan manusia
yang lebih besar daripada al-
Asy‘ari), Al-Maturidi dianggap
sebagai pahlawan paham Sunni,
dan sistem ilmu Kalamnya dipan-

dang sebagai “jalan keselamatan”,
bersama dengan sistem Al-Asy‘ari.

Kehormatan besar yang diterima
Al-Asy‘arî ialah karena solusi yang
ditawarkannya mengenai pertikai-
an klasik antara kaum “liberal”

dari golongan
Mu‘tazilah dan
kaum “konser-
vatif ” dari go-
longan hadis
(Ahl Al-Hadits,
seperti yang
dipelopori oleh

Ahmad ibn Hanbal dan sekalian
imam mazhab Fiqih). Kesuksesan
Al-Asy‘ari merupakan contoh klasik
cara mengalahkan lawan dengan
meminjam dan menggunakan sen-
jata lawan. Dengan banyak me-
minjam metodologi pembahasan
kaum Mu‘tazilah, Al-Asy‘ari dinilai
berhasil mempertahankan dan
memperkuat paham Sunni di bi-
dang Ketuhanan (di bidang Fiqih
yang mencakup peribadatan dan
hukum telah diselesaikan terutama
oleh para imam mazhab yang
empat, sedangkan di bidang tasa-
wuf dan falsafah terutama oleh Al-
Ghazali, 450-505 H/1058-1111
M).

Ilmu Kalam, termasuk yang
dikembangkan oleh Al-Asy‘ari, juga
dikecam kaum Hanbali dari segi
metodologinya. Persoalan yang juga
menjadi bahan kontroversi dalam
Ilmu Kalâm khususnya dan pema-

Dalam ajaran Islam, kalau kita
menghina orang lain sebenarnya
juga menghina diri kita sendiri.
Sebab kita ini adalah sama.
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haman Islam umumnya ialah ke-
dudukan penalaran rasional (‘aql,
akal) terhadap keterangan tekstual
(naql, “salinan” atau “kutipan”),
baik dari Kitab Suci maupun Sun-
nah. Kaum “liberal”, seperti go-
longan Mut‘azilah, cenderung
mendahulukan akal, dan kaum
“konservatif ”, khususnya kaum
Hanbalî, cenderung mendahulukan
naql. Terkait dengan persoalan ini
ialah masalah interprestasi (ta’wîl).
Berkenaan dengan masalah ini,
metode Al-Asy‘arî cenderung men-
dahulukan naql dengan memboleh-
kan interpretasi dalam hal-hal yang
memang tidak menyediakan jalan
lain. Atau mengunci dengan ung-
kapan “bi la kayfa” (tanpa bagai-
mana) untuk pensifatan Tuhan yang
bernada antropomorfis (tajsîm)—
menggambarkan Tuhan seperti
manusia, misalnya, bertangan,
wajah, dan lain-lain. Metode Al-
Asy‘ari ini sangat dihargai, dan
merupakan unsur kesuksesan sis-
temnya.

Tetapi bagian-bagian lain dari
metodologi Al-Asy‘arî, juga episte-
mologinya, banyak dikecam oleh
kaum Hanbalî. Di mata mereka,
seperti halnya dengan ilmu kalam
kaum Mu‘tazilah, ilmu kalâm Al-
Asy‘ari pun banyak menggunakan
unsur-unsur falsafah Yunani, khu-
susnya logika (manthiq) Aristoteles.
Dalam penglihatan Ibn Taimiyah,
logika Aristoteles bertolak dari

premis yang salah, yaitu premis
tentang kullîyât (universals) atau al-
musytarak al-muthlâq (pengertian
umum mutlak), yang bagi Ibn
Taimiyah tidak ada dalam ke-
nyataan, hanya ada dalam pikiran
manusia saja karena tidak lebih dari
hasil ta‘aqqul (intelektualisasi).
Demikian pula konsep-konsep
Aristoteles yang lain, seperti ka-
tegori-kategori yang sepuluh (esensi,
kualitas, kuantitas, relasi, lokasi,
waktu, situasi, posesi, aksi, dan
pasi), juga konsep-konsep tentang
genus, spesi, aksiden, properti, dan
lain-lain, ditolak oleh Ibn Taimiyah
sebagai hasil intelektualisasi yang
tidak ada kenyataannya di dunia
luas. Maka terkenal sekali ucapan
Ibn Taimiyah bahwa “hakikat ada di
alam kenyataan (di luar), tidak
dalam alam pikiran” (al-haqîqah fî
al-a‘yân, lâ fî al-adzhân).

Epistemologi Ibn Taimiyah tidak
mengizinkan terlalu banyak in-
telektualisasi, termasuk interpretasi.
Sebab baginya dasar ilmu pengeta-
huan manusia terutama ialah fithrah-
nya: dengan fithrah itu manusia
mengetahui tentang baik dan buruk,
dan tentang benar dan salah. Fithrah
yang merupakan asal kejadian manu-
sia, yang menjadi satu dengan diri-
nya melalui intuisi, hati kecil, hati
nurani, dan lain-lain, diperkuat oleh
agama, yang disebut Ibn Taimiyah
sebagai “fithrah yang diturunkan”
(al-fithrah al-munazzalah). Karena
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itu metodologi kaum Kalam baginya
adalah sesat.

Yang amat menarik ialah bahwa
epistemologi Ibn Taimiyah yang
berdasarkan fithrah itu paralel
dengan epistemologi Abu Ja‘far
Muhammad ibn ‘Ali ibn Al-Husayn
Babwayh Al-Qummi (w. 381 H.),
seorang “ahli ilmu kalam” ter-
kemuka dari kalangan Syi‘ah. Al-
Qummi, dengan mengutip ber-
bagai hadis, memperoleh penegasan
bahwa pengetahuan tentang Tuhan
diperoleh manusia melalui fithrah-
nya, dan hanya dengan adanya
fithrah itulah manusia mendapat
manfaat dari bukti-bukti dan dalil-
dalil.

Maka sejalan dengan itu, Ibn
Taimiyah menegaskan bahwa pang-
kal iman dan ilmu ialah ingat
(dzikr) kepada Allah. “Ingat kepada
Allah memberi iman, dan ia adalah
pangkal iman .... pangkal ilmu.”

POHON KELUARGA

Untuk sejumlah alasan, kaum
Mormon di Amerika memandang
pengetahuan tentang “pohon ke-
luarga” itu amat penting, dan
untuk itu di Salt Lake City, pusat
keagamaan mereka, dibangun pusat
data dan informasi silsilah dan
pohon nasab atau family tree. Usaha
kaum Mormon itu ternyata mem-
beri faedah juga kepada suatu

cabang ilmu kedokteran modern,
karena menyediakan kemudahan
untuk penelitian penyakit keturun-
an. Misalnya, Dr. Michael Vincent
mampu memecahkan misteri se-
buah penyakit yang dapat membuat
seseorang mati mendadak tanpa
diketahui sebabnya. Melalui proses
penelitian ilmiah yang panjang, Dr.
Vincent mengetahui hakikat pe-
nyakit jantung “Long QT” (internal
denyut jantung yang panjang secara
tidak biasa dari permulaan Q ke
ujung T) dan merupakan penyakit
keturunan.

Dengan menggunakan syajarah
keturunan yang ada di pusat infor-
masi silsilah Mormon tersebut, Dr.
Vincent berhasil menelusuri dan
mengidentifikasi pangkal penyakit
itu pada seseorang tokoh nenek mo-
yang banyak sekali orang Amerika,
yang tokoh itu hidup ratusan tahun
yang lalu. Berdasarkan temuannya
itu ia kini berhasil memberi per-
ingatan dini kepada banyak sekali
orang, sehingga kematian misterius
secara mendadak dapat dicegah.
Jadi, ilmu syajarah ternyata tidak
hanya berfaedah untuk memuaskan
ego kaum feodal dan mereka yang
percaya kepada eugenics. Ilmu
syajarah juga bermanfaat, dan dapat
dipertanggungjawabkan, paling
tidak jika kita batasi persoalannya
kepada bidang keahlian seperti yang
ada pada Dr. Michael Vincent itu.
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Dalam bahasa Arab, di samping
perkataan syajarah ada perkataan
târîkh, yang digunakan dalam ba-
hasa Arab untuk menunjuk kepada
pengertian perkataan “sejarah”
dalam bahasa kita. Menelusuri
makna kebahasaan istilah târîkh ini
pun dirasa cukup bermanfaat,
karena dari situ juga dapat tersing-
kap rentetan konsep tentang sejarah
yang penting bagi kita.

Secara etimologis, perkataan
“târîkh” mempunyai makna “penen-
tuan tanggal atau titi mangsa” suatu
kejadian. Sejarah disebut târîkh
karena suatu kejadian, apalagi
kejadian besar, tidaklah berlangsung
dalam suatu kekosongan ruang dan
waktu. Penuturan tentang suatu
kejadian tanpa menyebut zharf atau
dimensi ruang dan waktunya akan
hanya menghasilkan suatu dongeng
atau mitologi, sesuatu yang ba-
rangkali masih berguna namun
“tidak ilmiah”. Maka, kalau dalam
konsep syajarah segi ruang dan
waktu hidup dan tampilnya seorang
tokoh atau kejadian yang me-
nyangkut tokoh itu tidak begitu
penting, karena yang penting ialah
“kemurnian” dan “keluhuran” darah
keturunan, maka dalam konsep
târîkh justru masalah dimensi ruang
dan waktu sangat penting, dalam
banyak hal lebih penting daripada
kualitas darah seorang tokoh. Kalau
konsep syajarah masih amat dekat
dengan dongeng dan mitologi

(perhatikan betapa banyak orang
yang mengaku atau dianggap ke-
turunan Nabi Muhammad Saw. di
seluruh dunia Islam!), maka konsep
târîkh adalah lebih ilmiah, yang
melibatkan pembuktian atau se-
kurangnya penafsiran objektif.

Bahkan suatu kejadian yang dari
bukti-bukti lain diketahui benar-
benar pernah berlangsung dalam
ruang dan waktu tertentu pun
dapat berubah menjadi sebuah
dongeng atau mitologi jika pe-
nuturannya tidak disertai dengan
kesadaran yang tegas tentang di-
mensi ruang dan waktunya. Misal-
nya, dalam masyarakat banyak
sekali disebut tokoh-tokoh panutan
yang dianggap amat penting, yang
kebanyakan penuturannya ter-
dengar lebih sebagai dongeng dan
mitologi, karena penutur ber-
sangkutan tidak memiliki penge-
tahuan, apalagi kesadaran, tentang
dimensi ruang dan waktu tokoh
tersebut.

POHON LOTUS TERJAUH

Seperti telah kita ketahui semua
bahwa tujuan akhir perjalanan Isrâ’
dan Mi‘râj Nabi Saw. ialah meng-
hadap Allah di dekat pohon Sidrat
Al-Muntahâ yang terletak di atas
langit ketujuh, berdekatan dengan
Surga. Dituturkan dalam Q., 53:
18, bahwa di sanalah Nabi me-
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nyaksikan sebagian dari tanda-tanda
kebesaran Allah Yang Mahaagung.

Sekarang, apa itu Sidrat Al-
Muntahâ? Muhamad Asad seorang
penerjemah Al-Quran dalam bahasa
Inggris dan penafsiran dengan
menggunakan bahan-bahan kitab
tafsir klasik, menerjemahkan Sidrat
Al-Muntahâ dalam surat Al-Najm
itu dengan “lote-tree of the farthest
limit” (pohon lotus pada batas yang
terjauh). Dan pohon lotus, dalam
kata-kata Indonesia yang lebih “asli”
ialah pohon teratai atau seroja.

Tapi yang lebih penting dari arti
harfiah kata-kata itu ialah makna
simboliknya. Pohon lotus, khusus-
nya lotus padang pasir seperti yang
terdapat di kawasan Timur Tengah,
sudah sejak zaman Mesir Kuno
dianggap sebagai lambang kebijak-
sanaan (wisdom). Maka sebagaimana
diterangkan oleh para ahli “tafsir”,
Sidrat Al-Muntahâ ialah lambang
kebijakan tertinggi dan terakhir
yang dapat dicapai seorang manusia
pilihan, yang tidak teratasi lagi,
karena tidak ada kebijakan yang
lebih tinggi dari itu. Jadi jika Nabi
Saw. telah sampai ke Sidrat Al-
Muntahâ, artinya ialah Nabi telah
mencapai kebijakan atau wisdom
yang tertinggi yang pernah di-
karuniakan Tuhan kepada hamba-
nya atau makhluk-Nya. Nabi pun
menerangkan bahwa di balik pohon
Sidrat itu ada misteri yang hanya
Allah yang tahu.

Makna simbolik lain pohon
Sidrat (juga Sidr saja) ialah kerin-
dangan dan keteduhan, jadi me-
lambangkan kedamaian dan ke-
tenangan. Dalam Kitab Suci ter-
dapat keterangan bahwa kelak di
akhirat tempat kediaman orang-
orang yang baik, yang disebut
sebagai “Golongan Kanan” (dalam
arti Qurani, yaitu Ashhâb Al-
Yamîn) ialah kediaman yang antara
lain mempunyai pohon sidr yang
berbuah lebat (Q., 56: 28). Ini
mencocoki keterangan dalam surat
Al-Najm tadi bahwa Sidrat Al-
Muntahâ itu berada “bersebelahan”
dengan “Surga”, tempat kediaman
abadi. “Maka salah satu kualifikasi
kebahagiaan tertinggi ialah ke-
damaian (salâm), sehingga surga
pun dilukiskan sebagai Dâr Al-
Salâm (baca: Darussalam), yakni
“Negeri Kedamaian”, dan jiwa yang
bahagia dipanggil sebagai “jiwa
yang tenang” (al-nafs al-muth-
ma’innah).

Jika Nabi Saw. telah sampai ke
Sidrat Al-Muntahâ, maka berarti
beliau telah mencapai tingkat
kedamaian, ketenangan, dan ke-
mantapan batin yang tertinggi,
yang tidak didapat oleh siapa pun
yang lain. Karena itu, sesudah
mengalami Isrâ’ dan Mi‘râj ke-
mudian beliau mencapai kemenang-
an demi kemenangan, yaitu setelah
berhijrah ke Yastrib (Madinah).
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Tetapi apa pun makna literal
atau pun simbolik Sidrat Al-Mun-
tahâ itu, dia adalah bagian dari
misteri Ilahi. Kita hanya mendapat
berita (khabar) bahwa Nabi telah
benar-benar sampa ke sana, dan di
sana beliau menyaksikan sebagian
dari tanda-tanda
kebesaran Tuhan
Yang Mahaagung.
Itulah batas ter-
tinggi ilmu ma-
nusia. Selebih-
nya adalah ra-
hasia Tuhan.
Namun, sung-
guh sangat me-
narik bahwa bi-
arpun begitu,
Nabi masih diperintah Allah untuk
berdoa memohon tambahan ilmu
(Q., 20: 114). Apalagi kita manusia
biasa ini! Itu peringatan agar kita
cukup rendah hati untuk dapat
mengakui keterbatasan diri kita.

POLA PESISIR

Ketika pada awal 1960-an me-
lantik Resimen Mahajaya (Mahasis-
wa Jakarta Raya), Presiden Sukarno
menggunakan kesempatan itu un-
tuk menyatakan sikapnya yang
menolak gagasan memindahkan
ibukota Republik dari Jakarta ke
suatu kota lain, baik di Jawa atau-
pun di luar Jawa. Alasannya ialah

bahwa sampai dengan saat itu
(mungkin sampai sekarang?) di
negeri kita ini baru ada satu kota
Indonesia (yakni, kota yang ber-
budaya mencakup seluruh unsur
budaya Indonesia), yaitu Jakarta.
Kota-kota lain, betapapun besarnya,

masih menun-
jukkan ciri uta-
ma sebagai kota
daerah. Pandang-
an Bung Karno
kala itu meman-
tulkan pendapat
bahwa suatu bu-
daya yang meli-
puti seluruh wi-
layah Indonesia
(sebutlah suatu

“Keindonesiaan”) sesungguhnya
masih sedang dalam proses pertum-
buhannya, dan belum mencapai
titik akhir pertumbuhan itu. Ini
berarti bahwa budaya Indonesia
masih belum dapat ditunjuk
langsung secara nyata. Namun
merupakan suatu kebetulan yang
amat baik bahwa kosmopolitanisme
ibu kota negara telah berkembang
sedemikian rupa sehingga praktis
meliputi seluruh “universum” tanah
air Indonesia. Untuk menambah
segi positif itu, primordialisme
kesukuan di ibu kota lebih mirip
keanehan daripada kewajaran suatu
kehidupan antar etnis dalam satu
tempat. Setiap orang merasa at
home atau kerasan dengan suasana
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kosmopolit yang mencakup seluruh
suku, daerah, bahasa ibu, budaya
lokal, dll. Jakarta menjadi “melting
pot” budaya Indonesia yang efektif.
Dalam perenungan kembali, Bung
Karno dalam sikapnya tadi memang
tepat dan benar.

Walaupun begitu, tidaklah be-
rarti bahwa proses pertumbuhan
keindonesiaan itu terbatas hanya di
Jakarta, dan berlangsung hanya
dalam kurun waktu tertentu seperti
masa-masa dekat sebelum dan
sesudah Proklamasi. Telah menjadi
argumen para pendiri republik
bahwa gagasan-gagasan mereka
tentang Indonesia dan keindo-
nesiaan mempunyai akar-akar yang
jauh dalam sejarah Nusantara.
Warna bendera merah putih, mi-
salnya, diyakini sebagai telah di-
gunakan bangsa-bangsa Nusantara
sejak lama sekali di masa-masa
silam. Setidaknya sudah sejak
kedatangan Islam di Jawa, ada
tradisi memperingati dua cucu
Nabi Muhammad Saw., Hasan dan
Husain, dengan hidangan bubur
dua warna, merah dan putih pada
setiap tanggal sepuluh Muharram.
(Tanggal itu dalam istilah Arab
disebut Asyûrâ yang dijawakan
menjadi “Suro”). Warna merah
untuk Husain yang gagah berani
dan menjadi pahlawan kaum kecil
di Padang Karbala. Warna putih
untuk Hasan yang berpembawaan

damai dan mendamaikan semua
unsur dalam masyarakat.

Lebih penting daripada bendera
sebagai lambang kebangsaan, bu-
daya Indonesia atau bibit-bibitnya
telah dibentuk oleh kemestian
lingkungan fisik geografisnya se-
bagai negara kelautan (maritim)
terbesar di muka bumi. Dengan
jumlah kepulauan yang fantastis
(konon 17.000 pulau, besar-kecil),
Indonesia memiliki jumlah ki-
lometer panjang pantai yang ter-
tinggi di dunia. Sifat dan jiwa dasar
kemaritiman yang amat menonjol
itu menghasilkan berbagai gejala
sosial-politik yang amat penting,
yaitu bahwa (proto) bangsa In-
donesia mencapai kebesaran dan
puncak kejayaannya ketika mereka
tampil secara sosial-politik sebagai
kerajaan maritim, yaitu Sriwijaya
dan Majapahit. Sebaliknya, (proto)
bangsa Indonesia mengalami ke-
munduran dan kemudian kehan-
curan ketika suku-suku yang ada
menjadi bersifat melihat ke dalam,
ke pola-pola budaya pedalaman
seperti yang ditunjukkan oleh
kerajaan-kerajaan Jawa pedalaman.
Indonesia adalah kelanjutan wajar
dari pertumbuhan sekumpulan
suku-suku bangsa di kawasan Asia
Tenggara (atau Asia Kepulauan) ini
dengan sifat dan jiwa dasar ke-
maritiman. Meskipun dari segi
struktural dan institusional modern
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peranan pemerintahan Hindia
Belanda cukup penting, namun
yang lebih menentukan bagi per-
tumbuhan keindonesiaan ialah
benih-benih pola budaya yang
bersemangat kemaritiman, dengan
ciri--ciri utama seperti keterbukaan,
persamaan manusia, mobilitas
tinggi dan kosmopolitanisme.
Terutama ciri kosmopolitanisme itu
amat penting, karena mobilitas
yang tinggi membuat para warga
menjadi anggota berbagai kelom-
pok sosial-budaya dalam berbagai
tempat dan daerah, sehingga ber-
dampak perataan jalan bagi tum-
buhnya semangat kebangsaan atas
dasar kesadaran persamaan budaya
dan kemudian, juga nasib (seperti
pengalaman penjajahan).

Melandasi itu semua ialah wa-
wasan kultural bersumberkan aga-
ma. Melihat dampaknya yang
menyeluruh bagi kawasan ini,
agama-agama Buddha dan Hindu
ikut berjasa besar untuk pertum-
buhan budaya Indonesia. Pertama
ialah agama Buddha yang menjadi
agama kerajaan Sriwijaya di
Sumatra, yang pengaruh kekuasaan
maritimnya telah meninggalkan
bekas yang amat penting, yaitu
(proto) bahasa Melayu, sehingga
menjadi bahasa pergaulan atau
lingua franca kawasan Asia Teng-
gara. Kedua ialah agama Hindu,
yang melalui Majapahit telah
melandasi suatu pola budaya kos-

mopolitan. Sifat kemaritiman Maja-
pahit telah menciptakan suatu
universum yang jangkauannya
kurang lebih sama atau sebanding
dengan Indonesia modern. Ketiga
ialah Islam. Sifat budaya Islam yang
bersumbukan kosmopolitanisme
pola ekonomi dagang ternyata
sangat sesuai dengan suasana sosio-
kultural Asia Tenggara, khususnya
kawasan Melayu. Kesesuaian itu
menghasilkan proses Islamisasi
dunia Melayu sedemikian cepat,
sehingga agama-agama Buddha dan
Hindu terdesak.

Melalui perkembangan Islam di
kawasan ini terjadilah interaksi
saling meneguhkan antara agama
Islam dan bahasa Melayu. Agama
Islam yang punya reputasi ke mana-
mana mengembangkan tradisi tulis-
menulis, telah membuat bahasa
Melayu tumbuh menjadi bahasa
yang kaya dan canggih dengan
kemampuan besar sebagai alat
komunikasi regional. “Simbiose
mutualistis” antara Islam dan
bahasa Melayu karena kesejajaran
sifat-sifat dasar antara keduanya
sekitar egalitarianisme, mobilitas
tinggi, kosmopolitanisme dan
keterbukaan telah menghasilkan
struktur sosial budaya yang kukuh.
Karena itu bukanlah suatu hal
kebetulan semata bahwa para pe-
rintis republik, terutama melalui
Kongres Pemuda 1928, telah me-
milih bahasa Melayu sebagai dasar
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bahasa nasional. Pertimbangan
teknis-operasional untuk jatuhnya
pilihan pada bahasa Melayu sebagai
dasar bahasa Nasional (karena
keberhasilan bahasa itu sebagai
lingua franca kawasan ini) tentu
amat penting. Tetapi, disadari atau
tidak, jatuhnya
pilihan kepada
bahasa Melayu
itu (dengan
m e n g e s a m -
pingkan, misal-
nya, bahasa Jawa
yang secara li-
terer jauh lebih
kaya) mencerminkan suatu wawasan
dasar sosio-kultural para perintis
Republik, yaitu bahwa mereka
menginginkan suatu Indonesia yang
dinamis, egaliter, terbuka, kos-
mopolit dengan mobilitas tinggi,
sejalan dengan wawasan kenegaraan
demokratis modern.

POLEMIK MENGENAI
PENERJEMAHAN

Ketika penulis masih di Chicago,
ada polemik di Majalah Time ber-
kenaan dengan buku Sigmund
Freud (ahli psikologi). Dia me-
nugaskan teman Amerikanya untuk
menerjemahkan karya-karyanya dari
bahasa Jerman ke bahasa Inggris.
Ternyata, setelah jadi dan diter-
bitkan, terjemah yang dalam

bahasa Inggris itu lebih baik dari-
pada aslinya. Itu menimbulkan
persoalan etis. Misalnya, seberapa
jauh hak penerjemah membuat
terjemahannya lebih baik daripada
aslinya. Kemudian, dalam per-
debatan di Majalah Time itu mun-

cul seorang ahli
bahasa. Dia me-
n g a t a k a n
perbaikan itu
bisa terjadi kalau
bahasa kedua
(bahasa ter-
jemah) lebih
kaya daripada

bahasa pertama. Dan bahasa Inggris
memang lebih kaya daripada ba-
hasa Jerman. Penulis masih ingat
ketika digambarkan misalnya me-
ngenai garam. Dalam bahasa Jer-
man garam itu hanya satu, sedang-
kan dalam bahasa Inggris garam itu
banyak sekali, garam mana yang
dimaksud. Karena itu, terjemahan
dalam bahasa Inggris menjadi lebih
persis, bahkan lebih bagus.

POLITIK ISLAM

Persoalan Islam dan politik
memang merupakan persoalan yang
akan terus-menerus aktual, sejalan
dengan pandangan yang sangat
dikenal para ahli Islam, bahwa
Islam lebih dari sekadar sistem
teologi; sebuah sistem kehidupan

Hai orang-orang yang beriman!
Jauhilah prasangka sebanyak
mungkin, karena sebagian pra-
sangka adalah dosa. Dan jangan-
lah saling memata-matai (mencari-
cari kesalahan orang—NM), ja-
nganlah saling menggunjing.

(Q., 49: 12).
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yang lengkap. Islam merupakan dîn
(agama) dan sekaligus dawlah
(negara). Tetapi persoalan Islam dan
politik ini rupanya tidak sese-
derhana itu, menyangkut banyak-
nya pandangan-pandangan yang
tidak monolitik, walaupun antara
keduanya, diakui oleh siapa pun
sarjana Muslim, sebagai terkait erat
tidak terpisahkan, sekalipun dari
segi pendekatan teknis dan praktis-
nya dapat dibedakan. Agama adalah
wewenang shâhib al-syarî‘ah (pe-
milik syari’ah), yaitu Rasulullah
melalui wahyu dari Allah Swt.,
sedang mengenai masalah politik,
pada dasarnya adalah wewenang
kemanusiaan, khususnya sepanjang
menyangkut masalah-masalah tek-
nis dan prosedural, yang menuntut
peranan ijtihad manusia.

Untuk memahami suatu pro-
totipe politik Islam, tidak bisa tidak
kita harus kembali ke masa Ra-
sulullah, khususnya di masa Ma-
dinah, di mana keterkaitan agama
dan politik pada saat itu sangat erat,
bahkan dikatakan Muhammad Saw.
adalah Nabi dan Negarawan se-
kaligus.

Beliau memerankan dua fungsi
ini: ketika menjalankan peran
sebagai nabi, beliau adalah seorang
tokoh yang tidak boleh dibantah,
karena mengemban tugas suci
dengan mandat dan wewenang
suci. Sedangkan dalam menjalankan
peran sebagai kepala negara, beliau

melakukan musyawarah—sesuai
dengan perintah Allah—yang da-
lam musyawarah itu beliau tidak
jarang mengambil pendapat orang
lain, dan meninggalkan pendapat-
nya sendiri. Artinya dalam hal
peran sebagai kepala negara, atau
pemimpin politik itu, pada dasar-
nya beliau melakukan ijtihad.

Seperti diakui misalnya oleh
Michael Hart yang menulis buku
mengenai 100 tokoh terkemuka di
dunia, Nabi adalah seorang yang
sangat genius, yang mempunyai
gabungan antara kesucian hati dan
kesempurnaan pikiran dalam me-
ngemban tugas kenabian maupun
kenegaraan, sehingga membuat
beliau menjadi tokoh yang paling
berhasil dalam sejarah umat ma-
nusia. Itu sebabnya masa beliau di
Madinah sering dianggap sebagai
titik permulaan—dan sekaligus
ideal—berdirinya organisasi politik
dalam sejarah Islam.

Segi politis organisasi Islam itu
selanjutnya mendapatkan per-
kembangan barunya berupa pengu-
kuhan oleh ‘Umar ibn Khaththab,
Khalifah II, terlambang dalam
kesadaran bahwa ia sesungguhnya
adalah “Komando Orang-orang
Beriman” (Amîr Al-Mu’minîn).
Perkembangan kemudian terjadi
lagi ketika kekhalifahan pindah ke
tangan Bani Umayyah dan mereka
menjadikan Damaskus sebagai
pusat kekuasaan politik. Tetapi para
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sarjana Muslim maupun bukan,
sepakat bahwa kekuasaan politik
yang berpusat di Damaskus itu
sudah kemasukan unsur semacam
nasionalisme Arab—malah janda
Nabi Muhammad Saw. yang di-
segani, ‘A’isyah, menyebutnya se-
bagai kemasukan unsur hirqaliyah
atau “Hirakliusisme” karena me-
nerapkan sistem geneologi seperti
Kaisar Heraklius, penguasa Romawi
saat itu, yang dianggapnya tidak
Islami. Dan sejak itu, kesatuan
politik orang-orang Muslim mulai
dikenal sebagai negara yang se-
butannya selalu dikaitkan kepada
Dawlah ‘Umawiyah, Dawlah
‘Abbasiyah, Dawlah Fathimiyah,
Dawlah Utsmaniyah, dan seterus-
nya.

Dari segi sejarah, ini mengesan-
kan tidak adanya sebuah sistem
yang monolitik mengenai bentuk
negara dalam Islam. Tetapi ini
bukan membenarkan bahwa antara
Islam dan politik itu terpisah sama
sekali, seperti pemahaman para
sekularis, sebab dalam Islam secara
mendasar antara agama dan politik
mempunyai keterkaitan, dan keter-
kaitannya ini terutama dari segi
etisnya, khususnya menyangkut
pertanyaan “untuk apa”, yang ja-
wabannya tidak dibenarkan lepas
dari pertimbangan nilai-nilai ke-
agamaan. Artinya dalam kehidupan
berpolitik—yang pada dasarnya

bersifat duniawi—tidak bisa lepas
dari tuntutan moral yang tinggi.
Berpolitik haruslah dengan standar
akhlak mulia, yang sekarang dikenal
dengan etika politik. Segi inilah
yang sangat kaya dicontohkan Nabi
Muhammad Saw. dan para khalifah
yang empat.

Segi-segi etis yang paling me-
nonjol dari praktik politik Nabi
Muhammad Saw. yang mengikat
kita dalam penerjemahan politik
Islam dewasa ini adalah masalah
keadaban (civility). Dalam konteks
tersebut, bukan hal yang kebetulan
kalau Nabi Muhammad Saw.
mengganti nama Kota Yatsrib men-
jadi Madinah yang arti literalnya
adalah kota, dan kata ini berasal
dari akar yang sama (dari d-y-n)
dengan dîn (istilah Arab untuk
agama atau ketundukan).

Kata Madinah digunakan Nabi
Muhammad Saw. sebagai niat
bahwa di tempat yang baru ini
nanti hendak diwujudkan suatu
masyarakat yang teratur sebagai-
mana mestinya sebuah masyarakat,
yang ditegaskan atas dasar ke-
wajiban dan kesadaran umum
untuk patuh kepada peraturan atau
hukum.

Inilah orientasi peradaban, yang
dalam bahasa Arabnya madanîyah,
yang mempunyai arti sama dengan
beberapa bahasa Indo-Eropa: civic,
civil, polis, dan politiae, yang semua-
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nya merujuk kepada pola kehidupan
teratur dalam lingkungan masya-
rakat yang disebut “kota” (city,
polis).

Dari pembacaan kebahasaan ini
saja sudah terlihat dasar etis politik
Islam pada peradaban, yang meng-
gambarkan makna sentral semangat
kepatuhan kepada hukum atau
aturan sebagai tiang-pancang ma-
syarakat peradaban. Dalam bahasa
politik modern, ini adalah orientasi
hukum dan keadilan yang men-
dasari perkembangan suatu per-
adaban. Orientasi ini sangat pen-
ting dalam menumbuhkan negara
hukum (recht staat) dan mencegah
munculnya negara kekuasaan
(macht staat).

Islam dan politik itu pada da-
sarnya tidak terpisahkan. Islam
tidak pernah memisahkan antara
kegiatan profan dan sakral, kecuali
dalam cara pendekatannya. Artinya
liputan Islam kepada segenap
persoalan hidup, misalnya politik,
sebenarnya terjadi terutama hanya
pada level etisnya saja. Islam tidak,
atau sedikit sekali, dan rasanya
memang tidak perlu memberi
ketentuan terperinci mengenai
detail-detail berpolitik, yang di-
biarkan berkembang sesuai dengan
ijtihad para cendekiawan agar
sejalan dengan perkembangan
sejarah, dan tumbuh sebagai ke-
giatan intelektual kemanusiaan.

Dengan demikian bisalah diberi
batasan: politik dalam Islam bukan-
lah bagian syarî‘ah (dalam arti
sempit), tetapi berdampingan
dengannya. Wacana politik Islam
pada dasarnya lebih mendekati
failasuf dengan dinamika dan watak-
nya sendiri, yang letak konsep Islam
mengenai politik itu kebenarannya
kira-kira ada di antara pendulum
ekstrem sekularisme a la ‘Ali Abdul
Raziq dan teokrasinya Sayyid Qutb
dan Mawdudi.

Dalam konteks pandangan inilah
Islam membenarkan belajar dan
mencontoh siapa saja termasuk dari
mereka yang bukan Muslim, asal-
kan noktah-noktah pentingnya
tidak bertentangan dengan nilai-
nilai dasar Islam. Misalnya, me-
nyangkut masalah demokrasi, yang
dewasa ini meskipun diakui banyak
kekurangannya, adalah suatu waris-
an kemanusiaan yang tiada ternilai
harganya, yang sampai sekarang
pun belum ditemukan alternatif
yang lebih baik dalam hal cara
penataan kehidupan berpolitik.

POLITIK ORANG MAKKAH

Ketika Nabi Muhammad me-
ninggal, banyak sekali orang Mak-
kah yang ingin menjadi kafir. Tapi
sebagian orang Makkah yang tetap
beriman seperti ‘Utsman, Amr ibn
Ash dan sebagainya, meyakinkan
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mereka untuk tidak murtad me-
lainkan tetap saja dalam Islam dan
nanti kekuasaannya jatuh ke mere-
ka, karena merekalah yang lebih
berpengalaman menjalin kekuasaan
itu. Dan betul, pada tahun 40-an
kekuasaan jatuh ke tangan mereka.
Maka, mulai tahun 50-an terjadi
penyelewengan yang sangat fatal
dengan kebijakan Muawiyah me-
nunjuk anaknya sendiri sebagai
pengganti setelah menaklukkan
Khuzistan, daerah titik temu antara
Pakistan, Afghanistan, Tazkistan,
Uzbekistan. Itu adalah daerah yang
tidak pernah bisa ditaklukkan siapa
pun termasuk oleh Alexander The
Great, atau oleh Inggris. Tapi orang
Arab dulu bisa. Mereka taklukkan
daerah itu dan berubah menjadi
Islam.

Waktu itu Muawiyah meng-
umumkan bahwa dia menunjuk
anaknya sendiri. Hal itu ditentang
orang-orang Madinah dan Makkah.
Orang Madinah di bawah pim-
pinan Abdurrahman ibn Abi Bakar
(adiknya ‘A’isyah) menuduh bahwa
Muawiyah dengan begitu mening-
galkan Sunnah para nabi dan para
khalifah, dan menerapkan sun-
nahnya kaisar Romawi dan Persi.
Penentangan di Makkah lebih keras
lagi. Ketika Muawiyah naik haji
dan mengumumkan niatnya, pada
saat itu juga dia ditantang habis-
habisan, meskipun dia tetap tidak
bergeming.

Sejak itulah umat Islam kehi-
langan makna dari sistemnya sen-
diri yang sangat mendalam yaitu
demokrasi, bahwa pemimpin itu
dipilih atas dasar kemampuan
bukan atas dasar turunan. Sejak
itulah kemudian keturunan men-
jadi sangat penting, karena pada
masa Bani Umayah [jadi khalifah-
khalifah itu harus dari Bani
Umayah], faktor keturunan atau
hubungan darah menjadi faktor
paling penting untuk legitimasi
politik. Maka, counter-nya atas
nama keturunan adalah Abbasiyah.
Kira-kira begini logika Abbasiyah:
Kalau Bani Umayah saja boleh
memimpin apalagi kami dan ke-
turunan Abbas paman Nabi. Dan
pada saat itu retorika efektif sekali
sehingga hancurlah Bani Umayah.

Tapi sejak saat itu umat Islam
tidak kembali lagi ke asal. Sampai
sekarang umat Islam terpengaruh
oleh paham keturunan. Padahal
Nabi sendiri anti paham itu. Abu
Hurairah pernah datang kepada
Nabi membawa seseorang yang
mengaku sebagai ahli keturunan
(ahli nasab), Nabi mengatakan;
“Ilmu keturunan itu kepandaian
yang tidak ada manfaatnya dan ke-
bodohan yang tidak ada bahayanya.”
Sejak itulah formalitas-formalitas
menjadi sangat menonjol. Maka,
pada zaman Harun Al-Rasyid,
ketika kemewahan begitu hebat, ada
beberapa orang dengan hati nurani
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yang sangat tajam melihat ini
adalah penyelewengan, dan mun-
cullah gerakan tasawuf yang di-
pelopori oleh perempuan Rabi’ah
Al-Adawiyah.

POLITIK PRIBUMI DAN
NONPRIBUMI

Akhir-akhir ini semakin sering
dan nyaring terdengar analisis
tentang peranan etika Kong Huchu
(Konfusianisme) sebagai landasan
yang memacu bagi kemajuan bang-
sa-bangsa Asia Timur (sisi barat dari
Lembah Lautan
Teduh, Pacific
Rims) yang tam-
pil semakin kuat
dan mengesan-
kan sebagai “ne-
gara-negara in-
dustri baru”
(Newly Industria-
lizing Coun-
tries—NIC’s). Sisi ini diperkuat
oleh kebiasaan orang Barat, melalui
pers mereka, untuk menyebut ne-
gara-negara industri baru itu (Korea
Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan
Singapura) sebagai “Naga-naga
Kecil” atau “Little Dragons”—naga
adalah binatang mitologi Cina atau
Konfusianisme—dengan nada pe-
ngakuan dan penghargaan kepada
sistem etika itu.

Jika hal ini kita masukkan dalam
diagnosis tentang kesenjangan
antara pribumi dan non-pribumi,
maka terapinya kira-kira berada
sekitar bagaimana diusahakan agar
nilai-nilai entrepreneurial itu tum-
buh pada golongan rakyat banyak,
yang berarti golongan “pribumi”.
Tetapi hal seperti ini dianggap
banyak ahli memiliki segi kewajaran
dan kemungkinan, mengingat
bahwa memang di kalangan pri-
bumi tertentu terdapat komunitas
dengan semangat entrepreneurial
yang cukup tinggi.

Dalam kajian Clifford Geertz,
seorang antropo-
log terkenal dari
Amerika, menye-
butkan bahwa
kalangan santri
di Jawa, dan ka-
langan ksatria di
Bali, memiliki
jiwa kewirausa-
haan yang po-

tensial. Khususnya tentang kaum
santri di Jawa, semangat kewirausa-
haan mereka terkait dengan watak
agama Islam sebagai agama kaum
pedagang yang kemudian meng-
hasilkan pola budaya pantai dengan
ciri-ciri keterbukaan, mobilitas
tinggi, kosmopolitanisme, egali-
tarianisme, dan penghargaan terha-
dap kerja keras.

Pertanggungjawaban mutlak ke-
pada Tuhan di akhirat itu bersifat
pribadi sama sekali, sehingga
tidak ada pembelaan, hubungan
solidaritas dan perkawanan,
sekalipun antara sesama teman,
karib kerabat, anak dan ibu-bapak.
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Tetapi, kenyataan kesantrian ini
pula yang menjadi penghalang kul-
tural-politis dalam hubungannya
dengan struktur kekuasaan Indo-
nesia merdeka. Karena Indonesia
merdeka, dari sudut struktur po-
litiknya, sebagian besar masih me-
rupakan kelanjutan warisan kolo-
nial, misalnya birokrasi zaman mer-
deka sebagian besar masih kelan-
jutan dunia kepriyayian zaman ko-
lonial, maka kaum santri—yang
dalam banyak hal merupakan im-
bangan atau saingan kaum priyayi
namun dengan akses pada sektor
modern yang jauh lebih lemah se-
bagai akibat kesenjangan pendidik-
an—kemudian tersisih atau sengaja
disisihkan. Pilihan pun lebih ba-
nyak jatuh kepada komunitas sosial
ekonomi dengan risiko ideologis-
politis dan kultural yang lebih
aman.

Jika analisis ini benar, maka pe-
nyelesaian masalah ketidakadilan
yang mencolok sekarang ini me-
nyangkut masalah politik atau ke-
mauan politik. Misalnya, politik
pembangunan berdasarkan paham
ekonomi pasar agaknya harus di-
kombinasikan dengan patriotisme
dan nasionalisme yang lebih kuat
dan terarah, dengan menerapkan
politik “diskriminasi positif ”—
istilah mendiang Jendral T.B.
Simatupang—yaitu politik pemi-
hakan secara sadar dan terarah ke-
pada kaum lemah ekonomi dengan

membantu, menumbuhkan, dan
memberi mereka kesempatan yang
sengaja diperbesar. Di Amerika Se-
rikat, politik ini—yang menyangkut
masyarakat kulit hitam—dikenal
dalam euphemisme, sebagai kebi-
jakan “kesempatan sama” (equal
opportunity), yang wujudnya pem-
berian kesempatan lebih besar ke-
pada warga Amerika yang kurang
beruntung.

POLITIK STATUS QUO

Politik Sunni melarang mem-
berontak pada kekuasaan betapa
pun zalimnya kekuasaan itu sekali-
pun mengkritik dan mengecam
kekuasaan yang zalim adalah ke-
wajiban, sejalan dengan perintah
Allah untuk melakukan amar
ma‘ruf nahi munkar. Para teoritikus
politik Sunni sangat mendambakan
stabilitas dan keamanan, dengan
adagium mereka: “penguasa yang
zalim lebih baik daripada tidak
ada,” dan “60 tahun bersama pe-
mimpin (imâm) yang jahat lebih
baik daripada satu malam tanpa
pemimpin.”

Karena kebanyakan umat Islam
Indonesia adalah Sunni, maka
pandangan berorientasi pada status
quo itu juga bergema kuat sekali di
kalangan para ulama kita.

Islam jelas akan memberi ilham
kepada para pemeluknya dalam hal
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wawasannya tentang masalah sosial
politik, namun sejarah menunjuk-
kan bahwa agama Islam memberi
kelonggaran besar dalam hal bentuk
dan pengaturan teknis masalah so-
sial politik itu. Suatu bentuk formal
kenegaraan tidak ada sangkut paut-
nya dengan masalah legitimasi po-
litik para penguasanya. Yang pen-
ting adalah isi negara itu dipandang
dari sudut beberapa pertimbangan
prinsipil Islam tentang etika sosial.

Apa yang dikehendaki oleh Islam
tentang tatanan sosial politik atau
negara dan pemerintahan ialah apa
yang dikehendaki oleh ide-ide mo-
dern tentang negara dan pemerin-
tahan itu, yang pokok pangkalnya
ialah, menurut peristilahan kon-
temporer, egalitarianisme, demokra-
si, partisipasi, dan keadilan sosial.

PONDOK DAN PERKEMBANGAN
PERADABAN

Di Indonesia banyak sekali
sebutan “pondok” terutama di
lingkungan pesantren. Orang
mengira istilah pondok berasal dari
bahasa Indonesia. Padahal istilah
pondok itu asalnya dari bahasa
Arab. Di Jeddah banyak sekali
pondok, tapi namanya fundûq,
misalnya fundûq Hilton, fundûq
Holiday, fundûq Regent, dan se-
bagainya. Yang dimaksud fundûq ini
adalah hotel. Memang, hotel itu

sendiri pada mulanya adalah peng-
inapan, sama dengan fundûq. Fun-
dûq itu sendiri bukan bahasa Arab
asli, melainkan berasal dari bahasa
Yunani-Bizantium yang artinya
memang penginapan. Ketika para
kiai dulu mendirikan apa yang di
sebut pondok, sebenarnya mereka
mendirikan tempat penginapan
bagi santri yang ingin belajar. Dari
fundûq inilah, muncul bentuk
modern yang sekarang disebut
hotel, yang dari segi tradisinya
merupakan kelanjutan dari ke-
budayaan Islam, yang muncul
akibat anjuran dari agama agar
orang itu suka berpindah, me-
lakukan pengembaraan.

Dalam Al-Quran ada celaan
pada orang yang tidak mau pindah,
karena mengeluh bahwa nanti ia
tidak bisa berbuat sesuatu secara
bebas. Maka Tuhan mengatakan,
kenapa kamu tidak pindah, apakah
bumi ini begitu sempitnya, padahal
bumi itu luas sekali. Inilah motivasi
terdalam mengapa umat Islam dulu
itu selalu berpindah-pindah, berda-
gang, sambil berdakwah, dan se-
bagainya. Karena pada waktu itu
tidak ada “batas” nasional yang
tegas, lagi pula tidak ada paspor
ataupun visa, maka budaya ber-
pindah menjadi demikian bebasnya.
Dalam perjalanan berpindah-pin-
dah, dalam berniaga itu, tempat
mereka menginap ialah masjid.
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Masjid menjadi tempat peng-
inapan gratis. Lama-kelamaan, dari
masjid ini dibuatlah ruang khusus
untuk penginapan, biasanya di
pojok masjid, yang mula-mula
disebut zâwiyah, tempat para santri
tidur. Pada saatnya zâwiyah dipisah-
kan dari masjid, dan menjadi se-
buah bangunan yang belum se-
penuhnya independen, tetapi sudah
terpisah dari masjid kendati masih
bersatu dengan masjid, yang di-
sebut ribâth (annex building). Ke-
mudian lama kelamaan ribâth ini
mulai disebut dalam bahasa Persi—
yang dipinjam dari bahasa Yunani
melalui bahasa Suryani dengan
fundûq.

Dari sini kelak muncul jaringan
di antara penginapan-penginapan,
atau yang sekarang kita sebut hotel
yang banyak bertebaran di jalur-
jalur perdagangan. Orang Islamlah
yang pertama kali membuat ja-
ringan perhotelan ini. Di Turki
misalnya, salah satu ciri kerajaan
Turki Utsmani ialah banyaknya
penginapan. Dari sinilah nanti, ide
jaringan penginapan itu pindah ke
Barat, dan menjadi hotel. Seluruh
proses budaya ini ada sangkut-
pautnya dengan pengembaraan
yang banyak diperintahkan dalam
Al-Quran, seperti, Katakanlah
Muhammad, mengembaralah kamu
di bumi dan perhatikan bagaimana
nasib orang-orang yang mendustakan
kebenaran (Q., 27: 69).

Dari sini kelihatan bahwa salah
satu hasil yang dapat diharapkan
dari pengembaraan ialah meng-
ambil pelajaran dari budaya-budaya
lain; mengambil pelajaran dari
bangsa-bangsa lain, yang kelak
menjadi ciri peradaban Islam yang
secara maksimal mencoba mengum-
pulkan perkembangan terbaik dari
peradaban-peradaban sekitar Islam;
peradaban yang berkembang me-
lalui spirit Islam ini lalu disebarkan
ke seluruh penjuru dunia, Timur
dan Barat.

Secara geografis perkembangan
adaptif yang kreatif dari peradaban
Islam ini dimungkinkan karena da-
erah Timur-Tengah itu bukan pa-
dang pasir, tetapi daerah padang
rumput setengah tandus, yang ka-
rena itu mudah dijelajahi. Dan ka-
rena tempat-tempat di Timur Te-
ngah ini begitu terbuka, maka
orang pun mudah sekali berpindah
tempat dari satu tempat ke tempat
lain. Lalu terjadilah interaksi dan
penyuburan budaya melalui perte-
muan-pertemuan silang, sehingga
budaya-budaya di situ tidak ada
lagi murni. Bandingkan misalnya
dengan perkembangan orang-orang
Afrika Hitam yang tidak banyak
menciptakan budaya karena me-
mang mereka sulit sekali interaksi:
mereka hidup di hutan-hutan yang
sukar diterobos manusia lain, se-
hingga kebudayaan masing-masing
suku menjadi terisolisasi.
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Uraian perkembangan peradaban
Islam semacam ini perlu kita keta-
hui untuk memahami bagaimana
kita mengembangkan kebudayaan
kita sendiri: kebudayaan Indonesia
baru.

POSITIF KEPADA TUHAN

Salah satu bacaan yang diajarkan
Nabi Saw. kepada kita ialah tasbîh,
yaitu ucapan
“Subhânallâh”
(Mahasuci Allah).
M a k s u d n y a
ialah, antara lain,
bahwa Allah Ma-
hasuci atau Ma-
habebas dari
setiap pikiran ki-
ta yang negatif
mengenai Dia.
Misalnya, dalam
Q., 3: 191 di-
lukiskan bahwa orang-orang yang
berpengertian mendalam (ûlû al-
albâb) selalu ingat kepada Allah
setiap saat (ketika berdiri, duduk,
maupun berbaring) dan sekaligus
memperhatikan serta merenungkan
kejadian alam raya. Karena per-
hatian dan renungannya yang
mendalam itu, orang tersebut
sampai kepada seruan kesimpulan:
“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau
menciptakan alam raya ini secara
sia-sia (bâthil), Mahasuci Engkau!

Maka hindarkanlah kami dari siksa
neraka.”

Jadi dalam firman itu dilukiskan
bahwa orang yang penuh penger-
tian mendalam (ûlû al-albâb) me-
mahasucikan Allah dari kemung-
kinan menciptakan alam ini sia-sia.
Dan mengatakan bahwa Allah
menciptakan alam ini sia-sia, tanpa
makna, adalah pikiran negatif
tentang Tuhan; maka ucapan “Ma-
hasuci Engkau” adalah juga berarti

memahasucikan
Allah dari setiap
gambaran atau
pikiran negatif
kita tentang
Dia. Implikasi-
nya ialah, bah-
wa justru kita
sendiri, dengan
ucapan Sub-
hânallâh itu,
berusaha mem-
bebaskan diri

kita dari setiap pikiran negatif
tentang Tuhan.

Oleh karena itu, gandengan
tasbîh dan tahmid adalah bacaan al-
hamdu lillâh (Segala puji bagi
Allah). Bacaan ini mengandung
makna penegasan kepada diri sen-
diri bahwa kita tidak berpikiran
negatif tentang Tuhan, bahkan,
sebaliknya, kita harus hanya ber-
pikir positif tentang Dia. Dengan
memuji syukur kepada Allah atas
segala sesuatu yang telah terjadi atas
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kita, kita mendidik diri sendiri
untuk selalu mempunyai pan-
dangan yang penuh apresiasi dan
rasa optimis kepada Allah dengan
segala takdirNya atas kita.

Sikap di atas itu tidak boleh
dikacaukan dengan apa yang sering
disebut fatalisme. Sebab fatalisme
adalah sikap putus asa terhadap
masa depan. Sikap di atas itu adalah
justru kebalikan dari fatalisme.
Dengan memahami dan mere-
sapkan makna tasbîh, kemudian
disusul dan digandeng dengan
tahmîd itu, kita justru mena-
namkan dalam jiwa kita sikap yang
postif, optimis, dan penuh ha-
rapan kepada Allah; kita mem-
peroleh sumber energi dan optimis
kepada Allah; kita memperoleh
sumber energi dan kegairahan
hidup ini yang pada urutannya
akan membuat kita lebih mampu
mengatasi masalah-masalah kita.
Karena itu, iman kepada Allah mem-
buat kita tabah dan tidak mudah
patah semangat dalam perjalanan
hidup ini.

Maka tasbîh dan tahmîd itu
langsung dikaitkan pula dengan
takbîr, yaitu ucapan Allâhu Akbar
(Allah Mahabesar). Dengan ucapan
itu, sebagaimana sudah banyak
dipahami orang, kita menanamkan
tekad hendak mengarungi lautan
hidup ini. Seolah-olah kita juga
hendak menyatakan: semua ha-
langan, betapapun besarnya, dapat

kita atasi dengan hidayah dan
inayat Allah Yang Mahabesar
(sebab, yang lainnya kecil)! Inilah
antara lain makna janji Allah (Q.,
65: 2), Barangsiapa bertaqwa ke-
pada Allah, maka Dia akan mem-
buat baginya jalan keluar (dari setiap
kesulitan), dan memberikannya
rezeki dari arah yang dia tidak duga-
duga.

POSITIVISME RELIGIUS

Metode positivis berkenaan
dengan agama dari tiga pemikir,
Al-Ghazali, ibn Taimiyah, dan ibn
Khaldun itu, menghasilkan ke-
simpulan yang sama, yaitu bahwa
kebenaran yang final tidak bisa
dipahami kecuali dengan bersandar
kepada sumber-sumber sah ajaran
keagamaan serta melalui pengalam-
an keruhanian positif tertentu.
Maka, seperti halnya dengan Al-
Ghazali, tapi sedikit berbeda de-
ngan ibn Taimiyah, ibn Khaldun
juga menunjukkan apresiasi yang
tinggi kepada Sufisme Konven-
sional. Ia bahkan menulis sebuah
karya yang cukup besar mengenai
Sufisme.

Karena semangat keagamaannya
itu, empirisisme ibn Khaldun
sesungguhnya tetap diliputi jiwa
ketuhanan. Hukum sosiologis da-
lam sejarah, yang ia berpendapat
harus dipelajari dengan mengguna-
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kan metode penelitian objektif,
baginya juga berasal dari Tuhan,
dan hukum itulah yang dalam Al-
Quran dinamakan Sunnah Allah
(“Tradisi” Tuhan). Justru, menurut
Ibn Khaldun, Sunnah Allah itu
tidak akan bisa dipahami, untuk
kemudian dapat dipedomani dalam
hidup pribadi dan sosial, jika tidak
dikaji melalui pemeriksaan apa
adanya terhadap gejala sejarah.
Karena itu, Sunnah Allah tidaklah
sama dengan determinisme ke-
tuhanan. Sebab, sementara Sunnah
Allah itu tetap memberi ruang bagi
adanya hubungan logis dan men-
cerminkan keadilan Tuhan, de-
terminisme pada dasarnya bersifat
sewenang-wenang.

Juga patut disebutkan bahwa
dalam keadaan sedemikian jauhnya
perbedaan antara Ibn Khaldun dan
Ibn Rusyd, seorang failasuf Aris-
totelian tulen itu, dua ahli pikir
Islam dari sebelah Barat (Al-
Maghrib) ini pun mempunyai
kemiripan amat menarik dalam
segi keagamaan tertentu. Tidak saja
kedua-duanya bermazhab Maliki,
suatu mazhab yang umum di Af-
rika Utara dan (dulu) Spanyol, tapi
mereka juga sama-sama ahli fiqih
mazhab itu dan sama-sama pernah
memegang berbagai jabatan tinggi
kesyariatan. Maka kedua-duanya,
meskipun dalam banyak hal dapat
disebut sebagai ilmuwan “du-

niawi”, namun tetap beranggapan
bahwa Syariat adalah aturan ter-
baik hidup manusia yang bakal
menjamin kebahagiaan dunia sam-
pai akhirat.

POST-POWER SYNDROME

Biasanya sindrom diartikan
sebagai penyakit, dan itu dikaitkan
dengan post-power syndrome atau
penyakit pascakuasa. Istilah ini
digunakan untuk menggambarkan
seseorang yang berperilaku aneh-
aneh setelah tidak lagi memegang
jabatan kekuasaan, termasuk mi-
salnya gemar mengkritik peme-
rintah.

Tetapi tidak boleh lupa bahwa
sebenarnya bukan hanya post-power
syndrome melainkan juga ada pre-
power syndrome, yaitu tingkah laku
orang yang aneh-aneh sebelum ber-
kuasa. Bahkan juga ada in-power
syndrome, yaitu sindrom orang yang
sedang berkuasa. Dulu sebelum
berkuasa perilaku dan ucapannya
seperti “orang bener”, tetapi begitu
berkuasa ia mulai lupa diri, dikritik
marah, malah mati-matian mem-
bela diri, untuk mempertahankan
kekuasaannya. Itu namanya in-po-
wer syndrome.

Kita harus hati-hati karena pe-
nyakit itu bisa mengenai semua
orang termasuk kita, artinya tidak ada
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yang lepas dari itu. Contohnya
banyak. Dari orang-orang yang kita
kenal sendiri kita bisa mengukur atau
membandingkan, dulu mereka itu
bagaimana, dan sekarang [setelah
berkuasa dan mendapat fasilitas]
bagaimana. Tidak hanya fasilitas
kekuasaan eksekutif, tapi juga fasilitas
legislatif. Nah, nanti setelah tidak lagi
mendapatkan fasilitas itu bagaimana.
Itulah sindrom.

Post-power syndrome adalah pe-
nyakit. Apakah kita akan bilang itu
lazim. Tentu tidak! Itulah sebabnya
maka orang dikatakan selalu mejadi
tawanan dari situasinya. Karena dia
dalam situasi tidak berkuasa dan
sangat mendambakan kekuasaan,
maka tingkah lakunya penuh de-
ngan obsesi bagaimana memperoleh
kekuasaan. Penilaiannya kepada
sesuatu menjadi tidak jujur. Yang
utama ialah mengabdi kepada
kepentingannya. Setelah berkuasa,
yang dia lakukan ialah bagaimana
caranya membela dan memper-
tahankan kekuasaan itu. Dan nanti
setelah tidak berkuasa, menjadi
kritis (vokal) lagi. Ini sering terjadi.
Bukan hanya di sini, tapi juga di
mana pun. Contohnya Henry
Kissinger. Dulu dia profesor sejarah
di Harvard University. Pekerjaannya
mengkritik pemerintah melulu.
Kemudian oleh Presiden Richard
Nixon ditarik menjadi penasihat
pemerintah, lalu menjadi ketua

NSC (National Security Council).
Dari situ dia sudah mulai membela
pemerintah. Setelah itu Nixon
mempromosikannya menjadi men-
teri luar negeri. Maka bertambah-
lah pekerjaannya untuk membela
setiap kebijakan pemerintah. Tetapi
begitu dia tidak lagi menjadi orang
pemerintah, tidak lagi menjabat
menteri luar negeri, mulai lagi dia
kritis kepada pemerintah.

POTENSI KEBERAGAMAAN

Potensi keberagamaan seseorang
sama dengan potensi kecerdasan.
Sejak kecil kita mempunyai bakat
untuk belajar dan memahami se-
suatu. Tetapi kita tetap memerlukan
pendidikan untuk betul-betul
mengembangkan kecerdasan otak
kita. Sejak kecil kita mempunyai
bakat cinta kepada sesama manusia.
Tetapi itu pun baru tumbuh men-
jadi sikap yang mapan apabila
dikembangkan melalui latihan dan
pendidikan. Sejak dari lahir kita
punya benih keinginan untuk
kembali kepada Allah Swt. Itu
harus kita latih melalui berbagai
ibadat, bacaan, atau zikir yang
diajarkan agama, sehingga potensi
keberagamaan seperti takwa, benar-
benar manifes.
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POTRET PEMIKIRAN

Membahas potret pemikiran
Indonesia dalam konteks Islam
universal memang sulit, karena hal
itu memerlukan perangkat yang
cukup lengkap dan mampu me-
wakili semua segi objek pemotretan
itu. Dalam keadaan metodologis
yang sulit itu, kita terpaksa mem-
batasi diri pada segi-segi yang secara
absah dapat disebut sebagai “pot-
ret”, yaitu melihat wujud-wujud
nyata dunia pemikiran Islam yang
sedapat mungkin “khas” Indonesia,
tapi yang sekaligus juga dengan
jelas menunjukkan konteksnya
dengan dunia Islam pada umum-
nya, atau dengan pemikiran Islam
yang telah mendunia (universal).

Tetapi jika dinamakan “potret”,
maka pengertiannya boleh jadi
berupa sebuah gambar mati. Pemi-
kiran Islam Indonesia, sama halnya
dengan semua pemikiran, adalah
suatu realita yang dinamis, terus
bergerak, tumbuh dan berkem-
bang. Oleh karena itu, sosok pemi-
kiran Islam Indonesia akan dapat
diperoleh gambarannya secara lebih
tepat jika tidak sekadar hanya
membuat “moment opname” atau
foto mati guna membuat gambar
mati, sehingga seolah-olah masalah
pemikiran adalah masalah yang
statis. Pendekatan statis akan ba-
nyak menimbulkan salah paham

atau membawa kepada kesimpulan
yang keliru. Sebaliknya, ibarat
membuat gambar video atau “movie
pictures”, kita menelusuri dimensi
dinamis dari sejarah pemikiran itu
yang lebih panjang. Ini berarti kita
dituntut untuk membuat refleksi
secukupnya atau tinjauan sekilas
tentang sejarah masa lampau,
khususnya yang langsung berkenaan
dengan masalah pemikiran itu,
yang kemudian diikuti dengan
proyeksi dan antisipasi ke masa
depan.

PRASANGKA

Sekarang banyak sekali muncul
nama ejekan yang disebabkan oleh
berbagai kelompok. Sebuah partai
cenderung memproduksi nama-
nama ejekan yang ditujukan untuk
orang-orang yang mendirikan partai
itu sendiri. Seburuk-buruk nama
ialah nama yang mengandung
kejahatan yang kita berikan kepada
orang yang sudah jelas-jelas ber-
iman. Orang itu sudah beriman
tetapi masih kita panggil dengan
mengindikasikan kejahatan. Barang
siapa yang tidak bertobat, maka
dialah orang yang zalim. Seterus-
nya, di dalam petunjuk Al-Quran
mengenai memelihara ukhuwah
atau persaudaraan disebutkan, Hai
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orang-orang yang beriman! Jauhilah
prasangka sebanyak mungkin, karena
sebagian prasangka adalah dosa. Dan
janganlah saling
memata-mata i
( m e n c a r i - c a r i
k e s a l a h a n
o r a n g — N M ) ,
janganlah saling
m e n g g u n j i n g .
Adakah di antara
kamu yang suka
memakan daging
saudaranya yang
sudah mati? Tidak, kamu akan
merasa jijik. Bertakwalah kepada
Allah. Allah selalu menerima tobat,
dan Maha Pengasih (Q., 49: 12).

Memang, dari sebagian prasang-
ka ada yang bisa dianggap sebagai
sikap waspada. Pada tempat atau
saat tertentu kita harus berpra-
sangka kepada orang karena me-
mang situasinya mengharuskan
demikian, itu disebut waspada. Itu
tidak berdosa. Tetapi kalau kita
terlalu banyak berprasangka, besar
sekali kemungkinan kita jatuh
kepada prasangka yang dosa. Ke-
mudian, tajassus berasal dari kata
Arab jasûs, artinya spion. Maka kita
tidak boleh sekali-kali menjadi ma-
ta-mata. Begitu juga dengan meng-
umpat yang merupakan tindakan
saling membicarakan orang lain
pada waktu orang itu tidak ada di
depan kita. Itu adalah kejahatan

yang besar sekali, yang dalam ayat
di atas digambarkan sebagai makan
bangkai. Artinya orang yang dija-

dikan sasaran
buruk itu tidak
bisa membela
diri, tidak bisa
membantah apa
yang kita bicara-
kan. Dengan ca-
ra demikian kita
telah menem-
patkan orang
tersebut dalam

situasi seperti bangkai. Maka
dosanya berlipat ganda. Pertama,
dosa membicarakan keburukan
orang. Kedua, dosa membuat orang
tidak bisa membantah yang di-
istilahkan dengan pemakan bang-
kai.

Selanjutnya, yang sangat me-
narik ialah bahwa deretan ayat-ayat
persaudaraan keimanan ini ditutup
dengan ayat persaudaraan kema-
nusiaan. Firman Allah, Hai manusia!
Kami ciptakan kamu dari satu
(pasang) laki-laki dan perempuan,
dan Kami jadikan kamu beberapa
bangsa dan suku bangsa, supaya
kamu saling mengenal (bukan supaya
saling membenci). Sungguh, yang
paling mulia di antara kamu dalam
pandangan Allah ialah yang paling
bertakwa. Allah Mahatahu, Maha
Mengenal (Q., 49: 13).

Persinggungan antara segi-segi
tertentu budaya nasional dengan
budaya mondial, dalam kerangka
perubahan sosial, akan boleh jadi
menghasilkan pola kontak yang
simbiosis (saling mendukung dan
saling menguntungkan), tapi juga
boleh jadi mengakíbatkan perbentur-
an yang menimbulkan krisis-krisis.
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PRASANGKA ANTARA ISLAM
DAN KRISTEN

Kesulitan orang-orang Kristen
Barat memahami Islam dan ter-
halang dari penilaian yang adil
terhadap kaum Muslim merupakan
akibat jurang
perbedaan ting-
kat kemajuan
antara Eropa
dan dunia Is-
lam. Menurut
R.W. Southern,
dunia Kristen
dan dunia Islam
tidak saja me-
wakili pandang-
an keagamaan
yang berbeda,
tapi juga me-
nampilkan sistem sosial yang
sangat lain. Selama masa abad
pertengahan, Barat merupakan ma-
syarakat yang ciri utamanya adalah
agraris, feodal, dan bersemangat
kerahiban (monastik). Sementara
dunia Islam, kata Southern, me-
miliki pusat-pusat kekuatan di
kota-kota besar, lingkungan istana
yang kaya dan jaringan komunikasi
yang luas. Berlawanan dengan pan-
dangan hidup Kristen Barat yang
pada esensinya selibat (hidup se-
muci tanpa kawin), bersemangat
sistem kependetaan, hierarkis, Is-

lam menampilkan sikap hidup
orang umum (tidak kenal sistem
kependetaan) yang terang-te-
rangan mengizinkan kesenangan
duniawi, pada prinsipnya ber-
semangat persamaan manusia
(egaliter), menikmati kebebasan

spekulasi (pe-
mikiran) yang
luar biasa, tanpa
pendeta dan ti-
dak ada biara.
Perkembangan
dua masyarakat
yang berbeda
prinsip dan ke-
sempatan itu,
m e n u r u t
Southern lebih
lanjut, meng-
akibatkan bah-

wa, di satu pihak, yaitu pihak Kris-
ten Barat, terdapat perjuangan me-
lewati masa kemunduran yang
panjang sampai dengan akhir
zaman pertengahan; dan di pihak
lain, yaitu pihak Islam, tercapai
kekuasaan, kekayaan, dan kema-
tangan secara hampir-hampir se-
ketika, yang sampai sekarang
belum terulang lagi. Islam melan-
jutkan tradisi kesuksesan militer-
nya meskipun kehilangan banyak
segi vitalitasnya yang lain. Dalam
jangka waktu empat abad Islam
berhasil mencapai tingkat ke-
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majuan ilmiah dan intelektual
yang oleh Kristen Barat baru di-
capainya setelah melewati proses
yang jauh lebih panjang dan sulit.

Prasangka Barat terhadap Islam,
menurut Southern, juga diper-
buruk karena kecemburuan dan ke-
dengkian mereka melihat kemajuan
dunia Islam. Agama yang mereka
tuduh sebagai buatan seorang
pemalsu kebenaran (impostor) itu
telah hampir secara mendadak
mendorong kemajuan di segala
bidang, sementara dunia Kristen
Barat tetap dalam keadaan stagnan
dalam jangka yang panjang sekali,
yaitu sampai abad kedua belas.
Kata Southern, berkenaan dengan
masalah ini:

“Perbedaan besar antara dunia
Latin (Kristen Barat) dan dunia
Islam ialah perbedaan antara per-
tumbuhan yang lamban di satu
pihak dan kematangan mendadak
di pihak lain. Sebab utama hal ini
terletak dalam perbedaan cara
hidup mereka. Tetapi selain per-
bedaan dalam asas kemasyarakatan-
nya, juga ada perbedaan yang
hampir sempurna dalam warisan
intelektual. Ketika dunia kuno
runtuh berkeping-keping, Islam
menjadi pewaris utama sains dan
falsafah Yunani, sementara Barat
yang barbar ditinggalkan dengan
sastra Romawi saja. Kontras yang
tajam itu dibeberkan oleh Dr.
Richard Wazler dalam makalahnya

yang luar biasa, yang menunjukkan
bagaimana pemikiran Yunani di-
ambil alih tanpa celah dari dunia
Hellenik ke istana-istana dan per-
guruan-perguruan Islam, dan di-
sesuaikan dengan persyaratan agama
Islam yang tidak terlalu kaku. Ini
adalah kejadian yang paling me-
nakjubkan dalam sejarah pemikiran,
sebagaimana tampilnya Islam se-
bagai kekuatan politik merupakan
fakta yang paling menakjubkan
dalam sejarah institusi-institusi.
Islam menikmati kemewahan ber-
limpah-limpah, sementara Barat
ditinggalkan dengan karya-karya
para Bapak Gereja, penyair-penyair
klasik dan pasca klasik, guru-guru
sekolah Latin—karya-karya dengan
keutuhan yang mengesankan tetapi,
sekurangnya dalam masa awal
Abad Pertengahan, tidak begitu
menggairahkan. Perbandingan
antara daftar bahan bacaan di Barat
dengan daftar buku yang dapat
diperoleh para sarjana Islam me-
ninggalkan kesan yang menyakitkan
pada pikiran orang Barat, dan
kontras itu muncul sebagai ledakan
bom bagi kalangan sarjana Latin di
abad dua belas, yang pertama
terbuka mata mereka melihat per-
bedaan itu.”

Segi lain yang membedakan
antara dunia Islam dengan dunia
Kristen Barat—berkenaan dengan
hubungan timbal balik antara kedua



2738      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

sistem keagamaan itu—ialah bahwa
kaum Muslim mengenal agama
Kristen sejak dari penuturan dalam
Kitab Suci Al-Quran, sementara
kaum Kristen Barat sama sekali
tidak mempunyai sumber me-
mahami Islam dari perbendahraan
keilmuan klasik mereka sendiri.
Dan mereka juga tidak mendapat
manfaat apa-apa dari perbendahara-
an keilmuan mereka yang sedang
berlaku. Kata Southern, situasi
Kristen Barat seperti itu sungguh
merupakan kegawatan, sebab cara
berpikir mereka saat itu sedemikian
tergantung kepada perbendaharaan
klasik. Mereka dapat memperoleh
sedikit keterangan perbandingan
dari agama Yahudi yang mereka
kenal (karena mereka membaca Kitab
Perjanjian Lama). Tetapi Islam tidak
dapat dibandingkan dengan agama
Yahudi karena, kata Southern, Islam
adalah agama yang sukses luar biasa,
sementara Yahudi agama yang se-
lama ribuan tahun dalam keadaan
memelas dan memprihatinkan.
Southern menerangkan bagaimana
gabungan dari berbagai faktor situasi
Kristen Barat saat itu membuat
orang-orang Barat sulit sekali me-
mahami Islam, apalagi menerima
kehadirannya secara positif.

Sumber prasangka mereka kepada
Islam tidak saja berasal dari rasa ta-
kut kepadanya sebagai ancaman, tapi
juga karena mereka tidak berdaya
memahaminya melalui empati.

Prasangka mereka kepada konsep
Islam tentang surga, dan tentang
kehidupan Nabi Muhammad, telah
membuat orang-orang Kristen Barat
semakin sulit memahami Islam.
Masalah ini diterangkan oleh
Southern sebagai berikut:

“Dalam memahami Islam, Barat
tidak menemukan bantuan dari
masa lalu, dan tidak pula ke-
nyamanan dari masa yang berlaku.
Untuk zaman yang demikian ter-
gantung kepada masa lalu untuk
bahan-bahan ini, keadaan tersebut
adalah suatu perkara yang gawat.
Secara intelektual kesejajaran paling
dekat kepada posisi Islam ialah
posisi kaum Yahudi. Tetapi Islam
dengan teguh tidak dapat diper-
lakukan demikian. Islam adalah
agama yang amat sukses. Setiap
periode hampir mengalami ke-
hancuran selalu disusul oleh periode
pertumbuhan yang menakjubkan
dan mengancam. Islam bertahan
terhadap usaha penaklukan dan
pemindahan agama, dan ia me-
nolak untuk menyingkir. Kesuk-
sesan duniawi ini semakin rumit
dipahami dengan adanya kesegaran
yang mengherankan dari posisi
intelektualnya. Sikap mengakui
adanya Tuhan Yang Maha Esa,
pencipta alam raya yang mahakuasa,
tetapi menolak Trinitas, Inkarnasi
dan ketuhanan Al-Masih adalah
posisi filosofis yang sudah di-
perkenalkan sejak lama oleh para
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pemikir zaman kuno. Demikian
pula mengakui ruh yang tidak bakal
mati, adanya kehidupan hari ke-
mudian dengan kebahagiaan atau
kesengsaraan, dan perlunya berbuat
hal-hal yang baik seperti men-
derma sebagai persyaratan untuk
dapat masuk surga juga dapat
dipahami dalam konteks ini. Tetapi
sikap apa yang harus diperbuat
terhadap sebuah doktrin yang
menolak ketuhanan Al-Masih dan
kenyataan penyalibannya, namun
mengakui kelahirannya yang tanpa
bapak dan hak-hak luar biasanya
sebagai nabi dari Tuhan; doktrin
yang mengakui Perjanjian Lama dan
Baru sebagai firman Tuhan, namun
memberi wewenang hanya kepada
sebuah buku yang secara mem-
bingungkan mencampuradukkan
kedua Perjanjian itu; yang mene-
rima doktrin yang secara kefal-
safahan terhormat tentang pahala
dan siksaan hidup hari kemudian,
namun menghina falsafah dengan
isyaratnya bahwa kenikmatan sek-
sual merupakan kebahagiaan utama
di surga? Sebuah agama yang tidak
mengenal pendeta atau sakramen
mungkin masuk akal; tetapi ciri
agama alami ini dikaitkan dengan
sebuah Kitab Suci, yang umumnya
oleh beberapa orang Barat yang
kebetulan mengetahuinya dianggap
penuh kemustahilan, serta dikait-
kan dengan seorang nabi yang
diangkat oleh Tuhan, yang secara

umum di Barat dipandang sebagai
orang dengan kehidupan yang
tidak suci dan kelicikan duniawi.”

Dalam buku R.W. Southern
diuraikan perkembangan pandang-
an orang Kristen Barat terhadap
Islam yang penuh kontradiksi. Dan
uraiannya itu diakhiri dengan
kesimpulan bahwa rencana Kristen
Barat untuk “mengatasi masalah
Islam” telah gagal.

“Yang paling menyolok bagi kita
ialah ketidakmampuan semua sis-
tem pemikiran itu (yaitu sistem
pemikiran Kristen Barat terhadap
Islam) untuk memberi kejelasan
final tentang gejala yang ingin
mereka jelaskan—lebih-lebih lagi
tidak mampu mempengaruhi jalan-
nya kejadian-kejadian praktis secara
menentukan. Pada tingkat praktis,
kejadian-kejadian itu tidak pernah
tampil begitu baik atau begitu jelek
seperti yang diramalkan oleh para
pengamat yang paling cerdas; dan
barangkali baik untuk dicatat
bahwa kejadian-kejadian itu tidak
pernah tampil lebih baik daripada
ketika yang paling buruk diduga
dengan mantap akan muncul, atau
tampil lebih buruk daripada ketika
para pengamat yang paling baik
secara mantap menduga akan terjadi
kesudahan yang menyenangkan.
Apakah ada kemajuan? Penulis
harus menyampaikan keyakinan
penulis ada. Meskipun pemecahan
masalah itu tetap saja tidak nampak,
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pengutaraan masalah itu sendiri
menjadi lebih kompleks, lebih
rasional, dan lebih terkait dengan
pengalaman dalam ketiga jenjang
kontroversi yang kita kaji itu. Para
sarjana yang menggarap masalah
Islam di Zaman Pertengahan telah
gagal menemukan pemecahan yang
mereka cari dan kehendaki; tetapi
mereka mengembangkan kebiasaan
berpikir dan tenaga pemahaman
yang pada orang lain di bidang lain
mungkin masih dapat memperoleh
sukses.”

Jadi, ada satu hal yang menurut
Southern diwariskan oleh itu semua,
yaitu, setelah melewati masa yang
panjang, terutama setelah melewati
zaman modern yang tidak banyak
menghargai prasangka dan kecuriga-
an penuh kefanatikan keagamaan,
terwujudnya sikap yang lebih ilmiah
dan jujur yang mulai tumbuh, seperti
pertumbuhan ilmu antropologi
budaya yang semula merupakan alat
kaum misionaris menjadi ilmu sosial
yang independen dan dihargai, maka
usaha mengamati, memahami dan
untuk kemudian “mengatasi” masalah
Islam kini justru telah mendorong
tumbuhnya lembaga-lembaga kajian
Islam di Barat dengan pendekatan
kepada Islam secara lebih jujur dan
lebih ilmiah, bahkan dilakukan oleh
para sarjana Muslim sendiri, baik
yang berasal dari dunia Islam
maupun yang berasal dari dunia
Barat sendiri. Proses perkembangan

ini tidak selalu terjadi dengan
penuh kemulusan. Tetapi banyak
indikasi tentang ke mana arah
perkembangan umat manusia di
masa depan dalam kaitannya
dengan agama. Yaitu, menurut
Sayyed Husein Nasr, bahwa fasilitas
komunikasi kultural sejagat akan
mempermudah manusia yang ber-
kemauan baik untuk menuju dan
bertemu dalam apa yang falsafah
Islam menyebutnya sebagai al-
hikmah al-‘atîqah atau sophia pe-
rennis, yang tidak lain ialah Ha-
nîfîyah Nabi Ibrahim, a.s., yang
Nabi Muhammad Saw. pun di-
perintahkan Allah untuk meng-
ikutinya (Q., 16: 123).

PRASANGKA BAIK

Sikap mendahulukan prasangka
baik dengan menyandarkan pada
konsep fitrah dan ke-hanîf-an yang
menjadi modal dasar setiap ma-
nusia, akan melahirkan sikap opti-
misme, yakni sikap optimisme saat
pertama-tama menjumpai sese-
orang. Sikap ini akan sangat mem-
bantu bagi lahirnya sikap-sikap
positif yang lain dalam kehidupan
sosial.

Sikap berprasangka baik ber-
kaitan dengan pelaksanaan ibadah
puasa, karena kita dianjurkan men-
jauhi sikap-sikap tidak terpuji,
seperti dengki, iri, berkata kotor
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dan segala sikap yang merugikan
lainnya. Sudah pasti sikap tersebut
memiliki keterkaitan yang sangat
erat dan tidak dapat dipisahkan.

Sikap berprasangka baik ter-
hadap orang lain juga berkaitan erat
dengan anjuran mengeluarkan zakat
fitrah, sebagai zakat penyucian diri
yang memiliki tujuan untuk mem-
buktikan wujud konsep fitrah itu
sendiri. Meski demikian, jangan
lupa bahwa fungsi zakat fitrah
sebagaimana disabdakan oleh
Rasulullah Saw. adalah untuk me-
nyucikan sikap-sikap tidak terpuji
yang dapat me-
ngurangi, atau
bahkan dapat
membata lkan
nilai dan pahala
ibadah puasa.
Sabda Rasulullah
Saw., “Zakat fit-
rah untuk mem-
bersihkan orang yang berpuasa dari
perkataan yang sia-sia, kata-kata
yang kotor, dan makanan bagi orang
miskin, maka barang siapa mengerja-
kannya sebelum shalat (Idul Fitri),
sah sebagai zakat fitrah dan barang
siapa mengerjakan setelah shalat,
hukumnya adalah sedekah seperti
sedekah lainnya.” Artinya, zakat
fitrah juga sekaligus menjadi refleksi
nilai kemanusiaan yang terkandung
dalam perintah berpuasa.

PRASANGKA BURUK

Dalam bahasa Al-Quran, ber-
prasangka, sangka diistilahkan de-
ngan zhann, menduga-duga, adalah
perbuatan yang dapat menjeru-
muskan pada perbuatan dosa.
Dalam Al-Quran orang beriman
dinasihatkan agar dapat mengenda-
likan diri untuk tidak mudah ter-
seret pada perbuatan buruk sangka.
Hal ini karena sebagian dari buruk
sangka itu sudah termasuk per-
buatan dosa. Disebutkan dalam Al-
Quran, Hai orang-orang beriman!

Jauhilah pra-
sangka seba-
nyak mungkin,
karena sebagi-
an prasangka
adalah dosa.
Dan janganlah
memata-matai
(mencari-cari

kesalahan—NM) orang lain, jangan
saling menggunjing (Q., 49: 12).

Sebaliknya, menurut ajaran Al-
Quran, orang beriman justru di-
anjurkan untuk berbaik sangka
kepada orang lain, yakni berpra-
sangka bahwa orang lain memiliki
maksud baik kepada kita. Prasangka
yang demikian itulah yang dalam
bahasa modern kemudian dikenal
dengan nama hikmah keraguan
atau benefit of doubt.

Pola kepemimpinan yang menghargai
individu-individu anggota masyarakat
akan merangsang terjadinya motívasi
pribadi yang kuat, yang díperlukan
untuk pertumbuhan sehat masya-
rakat itu sendiri.
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PRASANGKA PADA TUHAN

Dalam kehidupan sehari-hari
kita mengalami berbagai peng-
alaman, baik yang menyenangkan
maupun yang mengecewakan. Kalau
kita mengalami nasib kurang baik,
sering tebersit dalam hati kita pra-
sangka negatif kepada Tuhan. Apa-
lagi bila nasib buruk itu berlarut-
larut. Itulah permulaan malapetaka
ruhani dan kebangkrutan spiritual.
Kita tidak boleh berburuk sangka
kepada Allah Swt. Ada satu hadis
qudsi yang diriwayatkan Abu
Hurairah. Rasulullah bersabda,
bahwa Allah berkata, “Aku ini meng-
ikuti prasangka hambaKu, apabila
dia berprasangka kepadaKu dengan
baik, maka Aku pun akan baik
kepadanya, dan apabila dia ber-
prasangka kepadaKu dengan pra-
sangka buruk, maka Aku pun buruk
kepadanya.” (HR Ahmad).

Lagi-lagi ini adalah suatu me-
tafora yang dalam praksis sehari-hari
bisa kita terjemahkan sebagai ber-
pikiran positif kepada Allah, kepada
ciptaan-Nya, kepada umat manusia,
dan kepada seluruh alam. Di antara
tanda-tanda kebesaran Allah adalah
penciptaan langit dan bumi. Dalam
penciptaan langit dan bumi, dan
pergantian malam dan siang, sungguh
merupakan tanda-tanda bagi orang
yang arif (berpikiran mendalam—
NM). Orang yang mengingat (ber-
zikir) Allah: ketika berdiri, duduk,

dan berbaring ke samping dan mere-
nungkan penciptaan langit dan bumi,
“Tuhan, tiada sia-sia Kauciptakan
semua ini! Mahasuci Engkau! Selamat-
kan kami (peliharalah kami dari siksa
neraka—NM)!” (Q., 3: 190-191).

Dengan memperhatikan alam
sekitar, diharapkan dapat menum-
buhkan pikiran positif kepada alam.
Bahwa alam ini tidak diciptakan
sia-sia. Bahkan kita minta kepada
Allah supaya dihindarkan dari siksa
neraka, yang dalam konteks ayat ini
dinyatakan bahwa salah satu sebab
orang mengalami hidup sengsara
ialah kalau dia berpikiran pesimis
kepada alam. Hai orang-orang
beriman! Jauhilah prasangka se-
banyak mungkin, karena sebagian
prasangka adalah dosa. Dan ja-
nganlah saling memata-matai (men-
cari-cari kesalahan orang lain—
NM), jangan saling menggunjing.
Adakah di antara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang
sudah mati? Tidak, kamu akan
merasa jijik. Bertakwalah kepada
Allah. Allah selalu menerima tobat
dan Maha Pengasih (Q., 49: 12).

Dalam ayat ini disebutkan bah-
wa kalau kita membicarakan ke-
burukan orang ketika orang itu
tidak ada di depan kita, maka itu
bagaikan kita memakan bangkainya.
Diistilahkan sebagai bangkai, ka-
rena orang bersangkutan tidak hadir
bersama kita, dan kita membicara-
kan keburukannya, sehingga dia
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tidak bisa membela diri. Dia tidak
bisa membantah layaknya bangkai.
Keras sekali, memang, perumpama-
an yang dikemukakan Allah dalam
ayat ini. Semua itu adalah per-
ingatan kepada kita agar selalu
menumbuhkan pikiran yang baik
kepada Allah, sesama manusia, dan
seluruh alam.

PRESIDEN MENURUT UUD ‘45

Dengan menganut UUD ‘45 ini
berarti pemerintah itu tidak bisa
dijatuhkan. Pemerintah mempu-
nyai periode masa jabatan selama
lima tahun. Nah,
selama masa lima
tahun, dan sam-
pai saat ada peme-
rintah yang baru
hasil pemilu, pe-
merintah yang la-
ma tidak bisa di-
jatuhkan.

Kita menganut UUD ‘45 yang
bersistem presidensial. Sistem itu
sebenarnya meniru Amerika, di
mana presidennya tidak bisa di-
jatuhkan kecuali karena faktor
pelanggaran yang serius. Presiden
Nixon, misalnya. Sepanjang per-
jalanan Amerika, baru Nixon yang
terkena pelanggaran berat. Jadi, ini
tidak seperti di India di mana
oposisi hanya bertujuan men-
jatuhkan pemerintah. Juga tidak

seperti di Pakistan, atau di negeri-
negeri Eropa Barat seperti Inggris.

PRESTASI NABI MUHAMMAD

Hampir semua kajian mengenai
nabi-nabi masa lalu mengatakan
bahwa di antara nabi yang paling
besar adalah Nabi Musa. Umat
Islam mengakui bahwa Nabi Musa
adalah salah satu dari ûlû al-‘azm,
artinya mereka yang berkemauan
keras. Ada lima nabi yang dianggap
ûlû al-‘azm, yaitu Nabi Muhammad,
Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Dari

semua nabi itu
yang bersenjata
hanya Muham-
mad dan Musa.
Musa ditugas-
kan oleh Allah
untuk membe-
baskan Bani
Israil dari

penindasan Fir‘aun di Mesir dan
membawa mereka ke tanah leluhur
mereka (tanah leluhur Ibrahim)
yaitu Kanaan atau Palestina. Musa
berhasil membawa Bani Israil keluar
dari Mesir, tetapi tidak berhasil
membawa ke Kanaan, karena ia me-
ninggal ketika Bani Israil tinggal
menyeberangi Sungai Yordan,
masuk ke Kanaan.

Sekarang bandingkan prestasi
Nabi Muhammad dengan prestasi

 “Mengembaralah kamu di bumi
dan saksikanlah bagaimana Allah
memulai penciptaan; kemudian
Allah mewujudkan ciptaan ber-
ikutnya. Sesungguhnya Allah
Mahakuasa atas segalanya”

(Q., 29: 20).
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Nabi Musa. Setelah Nabi Musa
membawa kaumnya dari Mesir ke
Palestina, Bani Israil harus me-
nunggu ratusan tahun untuk bisa
menguasai sepenuhnya tanah Pa-
lestina itu melalui tangan Nabi
Daud. Daud inilah yang merebut
Jerusalem, yang kemudian di atas
salah satu bukitnya didirikan Al-
Bayt Al-Maqdis atau Al-Masjid Al-
Aqsha oleh anaknya yaitu Nabi
Sulaiman —yang mulai dibangun
966 SM, 480 tahun setelah keluar
dari Mesir.

Bagaimana dengan prestasi Nabi
Muhammad. Ketika Nabi wafat,
hampir seluruh Jazirah Arabia telah
takluk di bawah Nabi. Apalagi kalau
kita teruskan ke masa para sahabat.
Begitu Rasulullah wafat dan di-
gantikan oleh Abu Bakar, yang ter-
akhir ini bertugas menyelesaikan pe-
nguasaan terhadap seluruh Jazirah
Arabia. Ketika ‘Umar menjadi kha-
lifah, dia memperluasnya sehingga
meliputi daerah-daerah yang pada
waktu itu dianggap sebagai daerah
pusat peradaban manusia. Dalam
bahasa Yunani, daerah-daerah pusat
peradaban itu disebut sebagai Oi-
koumené (daerah yang berpera-
daban, al-dâ’irât al-ma‘mûrah), yaitu
daerah-daerah Syria, Mesir, dan Persi
(berintikan kawasan Nil-Amudarya)
dan kemudian meluas ke sebelah
barat sampai ke Atlantik, dan ke
sebelah timur sampai ke Gurun
Gobi). Bayangkan saja. Pada waktu

itu Persi itu adalah salah satu dari
super-power dunia, selain Byzantium.
Keberhasilan Umar merebutnya
merupakan suatu wujud kesuksesan
luar biasa sebagai kelanjutan dari
kesuksesan Nabi Muhammad Saw.
pasca hijrah.

Maka, titik balik dari perjalanan
dan perjuangan Rasulullah Saw. itu
tidak bisa lain adalah peristiwa hij-
rah. Kalau kemudian Umar mene-
tapkan hijrah sebagai permulaan
perhitungan kalender Islam, bisa
ditafsirkan bahwa ‘Umar lebih me-
mentingkan prestasi daripada pres-
tise. Artinya, faktor keturunan tidak
dianggap penting; yang penting
adalah apa yang bisa ia lakukan. Itu-
lah yang Islami. Sebab, agama Islam
tidak mengenal pertimbangan ke-
baikan berdasarkan keturunan ka-
rena Islam bukan agama feodalisme.
Dalam hal ini Allah berfirman,
Belumkah diberitakan apa yang ada
dalam kitab-kitab Musa. Dan ten-
tang Ibrahim yang memenuhi janji.
Seseorang yang memikul suatu beban,
tidak akan memikul beban orang
lain. Bahwa yang diperoleh manusia
hanya apa yang diusahakannya.
Bahwa usahanya akan segera terlihat.
Kemudian ia akan diberi balasan
pahala yang sempurna (Q., 53: 36-
41). Dalam jargon sosiologi mo-
dern, Islam adalah agama yang
mengajarkan achievement-orientation
(orientasi hasil kerja), dan bukan
prestige-orientation (orientasi presti-
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se), seperti anak siapa, datang dari
mana, berbahasa apa, warna kulit-
nya bagaimana, dan sebagainya.

PRIBUMI DAN NONPRIBUMI:
RASIALIS

Sebelum membahas masalah
pribumi dan non-pribumi, ada
baiknya kita samakan persepsi dulu
dalam memaknai istilah “pribumi”.
Persamaan persepsi ini perlu ber-
kenaan dengan penggunaan istilah
ini yang kadang-kadang mengan-
dung stigma yang harus kita keta-
hui dan pahami terlebih dulu.
Istilah “pribumi” itu stigmatis
karena mengisyaratkan “rasialisme”,
sebab konotasi langsungnya—yang
biasa dipahami oleh masyarakat
kita—ialah “bukan” Cina, jika tidak
malah “anti” Cina. Dari permulaan
kita harus benar-benar jelas bahwa
ketika membicarakan masalah
“pribumi” dan “non-pribumi”, kita
harus bebas dari rasialisme. Sebab
rasialisme tidak saja menyalahi
konstitusi—karena sebagian besar
orang “non-pribumi” adalah warga
negara yang sah, dan banyak dari
mereka yang memiliki semangat
patriotik yang tinggi, seperti Haji
Abdul Karim Oei—tetapi juga
secara lebih mendalam rasialisme
menyalahi dasar perikemanusiaan
yang adil dan beradab, dan yang

lebih prinsip (mendasar) lagi,
paham pembedaan warna kulit ini
menyalahi ajaran agama yang hanîf
(Islam).

Oleh karena itu, membicarakan
masalah “pribumi” harus dengan
jelas dalam kerangka dasar pemikir-
an prinsipil yang benar, terutama
nilai keadilan sosial. Sebab, istilah
“pribumi” sesungguhnya merupa-
kan epitet (sebutan) untuk golong-
an yang kurang beruntung dalam
susunan sosial-ekonomi di negeri
kita. Dan dalam pengertian ini, “ka-
um tak beruntung” itu tidak hanya
menyangkut warga negara “asli” la-
wan “tidak asli”—dua istilah yang
tidak kurang stigmatisnya daripada
istilah “pribumi” sendiri—tetapi
juga menyangkut sebagian mereka
yang disebut “non-pribumi” atau
“tidak asli”.

Tetapi, memang harus diakui
hampir mustahil mengingkari
kenyataan bahwa susunan sosial-
ekonomi kita, jika digambarkan
secara grafis berbentuk kerucut,
yang berada di puncak kerucut itu,
ialah mereka yang disebut golongan
“non-pribumi”, sedangkan pada
tingkat yang lebih rendah, yaitu
dari tingkat menengah ke bawah
sampai ke tingkat dasar kerucut itu
kebanyakan diisi oleh mereka dari
golongan yang disebut “pribumi”.
Kenyataan ini dari sudut rasa
keadilan semakin kuat dirasakan
sebagai “tidak semestinya” karena
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dilihat dari proporsinya kaum non-
pribumi meliputi hanya suatu
persentase yang amat kecil dari
jumlah warga negara secara kese-
luruhan, sementara penguasaan
mereka atas sumber daya ekonomi
bangsa meliputi suatu persentase
yang besarnya
fantastis. Pada-
hal, biarpun se-
andainya pe-
nguasaan atas
sumber daya
ekonomi nasio-
nal yang sangat
besar itu dila-
kukan oleh go-
longan “pribu-
mi”, rasa keadil-
an masyarakat pasti juga tetap ter-
ganggu dan mendorong yang ber-
sangkutan untuk menggugat.

Sementara itu, kalau kita meng-
anggap hal-hal tersebut sebagai per-
soalan yang sangat penting, tentu-
nya yang lebih penting lagi adalah
mencoba mencari diagnosis dan
terapinya untuk mengatasi persoal-
an tersebut. Ini jelas bukanlah per-
soalan yang mudah sehingga mem-
butuhkan pembahasan dan perhati-
an yang lebih mendalam. Walau-
pun begitu, tidak ada salahnya jika
kita semua mencoba bersama, de-
ngan cara saling urun rembug dan
tukar pikiran dalam mencari cara
pemecahannya.

PRINSIP BIMBINGAN HIDUP

Untuk prinsip bimbingan hidup
(guiding principle), yang diperlukan
oleh sebuah masyarakat bebas dan
merdeka ialah kesetiaan kepada
kesucian hati nurani. Karena suara

hati nurani se-
lamanya bersifat
individual, maka
kesetiaan kepada
hati nurani me-
libatkan perlin-
dungan kepada
kebebasan hati
nurani (freedom
of conscience).
Dalam urutan-
nya, kebebasan

hati nurani mengambil bentuk
nyata dalam kebebasan beragama.
Sebab, dengan ajaran agama, me-
lalui keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kesucian hati nurani dikukuhkan.
Agama menanamkan keimanan dan
ketakwaan dalam dada, yang me-
rupakan milik pribadi yang ber-
sangkutan yang paling mendalam
dan berharga, karena terkait dengan
kesadaran akan makna dan tujuan
hidupnya. Keimanan dan ketakwaan
yang ada di dalam dada itu me-
rupakan wewenang suci Tuhan
untuk mengetahui, mengukur, dan
menilainya, dan sama sekali bukan
wewenang sesama manusia. Semua
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pandangan prisipil itu diisyaratkan
dalam nilai pertama mukadimah
UUD 45, yang secara amat tepat
oleh Bung Hatta disebut prinsip
yang menyinari nilai-nilai yang lain
dalam mukadimah itu. Oleh karena
itu pengusikan dan pengingkaran
hak individu dan sosial manusia ka-
rena pandangan keagamaan (karena
mengatakan, “Pangeran kami ialah
Tuhan Yang Maha Esa”), adalah pe-
langgaran terhadap prinsip ke-
bebasan nurani. Sebaliknya, demi
kebebasan nurani itu maka ma-
syarakat dan negara berkewajiban
menjaga keutuhan semua pranata
keagamaan seperti biara, gereja,
sinagog, dan masjid, karena pranata
atau institusi keagamaan adalah
sarana dan tempat ditanamkannya
keimanan kepada Tuhan (untuk
dasar pandangan-pandangan ini,
lihat Q., 22: 40).

Dengan latar belakang adanya
memori kolektif tentang berbagai
bentuk pertentangan sosial dan
kultural masa lampau, keperluan
kepada pengembangan sikap dan
pandangan kemanusiaan yang po-
sitif-optimis itu menjadi salah satu
urgensi nasional. Masyarakat yang
bahagia dengan kebebasan dan
kemerdekaannya ialah masyarakat
yang didukung oleh adanya jalinan
hubungan kasih Ilahi yang suci
(rahmah, agape), yang merupakan
kelanjutan dari cinta kearifan

kemanusiaan horizontal (mawad-
dah, philos) dan cinta tingkat
permulaan atas dasar pertimbang-
an-pertimbangan bentuk lahiriah
(mahabbah, eros). Dalam semangat
cinta kasih Ilahi itu terlahir sikap
penghargaan yang tulus dan pan-
dangan penuh harapan kepada
sesama manusia. Karena fitrah dari
Sang Khalik, setiap jiwa manusia
adalah makhluk kesucian, kebaikan
dan kebenaran sebelum terbukti
sebaliknya. Penyimpangan dari
fitrah harus dipandang sebagai
faktor pengaruh negatif dari luar
dirinya, yang sempat merusak fitrah
itu akibat kelemahan kemakhlukan-
nya.

Karena faktor fitrah itu, maka
setiap orang harus dijamin haknya
untuk menyatakan pendapat. Tapi
karena unsur kelemahan kemakh-
lukannya, maka setiap orang ditun-
tut untuk cukup merasa rendah
hati agar melihat kemungkinan
dirinya salah, dan agar bersedia
mendengarkan dan memperhatikan
pendapat orang lain. Interaksi
positif dalam semangat optimisme
kemanusiaan antara hak diri pribadi
untuk menyatakan pendapat dan
kerendahan hati mendengarkan
pendapat orang lain itu melahirkan
ajaran dasar musyawarah.
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PRINSIP DEMOKRASI

Banyak pengamat luar melihat
masa reformasi di Indonesia se-
karang ini sebagai suatu proses
transisi menuju demokrasi. Bebe-
rapa petunjuk bahwa masyarakat
Indonesia sekarang ini sedang
dalam proses menuju demokrasi itu
bisa dilihat dari adanya kebebasan
berpendapat, yang mendapat peng-
akuan sepenuhnya. Salah satunya
adalah kebebasan pers, yang bisa
kita saksikan dengan munculnya
banyak harian, tabloid, dan majalah
baru, yang mengetengahkan ma-
cam-macam visi dan versi pem-
beritaan. Juga munculnya partai-
partai politik, yang memberi ke-
mungkinan kepada masyarakat
untuk menyalurkan aspirasinya
sesuai dengan apa yang dipikirkan,
dan ingin diwujudkan dalam ke-
nyataan. Belum lagi kebebasan
berpikir dan menyatakan pendapat,
yang bisa kita lihat dalam forum-
forum kajian, yang sekarang dengan
leluasa bisa membicarakan me-
ngenai realitas politik Indonesia.

Transisi menuju demokrasi ada-
lah proses, seperti demokrasi itu
sendiri adalah proses demokratisasi.
Dalam bahasa budaya, demokrasi
itu bukanlah kata benda, tetapi
lebih merupakan kata kerja, sebagai
proses demokratisasi. Karena itu,
penting sekali memahami mengapa

sebagai proses, demokrasi itu harus
terwujud dalam kehidupan sehari-
hari sebagai cara hidup (way of life).

Cara hidup seperti apakah yang
dapat menandai tumbuhnya proses
menuju demokrasi itu? Beberapa
pengalaman dari negara-negara
yang tingkat intensitas demokrasi-
nya tinggi menunjukkan adanya
beberapa hal prinsip berikut sebagai
kenyataan dalam mewujudkan
proses demokratisasi itu.

(1) Prinsip kesadaran kemaje-
mukan. Dalam kenyataan
masyarakat Indonesia, plu-
ralisme adalah kenyataan.
Tetapi kesadaran kemaje-
mukan bukan hanya suatu
kesadaran pasif tentang
kenyataan masyarakat
yang majemuk, lebih dari
itu, ia harus merupakan
suatu usaha aktif untuk
menjaga, menumbuhkan,
dan mengembangkan segi
positif dari kemajemukan
ini untuk memperkaya
proses berbangsa. Artinya,
masyarakat yang teguh
berpegang pada panda-
ngan hidup demokratis
harus dengan sendirinya
teguh memelihara dan
melindungi ikatan-ikatan
kemajemukan yang sudah
tumbuh, dan mengem-
bangkannya untuk suatu
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tujuan kebersamaan yang
lebih tinggi. Prinsip ini
dengan jelas mengemuka-
kan bahwa suatu titik
temu bersama sangat di-
perlukan untuk mewujud-
kan cita-cita kebangsaan
bersama. Maka paham
kemajemukan adalah salah
satu pilar penting dari
demokrasi.

(2) Prinsip musyawarah. Kata
“musyawarah” dikenal da-
lam istilah perpolitikan
kita berasal dari bahasa
Arab, yang artinya “saling
memberi isyarat.” Dengan
keinsyafan ini berarti bah-
wa ada kedewasaan de-
ngan tulus menerima ke-
mungkinan untuk ber-
kompromi, bahkan kalah
suara. Semangat yang
mendasari keinsyafan ini
menuntut agar setiap
orang menerima kemung-
kinan terjadi “partial func-
tioning of ideals”—pan-
dangan dasar bahwa be-
lum tentu, dan tidak ha-
rus, seluruh keinginan
atau pikiran seseorang
atau kelompok akan di-
terima dan dilaksanakan
sepenuhnya. Inilah bentuk
kompromi atau ishlâh yang
perlu dijunjung dalam
suatu masyarakat yang

sedang menuju ke de-
mokrasi. Prinsip ini me-
nuntut kedewasaan dalam
mengemukakan pendapat,
menerima perbedaan, dan
kemungkinan mengambil
pendapat yang lebih baik.
Prinsip musyawarah ini
juga menentang monoli-
tisme dan absolutisme.
Seorang pemimpin hanya-
lah “yang pertama di an-
tara yang sama” (the first
among the equals, primus
inter pares).

(3) Prinsip cara haruslah se-
jalan dengan tujuan. Prin-
sip ini mengemukakan
mengenai dasar bahwa
suatu tujuan yang baik
haruslah diabsahkan de-
ngan kebaikan cara yang
ditempuh untuk meraih-
nya. Failasuf Prancis Albert
Camus mengatakan “In-
deed the end justifies the
means. But what justifies the
end? The means!” Artinya,
demokrasi akan hancur
kalau ada pertentangan
antara cara dan tujuan,
seperti dalam istilah “tuju-
an yang menghalalkan
cara.” Maka, penerapan
prinsip ini memang me-
nuntut suatu standar mo-
ral politik yang tinggi,
yang membebaskan sese-
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orang atau kelompok dari
kekhawatiran yang ber-
lebihan, termasuk kecu-
rigaan dan prasangka yang
berlebihan terhadap orang
atau kelompok yang lain.

(4) Prinsip pemufakatan yang
jujur. Ini adalah buah dari
penerapan permusyawarat-
an yang jujur dan sehat.
Dengan begitu prinsip ini
sebenarnya menolak jenis-
jenis permufakatan yang
dicapai melalui perekaya-
saan, manipulasi, atau tak-
tik-taktik yang sesungguh-
nya merupakan hasil dari
sebuah konspirasi. Jenis
permufakatan ini jelas-jelas
bukan hanya curang, cacat,
dan sakit, bahkan meng-
khianati nilai dan semangat
demokrasi itu sendiri, yang
menuntut ketulusan dalam
proses sosial, di mana perlu
pembebasan diri dari vested
interest (egoisme) yang sempit.

(5) Prinsip pemenuhan kehi-
dupan ekonomi dan peren-
canaan sosial-budaya. Prin-
sip ini sangat penting
untuk mendukung tereali-
sasinya kehidupan demo-
krasi. Ada indikasi lang-
sung antara kemakmuran
dan kehidupan demokra-
tis. Karena itu penting

sekali suatu perencanaan
pemenuhan kehidupan
ekonomi rakyat, dan pe-
menuhan hak-hak sosial-
politik yang check-list-nya
adalah nilai-nilai kemanu-
siaan universal, seperti
Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia.

(6) Prinsip kebebasan nurani
(freedom of conscience). Ini
adalah prinsip dasar dalam
politik, yang merupakan
nilai-nilai asasi dalam de-
mokrasi. Prinsip ini me-
neguhkan egalitarianisme
dan tingkah laku penuh
percaya pada itikad baik
orang dan kelompok lain.
Dengan demikian prinsip
ini meneguhkan pandang-
an mengenai manusia yang
positif dan optimis, yang
akan mendorong kerja sa-
ma antar warga masya-
rakat, dan saling mem-
percayai itikad baik ma-
sing-masing, kemudian
muncul jalinan dukung-
mendukung secara fung-
sional antara berbagai un-
sur kelembagaan kemasya-
rakatan yang ada, yang
merupakan segi penunjang
efisiensi untuk demokrasi.
Maka atas dasar kebebasan
nurani ini pula, pada dasar-
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nya demokrasi menolak
suatu masyarakat yang
terkotak-kotak, yang saling
mencurigai satu sama lain.
Demokrasi tak akan tum-
buh dalam suatu masyara-
kat yang terpecah-belah.

(7) Prinsip perlunya pendidik-
an demokrasi. Ini adalah
hal yang sangat mendasar,
apalagi kenyataan hidup
di alam demokrasi masih
merupakan teori untuk
bangsa Indonesia. Dalam
kenyataannya baru pada
saat sekarang inilah kita
ada dalam proses menuju
demokrasi dalam arti yang
sesungguhnya. Karena de-
mokrasi bukanlah kata
benda, tetapi kata kerja
sebagai proses menuju
demokrasi, maka demo-
krasi bukanlah sesuatu
yang akan terwujud bagai-
kan jatuh dari langit, me-
lainkan menyatu dengan
pengalaman nyata, usaha
dan eksperimentasi kita
sehari-hari. Di sinilah
persis tempatnya demo-
krasi memerlukan ideologi
yang terbuka, yang meno-
lak suatu rumusan ideolo-
gis yang sekali untuk se-
lamanya (once and for all).
Karena kalau begitu, ideo-
logi tersebut akan meng-

alami suatu obsolete, ke-
tinggalan zaman. Ini ber-
arti, demokrasi harus ter-
buka terhadap kemung-
kinan coba dan salah, de-
ngan kemungkinan secara
terbuka pula untuk terus-
menerus melakukan ko-
reksi dan perbaikan.

Titik kuat demokrasi, dengan
segala kekurangannya, ialah ke-
mampuannya untuk mengoreksi
diri sendiri. Inilah keterbukaan
demokrasi, karena ia selalu ada
dalam proses menuju demokrasi.
Demokrasi bukanlah suatu keadaan
sosial-politik yang sudah selesai,
sekali untuk selamanya.

PRINSIP KEADILAN

Pokok pesan dasar Islam yang
meliputi perjanjian dengan Allah,
sikap pasrah kepadaNya (islâm),
dan kesadaran akan kehadiranNya
dalam hidup (takwa, rabbânîyah),
adalah universal, berlaku untuk
semua umat manusia, dan tidak
terbatasi oleh pelembagaan formal
agama-agama. Sebagai hukum dasar
dari Tuhan, pesan dasar ini bahkan
meliputi seluruh alam raya ciptaan-
Nya, di mana manusia hanyalah
salah satu bagian saja.

Ketika pesan dasar itu menuntut
terjemahannya dalam tindakan
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sosial nyata, yang menyangkut
masalah pengaturan tata hidup
manusia dalam hubungan mereka
satu sama lain dalam masyarakat,
maka tidak ada manifestasinya yang
lebih penting daripada nilai ke-
adilan. Karena
itu tindakan
menegakkan ke-
adilan ditegas-
kan sebagai nilai
yang paling
mendekati tak-
wa (Q., 5: 8).
Dan sebagai wujud terpenting
pemenuhan perjanjian dengan
Allah dan pelaksanaan pesan dasar
agama, maka ditegaskan, menegak-
kan keadilan dalam masyarakat
adalah amanat Allah kepada ma-
nusia (Q., 4: 58).

Keadilan yang dalam bahasa
Kitab Suci dinyatakan dalam kata-
kata ‘adl, qisth, wasth (semuanya
memiliki makna dasar “tengah” atau
“jujur”) adalah wujud lain hukum
keseimbangan (mîzân) yang telah
ditetapkan Allah untuk seluruh
jagat raya.

Sesungguhnya, dari sudut pan-
dangan kosmologi Al-Quran, ke-
adilan adalah hukum primer se-
luruh jagat raya. Maka keadilan
adalah aturan kosmis (cosmic order),
yang pelanggaran terhadapnya
dapat dilukiskan secara metaforik
sebagai mengganggu atau “meng-
guncangkan” tatanan jagat raya.

Inilah yang antara lain dapat kita
ambil pengertiannya dari fiman
Allah, Dan langit pun ditinggikan
olehNya, dan Dia tetapkan (hukum)
keseimbangan. Hendaknya kamu
tidak melanggar (hukum) keseim-

bangan itu. Dan
tegakkanlah oleh-
mu semua neraca
dengan jujur, dan
jangan kamu ber-
tindak merugikan
(hukum) keseim-
bangan (Q., 55:

7-9).
Beberapa tafsir dan terjemah

konvensional menerangkan, yang
dimaksud dengan mîzân dalam
firman itu ialah neraca yang dikenal.
Tentu saja itu tidak terlalu salah.
Tapi dalam kaitannya dengan pen-
ciptaan Allah akan jagat raya, yang
dalam firman ini dilambangkan
sebagai penciptaan langit yang
“ditinggikan” olehNya, maka lebih
tepat memandang perkataan mîzân
ini, dalam makna kosmologisnya,
sebagai seluruh jagat raya ini
berjalan mengikuti hukum keseim-
bangan. Bahkan neraca yang kita
kenal dan tampak bekerja secara
“sederhana” itu pun adalah suatu
gejala kosmis, karena keseimbangan
dalam sebuah neraca adalah kelan-
jutan dari hukum keseimbangan
yang lebih luas (yang menguasai
seluruh alam), misalnya, melalui
hukum gravitasi.

Tidak seorang pun yang menge-
tahui kebahagiaan tertinggi yang
dirasakan oleh mereka yang nanti
akan diberikan sebagai balasan
atas amal perbuatan mereka.

(Q., 32:17)
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Dari sudut pandangan inilah
kita memahami mengapa banyak
para ulama, dalam hal ini khusus-
nya Ibn Taimiyah, sedemikian tegas
dan jauh berpegang pada prinsip
keadilan itu sebagai ideatum tatanan
sosial manusia yang akan menjamin
kekukuhan dan kelangsungannya.
Sedemikian rupa jauhnya pan-
dangan Ibn Taimiyah, sehingga ia
menguatkan pandangan bahwa
“Sesungguhnya Allah akan mene-
gakkan negeri yang adil meskipun
kafir, dan tidak akan menegakkan
negeri yang zalim meskipun Islam,”
dan “Dunia akan bertahan bersama
keadilan dan kekafiran, dan tidak
akan bertahan lama bersama ke-
zaliman dan Islam.”

Dengan pernyataannya yang
tidak biasa itu, Ibn Taimiyah hanya
bermaksud agar ummat Islam tidak
taken for granted dalam hal ke-
islaman. Keislaman yang formal saja
tidak akan membawa keselamatan
di dunia ini, khususnya dalam arti
sosial, jika tidak disertai keadilan.
Sebaliknya, meskipun suatu masya-
rakat adalah kafir namun menegak-
kan keadilan di dunia ini, maka
masyarakat itu akan tegak, di-
dukung Allah. Sebab, sama dengan
yang telah dijelaskan di atas, keadil-
an adalah “tatanan segala sesuatu”
(nizhâmu kulli syay’), yakni, suatu
cosmic order yang menjadi hukum
Tuhan, atau Sunnatullah yang tidak
tergantung kepada keinginan sese-

orang (objektif ) dan berlaku univer-
sal, di segala tempat dan masa,
sehingga tidak akan berubah (im-
mutable).

PRINSIP KEMANUSIAAN
UNIVERSAL

Suatu hal yang patut kita terima
dengan penuh syukur kepada Tu-
han ialah kesepakatan bahwa Panca-
sila adalah sebuah ideologi terbuka.
Lepas dari kenyataan rumusan dan
pengkalimatan formalnya sebagai-
mana terpatri dalam mukadimah
UUD, masing-masing nilai yang
lima itu menciptakan suatu pan-
dangan sosial-politik yang potensial
sama dan selaras antara semua
anggota masyarakat, mengikuti
common sense masing-masing pri-
badi. Pandangan sosial-politik yang
dihasilkannya itu semuanya absah
belaka, sepanjang tidak secara
kategoris melawan atau mengha-
langi jiwa dan semangat titik temu
kebaikan bersama antara semua
golongan tanpa diskriminasi atau
pembedaan satu dari yang lain
secara tidak benar. Justru paham
kemanusiaan universal menghen-
daki agar kita percaya kepada
potensi kebaikan setiap pribadi.
Paham kemanusiaan universal juga
menghendaki agar kita percaya
kepada kebaikan bersama yang
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dihasilkan oleh dinamika wacana
umum dan bebas, dengan memper-
taruhkannya kepada bimbingan
nurani kemanusiaan universal.
Karena itu pikiran-pikiran regi-
menter yang menghendaki pe-
nyeragaman pandangan masyarakat
melalui kegiatan indoktrinasi arti-
fisial adalah suatu gejala yang
timbul hanya dari tiadanya keper-
cayaan kepada kebaikan kemanusia-
an, dan kepada dinamika per-
tumbuhan dan perkembangannya
ke arah yang lebih baik, dalam
suasana kebebasan yang wajar.

Dalam kenyataan sosiologis-
historis, feodalisme dan paternalis-
me adalah pangkal pikiran-pikiran
regimenter, demikian juga pan-
dangan yang negatif pesimis kepada
kemanusiaan. Karena itu penafsiran
dan penjabaran nilai-nilai asas
kenegaraan dan kemasyarakatan
dalam mukadimah UUD harus
dibiarkan terbuka terhadap dina-
mika perkembangan masyarakat.
Maka tidak dapat dibenarkan ada-
nya penafsiran dan penjabaran
dalam rumusan-rumusan yang
dibuat “sekali dan untuk selamanya”
oleh perorangan atau kelompok
dengan klaim kewenangan atau
otoritas eksklusif. Otoritarianisme
dalam pikiran akan dengan sendiri-
nya berkorelasi kuat dengan otorita-
rianisme dalam kehidupan sosial-
politik dan penyelenggaraan ke-
kuasaan. Dalam pengalaman ke-

negaraan semua bangsa, termasuk
bangsa kita, otoritarianisme itu
terbukti merupakan sumber utama
malapetaka nasional. Di samping
itu, suatu nilai asasi yang dijabar-
kan secara otoriter “sekali dan untuk
selamanya” akan menjelma menjadi
sebuah ideologi tertutup. Dan
ideologi tertutup, karena logika
internalnya sendiri yang tertutup,
akan dengan sendirinya terancam
untuk menjadi ketinggalan zaman,
tidak relevan dengan kenyataan-
kenyataan hidup yang secara di-
namis terus berkembang secara
terbuka.

PRINSIP MUSYAWARAH DAN
OPOSISI

Pengujian rasional sebuah aturan
dalam masyarakat demokratis dila-
hirkan melalui musyawarah dan
pembahasan, yang hasil dan mutu-
nya tergantung kepada para peserta
yang taat dan setia pada aturan
musyawarah dan pembahasan.
Dalam masyarakat yang diatur oleh
prinsip-prinsip musyawarah, tidak
ada “kebenaran mutlak” ataupun
dalil-dalil mati (yang tidak bisa
ditawar-tawar) yang menentukan
tingkah laku manusia. Dalam mu-
syawarah dan pembahasan itu, yang
harus dicoba dengan tulus oleh
setiap peserta adalah mendengar-
kan, memahami, dan menghargai



2755Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

pendapat orang lain. Kemudian,
pada urutannya, memberikan pen-
dapat dengan penuh ketulusan dan
rasa hormat kepada para pendengar.
Dan jika harus menentang suatu
pendapat, maka kita tidak hanya
harus menunjukkan sikap toleransi
dan penuh pengertian, tetapi juga
menunjukkan sikap hormat dan
respek kepada sesama. Ini tidak
hanya sekadar masalah etiket dan
sopan santun; lebih penting lagi,
sikap saling menghormati dan
penuh pengertian kepada sesama itu
diperlukan untuk dapat mencipta-
kan mekanisme berpikir dengan
lebih baik. Dan dengan begitu
musyawarah akan mencapai tujuan
yang sebaik-baiknya.

Dalam kerangka itu, maka jelas
suatu jenis kemitraan (partnership)
dalam musyawarah dan pemba-
hasan diperlukan. Yaitu kemitraan
dalam arti bahwa musyawarah
harus dalam semangat dialog, tidak
monolog. Dalam suatu sistem yang
berkembang lebih kompleks, jelas
bahwa tumbuhnya sistem yang
mengenal oposisi merupakan suatu
kewajaran. Dalam hal ini, sudah
tentu yang dibenarkan adalah apa
yang disebut “oposisi loyal”, yaitu
oposisi yang dilakukan demi ter-
capainya cita-cita bersama dan
prinsip-prinsip bersama. Oposisi
itu diperlukan karena ia memper-
tajam pikiran. Demokrasi meng-
anut anggapan dasar bahwa mu-

syawarah, tukar pikiran, diskusi,
dan saling berbicara di antara orang-
orang yang berkebebasan dan ber-
pengetahuan cukup serta tunduk
pada etika musyawarah adalah jalan
yang terbaik untuk mencapai ke-
putusan dalam bidang apa pun.
Sebab, hanya melalui musyawarah
serupa itu maka kita akan terikat
satu sama lain untuk mewujudkan
tujuan bersama. Ini sama dengan
makna adagium Arab, “Ra’su al-
hikmati al-masyûrah” (pangkal
kebijakan ialah musyawarah), atau
seperti dirumuskan dalam dasar
negara keempat kita, “hikmat ke-
bijaksanaan dalam permusyawa-
ratan/perwakilan.”

Berkenaan dengan ini pimpinan
dalam kedudukannya sebagai “wa-
sit” atau penengah banyak dapat
berbuat sangat konstruktif. Na-
mun, pimpinan sebagai “wasit”
harus ingat bahwa ia berkewajiban
melaksanakan aturan, tetapi tidak
berhak menafsirkan aturan yang ada
sekehendak hati, meskipun me-
nurut pendapatnya baik. Lebih-
lebih lagi tidak dibenarkan mem-
buat aturan yang berbeda hanya
karena aturan yang ada tidak ber-
kenan padanya.

Demokrasi juga menganut pan-
dangan dasar bahwa jenis hubung-
an antara sesama warga masyarakat
adalah persahabatan, sebab per-
sahabatan antara orang-orang dari
kedudukan dan kemampuan yang



2756      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

beraneka ragam akan memperluas
cakrawala pengertian kita dan
dengan begitu memperkuat “ke-
mauan” (will) ikatan sosial kita.
Kalau kita memang harus mene-
rapkan prinsip persamaan dan
melaksanakannya adalah cara ter-
baik untuk meraih kebaikan ber-
sama, maka hubungan pergaulan
antara orang-orang bersangkutan itu
haruslah mendapatkan jalan untuk
dinyatakan secara kongkret dalam
pelembagaan yang resmi maupun
tidak resmi. Demokrasi hidup dalam
kesepakatan, dan ia akan tetap kuat
bertahan selama tersedia banyak
jalan untuk mencapai kesepakatan.

PRINSIP-PRINSIP TAKLID DAN
IJTIHAD

Jika masalah
taklid (Arab:
taqlîd) dan ij-
tihad (Arab: ij-
tihâd) harus di-
telurusi ke be-
lakang, barang-
kali yang paling
tepat ialah kita
menengok ke
zaman ‘Umar
ibn Al-
Khaththab, Khalifah kedua. Bagi
orang-orang Muslim yang datang
kemudian, khususnya kalangan
kaum Sunni, berbagai tindakan

‘Umar dipandang sebagai contoh
klasik persoalan taqlîd dan ijtihâd.
Salah satu hal yang memberi pe-
tunjuk kita tentang prinsip dasar
‘Umar berkenaan dengan persoalan
pokok ini ialah isi suratnya kepada
Abu Musa Al-Asy’ari, gubernur di
Bashrah, Irak: “Adapun sesudah itu,
sesungguhnya menegakkan hukum
(al-qadlâ) adalah suatu kewajiban
yang pasti dan tradisi (Sunnah)
yang harus dipatuhi. Maka pahami-
lah jika sesuatu diajukan orang
kepadamu. Sebab, tidaklah ada
manfaatnya berbicara mengenai
kebenaran jika tidak dapat di-
laksanakan. Bersikaplah ramah
antara sesama manusia dalam ke-
pribadianmu, keadilanmu, dan
majelismu, sehingga seorang yang
berkedudukan tinggi (syarîf) tidak
sempat berharap akan keadilanmu.

M e m b e r i
bukti adalah
wajib atas
orang yang
menuduh, dan
mengucapkan
sumpah wajib
bagi orang
yang me-
ngingkari (tu-
duhan). Se-
d a n g k a n

kompromi (ishlâh, berdamai)
diperbolehkan di antara sesama
orang Muslim, kecuali kompromi
yang menghalalkan hal yang haram

“Kesediaan untuk menyesuaikan ke-
beradaan diri seseorang di bawah
cahaya kesadaran akan kehadiran
Tuhan dalam hidup, berarti ke-
sediaan untuk menjalani hidup itu
dengan standar akhlak yang seting-
gi-tingginya.”

(Muhammad Asad)
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dan mengharamkan hal yang halal.
Dan janganlah engkau merasa
terhalang untuk kembali pada yang
benar berkenaan dengan perkara
yang telah kau putuskan kemarin
tetapi kemudian engkau memeriksa
kembali jalan pikiranmu lalu
engkau mendapat petunjuk ke arah
jalanmu yang benar; sebab
kebenaran itu tetap abadi, dan kem-
bali kepada yang benar adalah lebih
baik daripada berketerusan dalam
kebatilan. Pahamilah, sekali lagi, pa-
hamilah, apa yang terlintas dalam
dadamu yang tidak termaktub
dalam Kitab dan Sunnah, maka
temukanlah segi-segi kemiripan dan
kesamaannya, dan selanjutnya
buatlah analogi tentang berbagai
perkara itu, lalu berpeganglah pada
segi yang paling mirip dengan yang
benar. Untuk orang yang men-
dakwahkan kebenaran atau bukti,
berilah tenggang waktu yang harus
ia gunakan dengan sebaik-baiknya.
Jika ia berhasil datang membawa
bukti itu, engkau harus mengambil-
nya untuk dia sesuai dengan
haknya. Tetapi jika tidak maka
anggaplah benar keputusan (yang
kau ambil) terhadapnya, sebab
itulah yang lebih menjamin untuk
menghindari keraguan dan lebih
jelas dari ketidakpastian (al-a‘mâ,
kebutaan, kegelapan). Barangsiapa
telah benar niatnya kemudian teguh
meme gang pendiriannya, maka
Allah akan melindunginya berkena-

an dengan apa yang terjadi antara
dia dan orang banyak. Dan barang-
siapa bertingkah laku terhadap
sesama manusia dengan sesuatu
yang Allah ketahui tidak berasal
dari dirinya (tidak tulus), maka
Allah akan menghinakannya.”

Dari kutipan surat yang panjang
itu ada beberapa prinsip pokok
yang dapat kita simpulkan ber-
kenaan dengan masalah taklid dan
ijtihad. Prinsip-prinsip pokok itu
ialah:

Pertama, prinsip keautentikan
(authenticity). Dalam surat ‘Umar
itu prinsip keautentikan tercermin
dalam penegasannya bahwa ke-
putusan apa pun mengenai sesuatu
perkara harus terlebih dahulu di-
usahakan menemukannya dalam
Kitab dan Sunnah.

Kedua, pengembangan. Yaitu,
pengembangan asas-asas ajaran dari
Kitab dan Sunnah untuk mencakup
hal-hal yang tidak dengan jelas
termaktub dalam sumber-sumber
pokok itu. Metodologi pengem-
bangan ini ialah penalaran melalui
analogi. Pengembangan ini diperlu-
kan, sebab suatu kebenaran akan
membawa manfaat hanya kalau
dapat terlaksana, dan syarat keter-
laksanaan itu ialah relevansi dengan
keadaan nyata.

Ketiga, prinsip pembatalan suatu
keputusan perkara yang telah te-
lanjur diambil tetapi kemudian



2758      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

ternyata salah, dan selanjutnya,
pengambilan keputusan itu kepada
yang benar. Ini bisa terjadi karena
adanya bahan baru yang datang
kemudian, yang sebelumnya tidak
diketahui.

Keempat, prinsip ketegasan da-
lam mengambil keputusan yang
menyangkut perkara yang kurang
jelas sumber pengambilannya (mi-
salnya, tidak jelas tercantum dalam
Kitab dan Sunnah), namun perkara
itu amat penting dan mendesak.
Ketegasan dalam hal ini bagai-
manapun lebih baik daripada ke-
raguan dan ketidakpastian.

Kelima, prinsip ketulusan niat
baik, yaitu bahwa apa pun yang
dilakukan haruslah berdasarkan
keikhlasan. Jika hal itu benar-benar
ada, maka sesuatu yang menjadi
akibatnya dalam hubungan dengan
sesama manusia (seperti terjadinya
kesalahpahaman), Tuhanlah yang
akan memutuskan kelak (dalam
bahasa ‘Umar, Allah yang akan
“mencukupkannya”).

Dari prinsip-prinsip itu, prinsip
keautentikan adalah yang pertama
dan utama, disebabkan kedudukan-
nya sebagai sumber keabsahan.
Karena agama adalah sesuatu yang
pada dasarnya hanya menjadi we-
wenang Tuhan, maka keautentikan
suatu keputusan atau pikiran ke-
agamaan diperoleh hanya jika ia
jelas memiliki dasar referensial

dalam sumber-sumber suci, yaitu
Kitab dan Sunnah. Tanpa prinsip
ini, maka klaim keabsahan ke-
agamaan akan menjadi mustahil.
Justru suatu pemikiran disebut
bernilai keagamaan karena ia meru-
pakan segi derivatif semangat yang
diambil dari sumber-sumber suci
agama itu.

PROAKTIF PADA PERUBAHAN

Kaum Muslim di Indonesia
sering berdebat berkenaan dengan
kontroversi Qadariyah-Jabariyah,
dengan mengaitkannya kepada
masalah “takdir” (taqdîr, istilah
Ilmu Kalam) dan “ikhtiar” (ikh-
tiyâr). Firman Allah yang dijadikan
acuan untuk paham takdir atau
penentuan nasib (predeterminism),
berbicara tentang hal yang sudah
terjadi pada seorang manusia, baik
ataupun buruk, dan mengajarkan
agar manusia menerima hal yang
sudah terjadi itu sebagai sesuatu
yang sudah lewat sesuai dengan
kehendak Allah, yang harus di-
terima dengan penuh ketulusan dan
pasrah, tanpa keluh kesah jika
ditimpa kemalangan, dan tanpa
menjadi congkak jika mengalami
keberhasilan.

Agar kamu tidak berduka cita atas
apa yang sudah hilang, dan merasa
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bangga atas apa yang diberikan;
Allah tidak menyukai setiap orang
yang sombong dan membanggakan
diri (Q., 57:23).

Sedangkan untuk hal yang be-
lum terjadi, yaitu sesuatu yang
masih berada di masa depan, sikap
yang diajarkan agama bukanlah
kepasifan menunggu nasib melain-
kan keaktifan memilih (makna kata
Arab ikhtiyâr) yang terbaik dari
segala kemungkinan yang tersedia,
demi mencapai tujuan yang baik.
Iman dan takwa dikaitkan dengan
keaktifan menyiapkan diri meng-
hadapi masa depan, dan bukannya
sikap pasif dan nrimo karena me-
nunggu nasib. Pribadi yang ber-
iman dan bertakwa harus menyiap-
kan diri untuk hari esok.

Dalam ikhtiar (“keaktifan me-
milih”) ini, manusia diperintahkan
untuk memperhatikan hukum-
hukum (dari Tuhan) yang berlaku
pada alam secara keseluruhan (yang
dalam Al-Quran hukum-hukum itu
disebut taqdîr—Lihat, Q., 25: 2;
54: 49; 6: 96; dan 36: 38), seperti
juga diperintahkan agar manusia
memperhatikan hukum-hukum
[dari Tuhan] yang berlaku pada
masyarakat manusia dalam sejarah
(yang dalam Al-Quran hukum-
hukum ini disebut Sunnatullâh—
Lihat Q., 33: 38, 62, dan 35: 43).

Hasil pengamatan manusia ke-
pada alam dan sejarah membuah-

kan ilmu pengetahuan, yaitu ku-
rang lebih terdiri atas pengetahuan
alam dan pengetahuan sosial. De-
ngan ilmu inilah manusia memiliki
kemampuan melakukan ikhtiar
atau pilihan alternatif yang sebaik-
baiknya guna mencapai efektivitas
dan efisiensi kerja yang setinggi-
tingginya. Maka ilmu merupakan
faktor keunggulan yang amat pen-
ting, bersama dengan iman yang
mendasari motivasi kerja dan peme-
cahan masalah. (Karena terkait
dengan keinsafan akan makna dan
tujuan hidup yang tinggi), ilmu
merupakan faktor yang membuat
seseorang atau kelompok menjadi
lebih unggul daripada yang lain.

Hai orang-orang yang beriman!
Jika dikatakan kepadamu berilah
tempat pertemuan, berilah tempat,
Allah akan memberi tempat (yang
lapang) kepadamu. Dan bila di-
katakan berdirilah, maka berdirilah,
Allah akan mengangkat derajat
orang beriman di antara kamu dan
mereka telah diberi ilmu: Dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan
(Q., 58: 11).

Dari penjelasan teologis ini,
jelaslah bahwa ada hubungan pan-
dangan teologis dengan kemajuan
umat, yakni mempunyai dampak
positif kepada peningkatan etos
kerja umat. Kemajuan suatu umat
itu tentu langsung atau tidak
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langsung terbawa serta perkem-
bangan dan kemajuan ilmu. Dan
ilmu itu, dalam ungkapan yang
lebih operatif, tidak lain adalah
pemahaman manusia akan situasi,
kondisi, dan lingkungan yang
terkait dan mempengaruhi kerjanya
untuk berhasil atau tidak. Ilmu
memfasilitasi kerja, dan fasilitas itu,
pada urutannya, mempertinggi
motivasi dan memperkuat etos.
Sebagaimana disabdakan Nabi Saw.
bahwa ilmu setelah iman adalah
jaminan utama keberhasilan di
dunia, dan akhirat, dan di dunia-
akhirat sekaligus.

Mengenai persoalan takdir dan
ikhtiar, tampaknya ideologi-ideologi
lain di luar Islam juga telah mem-
bahasnya. Dalam Marxisme, V.
Afanasyev mengatakan bahwa “Ma-
terialisme dialektika menolak pe-
ngertian idealis tentang hukum-
hukum (alam) dan menampik
fatalisme, yaitu penyembahan buta
kepada hukum-hukum (alam), serta
tidak adanya kepercayaan kepada
akal manusia dan kepada kemam-
puan manusia untuk memahami
hukum-hukum itu dan mengguna-
kannya.”

Dari segi akibat lahiriahnya,
pernyataan Afanasyef itu tidaklah
berbeda dengan sudut pandangan
bahwa manusia perlu, dan mampu,
memahami hukum-hukum ling-
kungan kerjanya dan dapat meng-
gunakan hukum-hukum itu untuk

meningkatkan efisiensi dan efek-
tivitas kerjanya. Tapi ketika seorang
Marxis menolak kepercayaan kepada
Tuhan, maka ia juga menolak
adanya makna hidup yang tran-
sendental, dengan membatasi mak-
na hidupnya hanya kepada yang
“terrestrial” (terbatas kepada ke-
hidupan di bumi saja), yang sebe-
narnya malah merupakan sumber
utama motivasi dan etos dalam
hidup, seperti pernah ditunjukkan
dalam tesis Max Weber.

Sementara itu, kapitalisme ada-
lah kebalikan total dari sosialisme.
Dengan kredo ekonomi yang ber-
asaskan pencarian keuntungan
pribadi yang sebesar-besarnya serta
bersandar kepada dinamika dan
kekuatan pasar, kapitalisme telah
terbukti berhasil mendorong pro-
duktivitas yang sangat tinggi, yang
membuat dunia kapitalis meng-
alami kemakmuran seperti sekarang.
Berkaitan dengan ini, Milton
Friedman, seorang ekonom konser-
vatif pemenang hadiah Nobel,
menulis buku “Free to Choose”
(Bebas Memilih), yang mengutara-
kan kepercayaan yang tak ter-
goyahkan kepada kekuatan, dina-
mika dan logika pasar. Sampai
sekarang, kapitalisme masih me-
nunjukkan vitalitasnya yang luar
biasa. Walaupun begitu tidak
berarti kapitalisme bebas dari kritik.
Mereka yang lebih memperhatikan
segi kemanusiaan dan keadilan
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mendapati kapitalisme sebagai
sistem yang tidak adil.

Karena sistem kapitalis dengan
liberalismenya adalah juga sistem
masyarakat terbuka, maka keter-
bukaan merupakan tulang pung-
gung kekuatan dan kemampuannya
untuk bertahan. Ini menyadarkan
kita bahwa keterbukaan memang
merupakan sarana bagi terjaminnya
koreksi kepada kesalahan dalam
sistem, atau dengan kata lain,
dengan keterbukaan pula sistem itu
senantiasa menemukan jalan untuk
memperbaiki dirinya sendiri. Ini
melahirkan prinsip eksperimentasi,
dengan keyakinan bahwa sesuatu
yang memang baik untuk ma-
syarakat tentu akan bertahan, dan
tidak baik tentu akan sirna dengan
sendirinya.

Secara empiris, kita belum dapat
memastikan ke mana arah perkem-
bangan kapitalisme itu untuk masa
depan, baik ataukah buruk. Tetapi
suatu komitmen kepada nilai ke-
manusiaan yang lebih tinggi tentu
tidak membenarkan sikap pasif
menghadapi kecenderungan zalim
dan sikap tak peduli kepada harkat
dan martabat manusia dari sistem
ideologis atau “isme” apa pun di muka
bumi ini.

Maka kaum Muslim karena
keislamannya, memikul beban
kewajiban pelaksanaan komitmen
itu. Dalam bahasa sekarang, kaum

Muslim dituntut untuk bisa lebih
pro-aktif terhadap perubahan,
dengan memperbanyak ikhtiar,
bukan reaktif menunggu jatuhnya
takdir. Tantangan Indonesia kini
sebagian besar adalah tantangan
pada kaum Muslimnya. “Keaktifan
memilih” merupakan suatu teologi
yang bisa mendorong umat Islam
Indonesia untuk memacu masa
depan yang lebih baik.

PROBLEM HISTORIS WARGA
YANG BERSEMANGAT

KEISLAMAN

Partisipasi warga Indonesia yang
bersemangat keislaman dalam per-
juangan untuk mempertahankan
kemerdekaan itu sangat menentu-
kan, sehingga para pendiri Republik
ini secara arif bijaksana mengenang-
nya dengan mendirikan Monumen
Syuhada (Tugu Pahlawan) dan
Masjid Istiqlal (kemerdekaan).
Dengan jelas kedua monumen itu
melambangkan pengakuan tentang
adanya keindonesiaan dengan ke-
islaman, serta antara kemerdekaan
dengan peran besar warga negara
yang bersemangat keislaman. Hal
itu akan tetap demikian tanpa bisa
diubah lagi, meskipun mungkin
peran warga negara dengan sema-
ngat keislaman itu dalam fase-fase
yang lebih memerlukan keahlian
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teknis dan pengelolaan (managerial)
sangat di bawah proporsi.

Tetapi, jika kita mengetahui
bahwa kurangnya peran mereka di
bidang ini ialah karena rendahnya
atau malah tidak adanya pendidikan
modern Belanda bagi mereka—pa-
da masa penjajahan Belanda—di-
bandingkan dengan warga lain yang
lebih “beruntung”, maka sesung-
guhnya adalah suatu ironi jika kita
tidak justru menunjukkan sikap pe-
nuh hormat kepada mereka. Sebab
tidak adanya pendidikan modern
Belanda pada mereka adalah justru
akibat patriotisme mereka yang ber-
kobar-kobar, yang membuat mere-
ka selalu menempuh jalan tidak ke-
nal kompromi terhadap Belanda,
termasuk tidak kenal kompromi da-
lam bidang pendidikan dan budaya
pada umumnya. Keadaan itu men-
jadi lebih parah lagi karena peme-
rintah kolonial justru bersikap dis-
kriminatif terhadap mereka, yaitu
dengan mengingkari hak-hak mere-
ka, termasuk dan terutama hak un-
tuk memperoleh pendidikan yang
wajar. Warga negara yang berse-
mangat keislaman itu sedikit terto-
long untuk suatu jangka waktu ter-
tentu, yaitu dengan bergabungnya
sejumlah kecil warga yang berpen-
didikan Belanda pada kelompok
mereka. Warga yang berpendidikan
Belanda ini datang dari keluarga
dengan latar belakang sosio-kultural
yang diuntungkan dan disenangi

(favourable) dalam sistem masya-
rakat kolonial Hindia Belanda.

Tetapi, karena bagaimanapun
juga proses itu kurang wajar, maka
sulit dihindari timbulnya problem
legitimasi kepemimpinan intern
lembaga yang menghimpun warga
bersemangat keislaman itu sebagai
akibat rongrongan atas pertumbuh-
an dan pengembangan kemampu-
annya. Dan karena ketidakwajaran
itu—yang bisa kita ibaratkan sebagai
sistem pembudidayaan tanaman
melalui okulasi—maka justru se-
telah pohon itu besar kemungkinan
tumbang atau patah batangnya
semakin besar, dan memang be-
gitulah yang terjadi sebagaimana
keprihatinan semua pihak. Tetapi,
karena sifat dan fungsi warga yang
bersemangat keislaman itu sebagai
tulang punggung dan inti (core)
sistem kemasyarakatan (societal
system) di Indonesia, maka lambat
ataupun cepat mereka akan me-
wujudkan peran itu di semua
bidang kehidupan, sambil untuk
sementara ini dan mungkin selama-
nya akan tetap berfungsi sebagai
reservoir patriotisme yang sewaktu-
waktu maju ke depan memenuhi
panggilan tanah air. Peran mereka
ini berkali-kali telah terbukti dan
contoh terakhir yang bisa kita kaji
adalah bagaimana mereka meme-
nuhi panggilan tanah air untuk
menghancurkan kaum komunis,
yang kemudian menghantarkan
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bangsa kita memasuki Orde Baru
sekarang ini. Dengan partisipasi
penuh dalam pendidikan modern
dan dalam semua segi kehidupan
nasional lainnya, para warga yang
bersemangat keislaman itu sekarang
sedang mengumpulkan pengetahu-
an, kemampuan, dan pengalaman
teknis yang amat diperlukan bagi
terlaksananya peran pada tingkat
yang lebih tinggi dan menentukan
di masa mendatang.

Halangan psikologi-politik warga
bersemangat keislaman untuk ikut
serta sepenuhnya dalam pendidikan
modern mulai menipis baru sejak
tahun 1950. Menipisnya halangan
ini berkat adanya kesepakatan
antara Menteri Agama, A. Wahid
Hasyim, dan Menteri P dan K,
Bahder Djohan (pada waktu itu
dalam kabinet Natsir dari
Masyumi) untuk mengadakan mata
pelajaran umum di sekolah-sekolah
agama dan mata pelajaran agama di
sekolah-sekolah umum. Kesepakat-
an kedua menteri itu telah terbukti
menjadi titik tolak proses dan
perjalanan kedua sistem pendidikan
Indonesia (“madrasah” dan “seko-
lah”) menuju ke arah titik temu
atau konvergensi. Dan titik temu
serta konvergensi itu saat-saat
sekarang sudah mulai dengan jelas
menunjukkan wujud konkritnya,
seperti dengan sangat meningkat-
nya kegairahan kepada pendidikan
dan kajian keislaman di lembaga-

lembaga pendidikan umum. Se-
baliknya ilmu-ilmu pengetahuan
modern tidak lagi terasa asing di
lembaga-lembaga pendidikan ke-
islaman. Jika kecenderungan ini
berlanjut terus dengan baik, maka
tidak mustahil Indonesia akan
memiliki sistem pendidikan tunggal
yang lebih efektif akibat terjadinya
konvergensi total kedua sistem
pendidikan tersebut. Dan itu
berarti bahwa sesungguhnya hari-
hari ini kita sedang menyaksikan
berlangsungnya proses pertum-
buhan bangsa kita—melalui segi
tertentu sistem pendidikan kita
yang bersangkutan dengan rasa
keabsahan—menuju pada fase baru
perkembangan nasional dengan
identitas kultural yang lebih sejati
dan menyiapkan pangkal tolak yang
kukuh untuk “lepas landas” (me-
minjam ungkapan atau jargon
politik paling umum dewasa ini).

PROBLEM ISLAM MENGHADAPI
MODERNITAS

Bagaimana sikap orang Islam di
Zaman Modern? Tentu, sudah
banyak usaha modernisasi di ka-
langan Islam, termasuk dari
Muhammad Abduh, Rasyid Rida,
dan Kemal Attaturk. Tetapi sampai
sekarang masih belum berhasil,
karena tidak tumbuh secara organik
dari diri orang Islam. Hal ini bisa
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dimengerti, sebab masalahnya
sangat sulit, yaitu bagaimana umat
Islam memasuki zaman yang sangat
berbeda dengan zaman ketika
mereka pernah memimpin. Celaka-
nya, modernitas datang dari suatu
bangsa yang orang Islam hanya
terlatih untuk menghinanya, yaitu
orang Barat.

Tentang orang Islam menghina
orang Barat ini, bacalah misalnya
tulisan-tulisan Ibn Khaldun yang
hidup pada abad ke-14. Menurut
Ibn Khaldun, “orang-orang di se-
belah Utara Laut Tengah sekarang
sudah tertarik kepada ilmu penge-
tahuan. Itu bagus, sebab selama ini
mereka tidak berbudaya.” Pada
masa kejayaannya, umat Islam
sebenarnya mudah sekali menyerbu
ke sebelah Utara menyeberangi Pe-
gunungan Pirenia. Tetapi waktu itu
orang-orang Islam tidak tertarik
karena daerah tersebut terlalu
dingin dan tidak cocok untuk
peradaban, orangnya bodoh, kulit-
nya pucat-pucat, serta matanya
tidak begitu awas.

Seandainya Ibn Khaldun masih
hidup, pasti ia akan kecele. Sebab,
salah satu persoalan yang dihadapi
umat Islam di zaman modern ini
ternyata berasal dari bangsa yang
selama ini dihinanya. Memang
menarik bahwa peradaban modern
tidak lahir dari pusat peradaban
umat manusia yang mencakup
lembah Sungai Nil sampai sungai

Oksus, atau pusat Oikoumene,
tetapi justru dari daerah pinggiran,
yaitu Inggris dan Prancis, yang
tidak pernah diperhitungkan dalam
peradaban klasik. Selama ini per-
adaban umat manusia berpusat
sekitar Laut Tengah (Yunani, Ro-
mawi, Persi, Arab, Mesir, Karthago
dan sekitarnya). Kompleks-kom-
pleks itulah yang membuat orang
Islam secara psikologis relatif paling
sulit menerima peradaban modern.
Berbeda dengan orang-orang Hin-
du dan orang-orang India yang jauh
lebih mudah dalam belajar dan
menerima modernitas ketika ber-
temu dengan Inggris yang dianggap
superior, orang Islam cenderung
bersikap reaksioner bahkan me-
lawan, sehingga ketika Inggris pergi
dan India merdeka, nasib orang
Islam di India sama dengan nasib
orang Islam di tempat lain, yaitu
tertindas, karena kurang pendidik-
an, dan penyerapan terhadap mo-
dernitas.

Persis dengan di Indonesia. Yang
paling berkepentingan untuk ke-
merdekaan di Indonesia adalah
umat Islam. Seluruh pahlawan jelas
orang Islam, karena mereka begitu
banyak berkorban. Tetapi setiap ada
konsolidasi, orang Islam selalu
mengalami diskualifikasi. Itulah
yang menjadi sumber kekecewaan,
sehingga muncul pemberontakan di
mana-mana, seperti yang dipimpin
Daud Beureuh, Kahar Muzakkar,
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dan sebagainya. Orang mengira
bahwa mereka mau mendirikan
negara Islam. Memang benar bahwa
lambang atau bendera yang di-
kibarkan ialah bendera Islam, tetapi
sebetulnya itu karena kekecewaan.

Baru sekarang
umat Islam mulai
mengejar. Ini pun
kemudian di-
bentur dengan
masalah Israel
yang zalim, se-
hingga kebencian
terhadap Barat
pun berlarut-la-
rut. Sementara
itu orang Jepang dan orang India
relatif bebas, tidak ada perasaan
apa-apa terhadap orang Barat. Ini
berbeda dari orang Islam yang
mengalami kompleks yang luar
biasa karena pernah mengalahkan
orang Barat. Dari kondisi ini,
muncul tuduhan bahwa Islam
adalah agama yang tidak cocok
dengan kemodernan. Orang yang
mengatakan demikian jelas tidak
tahu latar belakang, karena
sebetulnya yang paling pekat
adalah masalah psikologi. Kalau
soal kecocokan kosmologi, yakni
paham tentang dunia, secara
organik peradaban Barat Modern
jelas bisa langsung ditransfer ke
dalam Islam. Sedang persoalan
psikologi, tidak sesederhana itu.

PROBLEM MANUSIA DALAM
BERKETUHANAN

Mengapa manusia harus ber-
tuhan? Siapa atau apa sebenarnya

tuhan itu? Dan
apa pula efek
dari sikap
m a n u s i a
bertuhan itu
bagi kehidupan
manusia? Dalam
falsafah, masa-
lah ketuhanan
menempati ke-

dudukan yang paling tinggi. Itulah
sebabnya para failasuf Islam mema-
sukkannya ke dalam kategori yang
disebut al-falsafah al-ûlâ (falsafah
pertama), selain falsafah yang
merupakan pembahasan ilmiah
biasa tentang berbagai fenomena di
alam raya.

Dalam perbendaharaan Islam
klasik, pengertian falsafah sangat
mirip dengan apa yang sekarang
disebut sebagai pengetahuan
umum. Itulah sebabnya, segala
macam ilmu pengetahuan rasional
disebut falsafah; dari ilmu ke-
dokteran, ilmu alam, bahkan
sampai pembuatan syair. Hal
tersebut dikemukakan oleh Ibn
Khaldun di dalam magnum opus-nya
Muqaddimah ketika dia bicara
mengenai rincian ilmu pengetahu-
an. Juga, dinyatakan oleh Al-Farabi

“Dalam semangat kesadaran
akan adanya Tuhan Yang Maha-
hadir dan Mahatahu itu, hidup ber-
akhlak bukan lagi masalah ke-
sediaan, tetapi keharusan.”

(Muhammad Asad)
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di dalam bukunya yang terkenal,
Ikhwâl Al-‘Ulûm (Perincian Ilmu
Pengetahuan).

Tetapi, sebagaimana telah di-
sebutkan di atas, dari semua cabang
falsafah, masalah metafisika atau
ketuhanan merupakan falsafah par
excellence sehingga disebut al-fal-
safah al-ûlâ (falsafah pertama).
Ketika Imam Al-Ghazali mengang-
kat pena melakukan polemik ter-
hadap para failasuf dalam bukunya
yang terkenal Tahâfut Al-Falâsifah
(Kekacauan Cara Berpikir para
Failasuf ), sebetulnya maksudnya
adalah al-falsafah al-ûlâ. Karena
itulah dia berbicara mengenai meta-
fisika atau ketuhanan.

Ada indikasi di dalam Al-Quran
bahwa percaya kepada adanya
Tuhan merupakan sesuatu yang
mesti terjadi pada setiap orang.
Oleh karena itu, perlu diketahui
bahwa Al-Quran sebenarnya tidak
mengajarkan kepercayaan kepada
Tuhan, sebab itu sudah terjadi
(something that taken for granted),
akan tetapi percaya kepada Tuhan
yang Maha Esa. Al-Quran tidak
mengalami problem manusia yang
hendak percaya kepada Tuhan,
tetapi problem percaya kepada
tuhan-tuhan palsu. Karena itulah
agama Islam disebut sebagai agama
tauhid (kepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa). Maka, kalau kita
membolak-balik halaman Al-
Quran, yang kita temukan ialah

“tema-tema negatif ”, artinya tema
yang menyerang atau memberantas
kemusyrikan (menyekutukan
Tuhan). Sedangkan tema yang
positif ialah mengajak manusia
percaya kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Di dalam Al-Quran surat Al-
Jâtsiyah ada sebutan atau singgung-
an tentang golongan yang tidak
percaya kepada Tuhan yang biasa
disebut kaum ateis. Dari sekian
persoalan yang dikandung Al-
Quran, hanya di sinilah masalah
ateisme dibicarakan. Dinyatakan
dalam Al-Quran, Maka sudahkah
engkau pikirkan orang yang men-
jadikan hawa nafsunya sebagai
Tuhannya dan Allah biarkan dia
sesat padahal....., (Q.,45: 23-24).
Maksudnya adalah bahwa di antara
manusia ada yang menjadikan
keinginannya sendiri sebagai se-
sembahan, atau dalam bahasa
kontemporer, memutlakkan pen-
dapatnya sendiri. Mereka berpan-
dangan bahwa hidup hanya di
dunia ini, dan tidak ada yang bisa
menghancurkan kita kecuali al-dahr
(masa).

Di dalam tafsir biasa disebutkan
bahwa mereka inilah kaum ateis
yang tidak percaya kepada Tuhan,
yang percaya hidup dan mati di
sini saja. Bagi mereka kematian itu
final, sementara bagi semua agama
(Islam, Kristen, Yahudi, Hindu,
Buddha dan sebagainya), kematian
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bersifat transit-away, yakni peran-
tara perpindahan ke alam yang lain.
Maka secara teknis mereka disebut
dalam bahasa Arab sebagai al-
dahrîyûn; dan oleh orang-orang
modern disebut sebagai orang ateis,
yang kurang lebih terjemahannya
adalah “penyembah zaman” atau
“penyembah waktu”.

PROBLEM MANUSIA MODERN

John Kenneth Galbraith dalam
bukunya The Affluent Society me-
nyatakan:

“To have failed to solve the problem
of producing goods would have been
to continue man in his oldest and
grievous misfortune. But to fail to see
that we have solved it and to fail to
proceed thence to the next task would
be fully as tragic.”

Pernyataan di atas itu adalah
ungkapan dan kesimpulan terakhir
pembahasan Galbraith tentang
problem pokok yang dihadapi
manusia modern, yaitu problem
tindak lanjut setelah modernitas
berhasil diwujudkan dalam bentuk
kemudahan hidup dan kemakmur-
an.

Sebagai anggota masyarakat
makmur (Amerika), Galbraith
membuat kesimpulannya itu ber-
dasarkan pembahasan terhadap
masyarakat yang sudah berhasil
menjalankan modernisasi. Tetapi

secara retrospektif kesimpulan
Galbraith itu relevan bagi semua
masyarakat, yang telah maupun
belum makmur. Bagi yang telah
makmur seperti masyarakat
Galbraith ialah problem tindak
lanjut setelah kemakmuran, dan
bagi yang masih miskin seperti
masyarakat Dunia Ketiga problem
itu sudah tentu masih harus di-
tambah dengan, malah diawali oleh,
problem mewujudkan kemakmuran
itu sendiri, kemudian baru tindak
lanjutnya. Kiranya tepat untuk
memandang bahwa itulah pula
problem kita, masyarakat Indonesia.

Tetapi urutan problem itu, pro-
blem menciptakan kemakmuran
dan membuat tindak lanjut setelah
kemakmuran terwujud, hanyalah
suatu urutan logis, bukan temporal.
Secara temporal, kedua problem itu
menyatu dan bersifat sekaligus,
justru untuk menjamin keber-
hasilan menyeluruh modernisasi itu
sendiri. Ini semakin terasa karena
sifat modernitas yang secara tak
terhindarkan menjagat, sehingga
tidak sekeping kawasan pun dari
permukaan planet bumi ini yang
mampu mengisolasi dan meng-
hindarkan diri dari berbagai dam-
pak kehidupan modern di tempat
lain. Apa yang terjadi di New York,
misalnya, terasa dampaknya di
Jakarta, dan seterusnya.
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PROBLEM SAINS MODERN

Sains (dari Inggris: science) atau
ilmu pengetahuan, dengan teknolo-
gi sebagai bentuk terapannya, tidak
dapat dibantah telah membuat hi-
dup umat manusia menjadi lebih
baik, atau jauh lebih baik. Kenyata-
an ini diperkuat oleh adanya damba-
an semua bangsa untuk menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi se-
bagai landasan kemajuan, kekuatan
dan kemakmuran-
nya. Maka dari
sudut pandang ini
ilmu pengetahu-
an dan teknologi
adalah keperluan
yang amat pen-
ting, yang perwu-
judannya dapat
diharapkan me-
ningkatkan kehidupan kita.

Tapi itu hanya dari satu segi. Segi
yang lain, yang gelap, ialah ketika il-
mu pengetahuan berkembang men-
jadi “paham ilmu-pengetahuan”
atau scientism, menuju ke arah per-
tumbuhan sebuah ideologi tertutup.
Yaitu ideologi atau paham yang
memandang ilmu-pengetahuan
sebagai hal terakhir (final), memiliki
nilai kemutlakan, dan serba cukup
dengan dirinya sendiri (self-suffi-
cient). Misalnya, ketika ilmu penge-
tahuan (modern) meyakini bahwa
hakikat hanyalah kenyataan em-
pirik, ia mulai meragukan eksistensi

hal-hal di luar jangkauannya. Atau,
karena ilmu pengetahuan (dan
teknologi, lebih-lebih) kebanyakan
berurusan dengan kenyataan-ke-
nyataan kebendaan (material), maka
ia berkembang menjadi landasan
bagi tumbuhnya paham bahwa
tidak ada kenyataan kecuali ke-
nyataan kebendaan. Lagi-lagi de-
ngan begitu ia menolak, atau se-
tidaknya meragukan, adanya hal-hal
yang tidak bersifat kebendaan.

Ibn Taimiyah
yang tampil
hampir tujuh
abad yang lalu
pernah menga-
takan bahwa “ti-
dak adanya pe-
ngetahuan bu-
kanlah berarti
p enge t ahuan

(tentang sesuatu) itu tidak ada”
(‘adam-u  ‘l-‘ilm-i laysa ‘ilm-an bi ‘l-
‘adam ). Maksudnya, jika seseorang
tidak mengetahui sesuatu, maka ti-
daklah berarti bahwa sesuatu itu ti-
dak ada. Ilmu pengetahuan modern,
disebabkan oleh sikapnya yang
membatasi diri hanya kepada yang
“tampak mata”, dengan sendirinya
tidak memiliki perangkat untuk
menjangkau hal-hal yang “tidak
tampak mata” atau gaib. Tentang
ketidakmampuan itu sendiri dan
ketidaktahuan yang diakibatkannya,
sekalipun merupakan suatu cacat,
adalah suatu hal yang wajar pada

“Cepat atau lambat, masyarakat-
masyarakat Muslim akan di-
hadapkan kepada tidak adanya
pilihan lain kecuali mengembang-
kan demokrasi.”

 (Hashemi Rafsanjani)
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manusia, suatu makhluk yang ba-
gaimanapun tetap mengandung
kelemahan. Adalah wajar saja bahwa
kita tidak mampu menjangkau
sesuatu yang kemudian berakibat
kita tidak mengetahui sesuatu
tersebut. Yang tidak wajar ialah jika
kita menganggap bahwa suatu hal
yang kebetulan tidak terjangkau
oleh kemampuan kita, dan akibat-
nya kita tidak tahu, sesungguhnya
adalah tidak ada.

 Malangnya, itulah sikap ilmu
pengetahuan modern berkenaan
dengan alam keruhanian. Segi ke-
kurangan ini sekarang mulai banyak
diungkapkan orang, dan banyak
pula yang secara meyakinkan mam-
pu memperlihatkan atau menganti-
sipasi berbagai konsekuensi amat
buruk dari sikap tidak mempercayai
alam di luar alam kebendaan. Akan
tetapi masih menjadi pertanyaan be-
sar, bagaimana menggiring manusia
modern kembali mempercayai
adanya alam keruhanian dan me-
ngarahkan hidupnya ke sana. Aga-
ma-agama telanjur dicemoohkan,
dan ilmu pengetahuan sendiri,
dengan segala perkembangan dan
kemajuannya yang amat menak-
jubkan sekarang ini, nampaknya
tidak mampu menemukan jalan
untuk benar-benar mempercayai
kembali noktah-noktah ajaran aga-
ma yang dicemoohkannya itu. Pa-
dahal semakin tampak jelas bahwa
justru dalam noktah-noktah ajaran

keagamaan itulah terletak kese-
lamatan ilmu-pengetahuan itu
sendiri dan keselamatan seluruh
umat manusia.

PRODUK BUDAYA YANG LAIN

Sama seperti peringatan Maulid
Nabi, peringatan Nuzulul Quran
yang diselenggarakan setiap tanggal
17 Ramadlan, sebenarnya juga
merupakan produk budaya, bukan
agama an sich. Ditetapkannya
peringatan Nuzulul Quran pada
tanggal tersebut sebetulnya juga
sesuatu yang sangat unik. Lagi-lagi
hal ini berasal dari ide H. Agus
Salim. Dalam Al-Quran dikatakan
bahwa Al-Quran diturunkan pada
hari bertemunya dua kekuatan (Q.,
8: 41). Menurut H. Agus Salim,
ayat tersebut berbicara mengenai
Perang Badar, yaitu perang pertama
antara umat Islam melawan kaum
kafir, dan karena dimenangkan
secara telak oleh umat Islam, maka
disebut “yawm al-furqân” (Hari
yang membedakan dengan jelas
antara siapa yang benar dan siapa
yang salah). Sejarah mencatat bah-
wa Perang Badar terjadi pada 17
Ramadlan. Maka Haji Agus Salim
melompat pada kesimpulan bahwa
Nuzulul Quran ialah pada 17 Ra-
madlan. Sekali lagi ini merupakan
suatu produk atau kreativitas buda-
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ya yang kini telah menjadi tradisi
di Indonesia.

Sebagai produk dan kreativitas
budaya yang diadaptasi ke dalam
agama, ia tidak menjadi masalah.
Tetapi ketika dianggap sebagai aga-
ma, ia menjadi bidah. Kita lagi-lagi
menunjuk Muhammadiyah yang
pernah begitu bersemangat ingin
memberantas beduk, karena diang-
gapnya sebagai bidah. Padahal be-
duk juga produk budaya. Ihwal be-
dug di Asia Tenggara dan Indonesia
berkaitan dengan kondisi demogra-
fis yang berbeda dengan dunia Islam
Timur Tengah. Timur Tengah ada-
lah daerah tandus dengan kawasan
padang pasir dan kawasan stepa. Di
daerah-daerah seperti itu azan sa-
ngat efektif karena jangkauannya
luas. Apalagi bila azan disuarakan
dari tempat yang tinggi seperti me-
nara. Tetapi Indonesia dan Asia
Tenggara pada umumnya adalah da-
erah-daerah yang ditumbuhi pe-
pohonan, sehingga jangkauan adzan
menjadi sangat dekat. Itulah sebab-
nya digunakan beduk, yang sebe-
narnya tidak lain adalah “azan
instrumental”. Maka, terlalu berle-
bihan kalau Muhammadiyah men-
jadikan beduk (yang tak lain adalah
produk budaya itu) sebagai agenda
untuk diberantas. Jika beduk di-
berantas, konsekuensinya mereka
juga harus memberantas pengeras
suara, karena kedudukannya sama

dengan beduk. Kesalahan terjadi
bukan pada penggunaan beduk,
tetapi ketika muncul anggapan
bahwa beduk itu suci, sehingga ber-
kembang asumsi bahwa sebuah
masjid tidak akan sah keberada-
annya bila belum ada beduk.

PROFESIONALISASI POLITIK

Dahulu di negeri kita ini pernah
muncul adu pendapat tentang
pilihan antara partai kader dan
partai massa. Herbert Feith, seorang
pengamat Indonesia dari Australia,
mengaitkan ide tentang partai
kader dengan mereka yang ber-
orientasi politik “problem solving”
dan partai massa dengan mereka
yang berpandangan “solidarity
making”. Sekaligus di situ ada
perbedaan peranan aktivitas in-
telektual dan peranan aktivitas sen-
timental atau emosional. Juga
terdapat kesejajaran itu semua
dengan peranan para demagog dan
kader.

Oleh karena itu, langkah per-
tama menuju profesionalisasi politik
ialah pemantapan pendidikan po-
litik yang penuh tanggung jawab,
tidak bersifat demagogi dan pro-
paganda semata-mata. Rakyat harus
dididik dan disadarkan tentang
berbagai kenyataan negara, yang
manis maupun yang pahit, se-
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hingga dalam mengajukan tuntutan
atau harapan mereka akan berpijak
pada kenyataan-kenyataan itu.
Dalam implikasinya yang lebih luas,
seperti dikatakan Shils, pemantap-
an pendidikan politik ini berarti
akan menciptakan masyarakat yang
terbuka dan bebas, khususnya yang
menyangkut informasi dan komu-
nikasi. Ketertutupan di bidang
informasi dan komunikasi politik
akan banyak menjadi lahan subur
bagi berkembangnya budaya fitnah,
desas-desus dan umpat-mengumpat
(sebagai bentuk komunikasi ter-
tutup), dan itu semua pada urutan-
nya akan menjadi lahan yang baik
bagi demagogi dan agitasi politik
oleh mereka yang tidak bertang-
gung jawab.

Justru keterbukaan itu merupa-
kan bagian integral dari demokrasi
itu sendiri, termasuk Demokrasi
Pancasila. Keterbukaan itu terlebih
dahulu dan terutama dituntut dari
para pelaku politik sendiri. Sebab,
tingkah laku mereka adalah salah
satu sumber peneladanan, dan
peneladanan oleh orang banyak
akan tumbuh menjadi kultur po-
litik umum. Maka, jika dikehen-
daki pertumbuhan demokrasi, pola-
pola hubungan antar-para pelaku
politik itu sendiri haruslah demo-
kratis, yaitu dengan menghindari
peragaan konflik-konflik terbuka.
Sistem pergaulan demokratis sam-
pai batas yang cukup jauh meng-

hendaki sikap saling percaya dalam
semangat persamaan.

Yang tidak kalah penting dalam
profesionalisasi politik ini adalah
penyadaran umum bahwa demo-
krasi mengimplikasikan kebebasan,
dan kebebasan itu menuntut ting-
kat keberanian yang lebih tinggi
untuk memikul tanggung jawab
pribadi. Penyadaran ini penting,
begitu pula latihan pendidikan
untuk memikul tanggung jawab
pribadi adalah vital dalam rangka
pembangunan demokrasi, sebab
tidak semua orang yang meneriak-
kan slogan-slogan kebebasan dan
tanggung jawab mengerti makna
kebebasan dan implikasinya. Justru,
menurut Erich Fromm, banyak
orang sebenarnya takut pada ke-
bebasan, karena takut atau tidak
sanggup memikul beban tanggung
jawab pribadi yang menjadi impli-
kasinya. Ketakutan inilah yang bisa
menjelma dan tumbuh menjadi
psikologi massa yang menghalangi
pertumbuhan demokrasi, karena
keadaan itu berarti akan memper-
siapkan dan mengkondisikan massa
untuk menjadi mangsa para de-
magog. Dengan segala kelemahan-
nya, organisasi politik masih me-
rupakan sarana yang terbaik untuk
memantapkan pemerintahan na-
sional yang sah, sehingga harus di-
gunakan bagi proses demokratisasi.
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PROFESIONALISME POLITIK

Akhir-akhir ini banyak orang
yang melontarkan gagasan tentang
kemungkinan diterapkannya pikir-
an tentang “profesionalisme po-
litik” atau “politik profesional”.
Lepas dari pengertian yang kurang
jelas atau berbeda-beda sekitar
istilah-istilah itu, namun gejala
pelontarannya itu sendiri harus
dipandang sebagai indikasi kepada
suatu perkembangan sosial-politik
kita yang positif.

Perkembangan positif itu ialah
adanya keberanian yang semakin
meningkat untuk menyatakan
suatu keinginan di bidang politik.
Pelontaran sekitar gagasan “profesio-
nalisme politik” tentu mengimpli-
kasikan penilaian bahwa sistem
perpolitikan kita masih belum
profesional, alias “amatir” atau
malah barangkali “amatiran”. Oleh
karena itu, di balik pelontaran ide
tentang “profesionalisme politik”
terselip keinginan agar mutu per-
politikan kita, melalui para aktor
politiknya, hendaknya ditingkat-
kan. Dan adanya keinginan itu
sendiri dapat dipandang sebagai
gejala adanya tuntutan politik yang
meningkat, yang tentunya juga
berarti meningkatnya kesadaran
rasa ikut memiliki dengan wujud
peran serta di bidang politik. Oleh
karena itu, sikap yang pertama-
tama harus ditegakkan menghadapi

berbagai pelontaran tuntutan itu
ialah dengan memahami dan me-
nerimanya secara positif.

Sesungguhnya, artikulasi politik
tidaklah hanya menjadi tugas kaum
politisi saja. Di setiap masyarakat,
hanya sebagian kecil saja komuni-
kasi politik berasal dari para politisi.
Bahkan ada indikasi yang amat kuat
bahwa semakin maju masyarakat,
semakin banyak tumbuh partisipan
politik tanpa kekuasaan atau peran
politik formal. Mereka ini dapat
tumbuh menjadi kelompok komu-
nikator profesional. Justru setiap
pembangunan atau modernisasi—
dalam pengertian mendasarnya—
akan melahirkan kelompok komu-
nikator profesional.

Tetapi, jika proporsi artikulasi
politik oleh kaum politisi dan
bukan politisi tergantung pada
tingkat kemajuan masyarakat—
makin maju makin banyak peranan
non-politisi formal—maka sesuai
dengan tingkat perkembangannya
negara kita masih dalam tahap
pertumbuhan yang meminta pe-
ranan lebih besar dari para politisi
(betapapun usaha “depolitisasi” [di
negara kita] pernah ada, yang
antara lain memberi dasar keber-
adaan Golkar yang bukan “orga-
nisasi politik” melainkan “kekarya-
an”, berbeda dengan PDI dan PPP).

Namun, dalam kenyataannya,
Golkar adalah lembaga politik yang
jauh lebih berperan daripada dua



2773Ensiklopedi Nurcholish Madjid      

lainnya, PDI dan PPP. Ini berarti
bahwa Golkar memikul tanggung
jawab lebih besar dari yang dipikul
dua lainnya itu, dan berarti pula
bahwa peningkatan mutu profesio-
nalisme politik lebih dituntut dari
Golkar daripada yang lainnya. Ini
harus kita kaitkan dengan strategi
besar bangsa kita untuk mewujud-
kan Demokrasi Pancasila. Sedikit
pembicaraan tentang apa itu “de-
mokrasi” dengan mengetengahkan
hasil penelitian Unesco pada tahun
1949 bisa cukup relevan. Hasil
penelitian Unesco tersebut dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada jawaban yang
menentang demokrasi.
Barangkali untuk yang
pertama kalinya dalam
sejarah, “demokrasi” diakui
sebagai gambaran ideal
yang wajar tentang semua
sistem organisasi sosial dan
politik yang dibela oleh
para pendukung yang ber-
pengaruh.

2. Ide tentang demokrasi di-
anggap sebagai kabur dan
bahkan mereka yang me-
ngira bahwa demokrasi
jelas maknanya atau bisa
diterangkan dengan baik
ternyata harus mengakui
adanya kekaburan ter-
tentu, baik di dalam pe-
lembagaannya ataupun di
dalam piranti yang di-

gunakannya untuk me-
wujudkan ide itu, atau
juga kekaburan di dalam
ruang lingkup kultural
dan historis tempat kata-
kata, ide, dan praktik nya-
tanya dibentuk.

PROMOSI MASUK ISLAM

Penulis pernah membuat ma-
kalah untuk MUI yang berisi
tentang alasan kita beragama Islam.
Bahwa kita memilih Islam karena
ada unsur progresif, yaitu Islam
merupakan perkembangan terakhir
dari agama: kita pilih Islam karena
dialah yang terbaik. Tetapi itu tidak
berarti bahwa agama lain kemudian
terkena diskualifikasi. Al-Quran
tidak berkata begitu. Maka ketika
ada seorang Jerman yang kritis
hendak masuk Islam, dan setelah
bertanya banyak hal dia meng-
inginkan penulis mengatur keper-
luannya masuk Islam untuk meng-
ganti agama, penulis katakan kepa-
danya, “Oh, no. You don’t change
religion. You promote yourself.”

Istilah promosi sebenarnya yang
pertama kali menggunakan adalah
Steenbrink, seorang Katolik yang
mengajar agama Islam di IAIN,
tetapi secara diam-diam rupanya
masuk Islam sehingga waktu di
Belanda dia menjalankan tasawuf.
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Pada suatu saat dia diminta tolong
oleh seorang Inggris yang ingin
masuk Islam. Setelah selesai upacara
pengislaman, ada yang berkata
bahwa kita bersyukur kepada Allah
karena saudara kita telah berubah,
mengganti aga-
manya dari Kris-
ten Anglikan ke
Islam. Steen-
brink tidak se-
pendapat, “Se-
pengetahuan sa-
ya, Al-Quran ti-
dak mengajarkan begitu. Orang ini
telah meningkatkan dirinya dari
Kristen ke Islam, semacam naik
kelas.”

PROSES COBA DAN SALAH

Rasanya memang tepat bahwa
pada saat sekarang kita mulai
melihat berbagai kemungkinan
diadakannya reformasi sosial-politik
bagi negara kita di masa depan yang
dekat ini, dan kaitannya dengan
masalah ketahanan bangsa kita
dalam era globalisasi yang mesti
terjadi, bahkan sekarang sudah
mulai terjadi. Masalah ketahanan
itu sendiri sangat erat terkait dengan
seberapa jauh kita mampu me-
nindaklanjuti akibat-akibat logis
perkembangan terakhir bangsa kita.
Jika berhasil, maka akan punya

dampak positif kepada ketahanan
bangsa di segala bidang. Jika gagal,
maka sebaliknyalah yang mungkin
terjadi, yaitu hancurnya keutuhan
dan jati diri bangsa, sebagaimana
diperlihatkan secara dramatis oleh

bangsa-bangsa
Eropa Timur, le-
bih-lebih lagi
oleh bekas bang-
sa dan negara Yu-
goslavia yang han-
cur berantakan.
Maka tesis utama

tulisan ini cukup sederhana: bangsa
Indonesia akan tetap bertahan dan
tetap jaya jika mampu memberi
responsi kepada logika perkembang-
an historisnya sendiri, dan akan
hancur berantakan jika gagal.

Tindak lanjut untuk tahap per-
tumbuhan logis bangsa telah diisya-
ratkan oleh berbagai aspirasi re-
formasi sosial-politik yang muncul
dengan keras akhir-akhir ini. Ber-
bagai agenda reformasi politik telah
menjadi unsur bahan berita me-
nonjol beberapa tahun terakhir ini.
Semua itu mengacu kepada hasrat
yang lebih kuat dari masyarakat un-
tuk melakukan partisipasi politik se-
cara lebih aktif, dan perasaan tidak
cukup terpuaskan hanya dengan
partisipasi pasif seperti yang selama
ini telah berlangsung. Keseluruhan
aspirasi itu tersimpulkan dalam
makna ungkapan yang akhir-akhir

“Mintalah nasihat kepada hati
kecilmu!”

(Hadis)
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ini semakin membahana di angkasa
dunia pemikiran politik Indonesia,
yaitu demokrasi dan demokratisasi.

Setiap kemajuan tentu melibat-
kan eksperimentasi, dan setiap
eksperimentasi melibatkan proses-
proses coba dan salah (trial and
error). Karena hal itu sudah me-
rupakan suatu kemestian yang tidak
mungkin ditolak atau dihindarkan,
maka sikap menentang kepadanya
dapat sepadan dengan menentang
hukum alam. Jadi 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 terhadap tatanan
sosial-politik nasional akan lebih
besar daripada sebuah eksperimen-
tasi yang mengandung kekeliruan.

Tapi agaknya persoalan bukan-
lah pada trial and error itu sendiri.
Suatu eksperimentasi yang jauh
lebih banyak segi salahnya daripada
segi betulnya tentu tidak dapat
diteruskan, sebab madaratnya akan
menjadi lebih besar daripada man-
faatnya. Dalam hal ini yang paling
banyak diperselisihkan agaknya
ialah kenisbian “lebih banyak” dan
“lebih sedikit” itu. Perselisihan
serupa kerapkali berujung kepada
usaha menghalangi dan menyetop

eksperimentasi, khususnya jika
pihak penguasa sudah merasa “ter-
ancam”.

PROSPEK SOSIALISME

Mengapa sosialisme, dalam kon-
teks Indonesia, mungkin tidak per-
lu lagi diajukan? Sebab sosialisme
dapat dianggap sebagai suatu cara
lain untuk mengungkapkan ciri ma-
syarakat yang dicita-citakan oleh Pan-
casila, yaitu masyarakat berkeadilan
sosial. Keadilan sosial itulah, jika
ditilik dari susunan Pancasila, yang
merupakan tujuan kita bernegara.

Dalam konteks dunia (mondial,
global), pertanyaan di atas juga
dirasa semakin tidak terlalu penting.
Sebab, meskipun menggunakan
istilah-istilah yang berbeda-beda,
umat manusia tampaknya menun-
jukkan kecenderungan yang ber-
tambah kuat untuk menemukan
jalan keluar, atau alternatif, terhadap
jalan buntu kapitalisme yang kini,
sebagai sistem kemasyarakatan,
sedang mendominasi dunia. Jika tak
secara langsung menggunakan
istilah sosialisme, kecenderungan
itu dapat ditemukan pada semakin
gencarnya kampanye penyelenggara-
an kesejahteraan sosial (social wel-
fare). Dan akhir-akhir ini pemikiran
yang semakin serius memperoleh
pernyataannya dalam ide-ide “zero
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growth movement” dan penekanan
pada segi-segi nilai kehidupan
(quality of life), sebagaimana di-
artikulasikan oleh “Club of Rome”,
misalnya.

Malahan, seakan terdengar se-
bagai suatu keanehan, negeri-negeri
Barat yang lazimnya dianggap
sebagai bastion kapitalisme (Eropa
Barat), saat ini justru memper-
lihatkan gejala semakin tegas me-
milih politik dan pemerintahan
yang lebih sosialistis. Pemerintahan
oleh SPD + FDP di Jerman Barat,
oleh para Partai Buruh di Negeri
Belanda, oleh partai-partai Sosial
Demokrat di negeri-negeri Skan-
dinavia, dan lain-lain, merupakan
bukti nyata untuk gejala tersebut.
Dan jika pemeratan pendapatan,
jaminan sosial serta kesempatan
kerja merupakan indikasi-indikasi
mencolok bagi adanya sosialisme,
maka negeri-negeri Barat itu justru
berada dalam kedudukan lebih
maju daripada kebanyakan negara
(berkembang) yang mengaku me-
nganut paham sosialisme atau
prinsip keadilan sosial. Jika toh
negeri-negeri Barat itu sampai saat
ini masih harus disebut negeri-
negeri kapitalis, hal itu karena
adanya dikotomi Timur-Barat
(Amerika/Eropa Barat-Uni Sovyet/
Eropa Timur/RRC), selain karena
sifat-sifat dasar yang melekat erat
pada sistem masyarakat mereka,

seperti individualisme, laissezfaire,
dan lain-lain. Juga karena pola
hubungan yang dibentuk antar-
mereka dan negara-negara berkem-
bang, (ingat dialog Utara-Selatan,
misalnya). Walaupun demikian, di
luar negeri-negeri komunis, bebe-
rapa negeri Eropa itu, khususnya
negeri-negeri Skandinavia, toh tetap
merupakan contoh yang amat baik
bagi pelaksanaan prinsip-prinsip
keadilan sosial secara demokratis
dan damai.

PROYEK PIRAMIDA MESIR

Temuan-temuan bangsa Sumeria
pada Zaman Sumbu kemudian
menyebar ke mana-mana, termasuk
ke (dan di) Mesir. Gabungan antara
peradaban Mesir dengan peradaban
Babilonia (atau Mesopotamia)
menjadi sumber peradaban manu-
sia sekarang ini. Maka jargon
turisme Mesir dalam bahasa Inggris
adalah “Visit Egypt, The Craddle of
Human Civilization” (Kunjungilah
Mesir, tempat buaian peradaban
umat manusia). Sebab, banyak
sekali peradaban umat manusia
yang ditransfer ke Mesir, misalnya,
ilmu-ilmu pengetahuan, dan semua
itu berdasarkan agama. Buktinya
bisa dilihat pada piramida yang
memang sangat mengagumkan.
Bayangkan, batu yang berton-ton
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bisa ditumpuk dengan ukuran yang
persis sekali, tanpa menggunakan
lem atau semen, dan mampu berdiri
sampai ribuan tahun.

Bangunan piramida yang run-
cing sebenarnya merupakan kubur-
an yang di dalamnya atau di te-
ngah-tengahnya terdapat ruang
kedap air dan
uap. Dengan
begitu, semua
benda yang di-
simpan di da-
lamnya akan
bertahan sampai
ribuan tahun.
Tetapi, mengapa
orang Mesir du-
lu merasa begitu
penting mencip-
takan piramida? Ternyata alasannya
sederhana: mereka percaya bahwa
kalau mayat dikubur di bawah
bangunan yang runcing, ruh ma-
yat-mayat itu akan lebih mudah
masuk ke surga (ke langit) me-
ngikuti runcingnya bangunan
tersebut. Itu saja alasannya. Tetapi
di situ bisa dilihat hubungan
antara peradaban dengan konsep
etis (konsep mengenai baik dan
buruk). Konsep mengenai baik dan
buruk berhubungan dengan ke-
percayaan; sistem kepercayaan
mendasari sistem etis (etika), dan
sistem etika mendasari peradaban.
Karena ada kepercayaan bahwa
mayat akan lebih mudah masuk

surga kalau ditaruh di dalam ba-
ngunan yang runcing, maka kon-
sep etisnya: sebaiknya mayat di-
kubur di dalam bangunan yang
runcing, bukan flat yang bisa
membingungkan ruhnya. Ketika
seorang Firaun atau beberapa
Firaun yang sangat berkuasa mem-

percayai pan-
dangan ini, ma-
ka dikerahkan-
lah dana dan da-
ya untuk mem-
buat kuburan
yang sehebat-
hebatnya untuk
mereka sendiri.
Dengan begitu
terciptalah pera-
daban.

Proyek piramida bagi orang-orang
Mesir dulu barangkali sama dengan
proyek NASA orang-orang Amerika
sekarang, yaitu meski tidak ada
nilai ekonomisnya, tetapi memiliki
implikasi ilmiah yang luar biasa.
Dengan membangun piramida,
ditemukan banyak sekali ilmu
pengetahuan. Itu sama dengan
orang NASA ketika mereka ber-
apologi menangkis pertanyaan sinis:
Untuk apa melontarkan Neil
Armstrong ke bulan dengan dana
miliaran dolar kalau pulangnya ha-
nya membawa batu? Orang-orang
NASA selalu membela diri: Me-
mang itu tidak penting, tetapi
proses untuk bisa mengirim manu-
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sia ke bulan itu menyangkut temu-
an-temuan teknologi yang kom-
pleks, dan itu banyak mempunyai
nilai ekonomis. Batu-batu tersebut
sekarang disimpan di Smithsonian
Institute di bawah kotak kaca yang
antipeluru, sebab harganya mahal
sekali.

PUASA

Perintah dan kewajiban berpuasa
termaktub dalam firman Allah Swt.,
Hai orang yang beriman! Berpuasa
diwajibkan atas kamu sebagaimana
telah diwajibkan atas mereka se-
belumnya, supaya kamu bertakwa
(Q., 2: 183). Ini merupakan ayat
yang sering dikutip oleh para
mubalig dan khatib sepanjang
bulan puasa.

Dari ayat tersebut, kalau saja
mau diteliti dan direnungkan mak-
nanya, maka dapat ditemukan
sebuah pengertian bahwa ibadah
puasa sesungguhnya hanya diwajib-
kan kepada orang yang beriman.
Dengan menggunakan idiom ushûl
al-fiqh, yakni mafhûm mukhâlafah,
maka dalam ayat tersebut ada
penegasan bahwa orang yang tidak
beriman tidak perlu berpuasa. Pa-
da di sisi lain, kita juga dapat meng-
ambil asumsi dari ayat tersebut
bahwa dalam pengertian berislam
belum tentu di dalamnya meliputi
pengertian beriman.

Adapun kata “puasa”, yang
sering kita pakai, diambil dari
bahasa Sansekerta dan memiliki arti
yang sama dengan kata shawm,
diambil dari bahasa Arab, yakni
pengendalian diri. Pengendalian
diri yang dimaksud adalah dalam
pengertian dasarnya, yakni pengen-
dalian diri dari dorongan berlaku
tamak.

PUASA DAN JIHÂD NAFS

Sepanjang bulan puasa, orang
beriman dianjurkan oleh Rasulullah
untuk dapat melakukan berbagai
upaya pelatihan mentransendensi-
kan diri. Hal ini dinyatakan dalam
sebuah sabdanya yang sangat ter-
kenal, “Barang siapa berpuasa ka-
rena iman dan melakukan ihtisâb,
maka akan diampuni segala dosa-
dosanya yang lalu.”

Bulan Ramadlan adalah bulan
yang sangat tepat untuk melakukan
self-examination. Misalnya dengan
merefleksikan diri: apakah harta
yang dimilikinya selama ini diper-
oleh dengan cara-cara yang benar;
apakah harta yang dimilikinya
sudah dipergunakan sebagaimana
yang dianjurkan dan diperintahkan
oleh agama Islam atau belum, dan
sebagainya.

Siapa pun yang tidak mau me-
lakukan self-examination, maka akan
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dengan mudah terjerumus ke da-
lam praktik-praktik jahat yang
tampak dari luar sebagai sesuatu
yang baik. Seperti disebutkan dalam
Al-Quran, Adakah orang yang ber-
pegang pada (jalan) yang terang dari
Tuhannya, sama dengan orang yang
menganggap indah perbuatannya
yang buruk; dan mengikuti hawa
nafsu mereka? (Q., 47: 14).

Sebagai orang Islam, kita harus
meyakini bahwa ajaran Islam sangat
menekankan pentingnya kesadaran
yang bersumber pada ketakwaan;
kesadaraan bahwa segala sesuatu
dalam lindungan, jangkauan, dan
pengawasan Allah Swt. Sesungguh-
nya Allah Swt.—bagi orang ber-
iman yang telah berhasil men-
transendensikan dirinya—adalah
hadirnya kesadaran spiritual setiap
saat sehingga upaya apa pun yang
dilakukan adalah langkah pemutih-
an atas harta kita dan tidak akan
pernah luput dari pengetahuan
Allah Swt. Disebutkan dalam Al-
Quran, …dan Dia lebih tahu ten-
tang kamu ketika Ia mengeluarkan
kamu dari bumi (menjadikan kamu
dari tanah—NM), dan ketika kamu
masih tersembunyi dalam rahim
ibumu. Karenanya janganlah kamu
menganggap diri kamu suci; Dia
lebih tahu siapa yang memelihara diri
dari kejahatan (Q., 53: 32).

Sebagaimana ibadah puasa, yang
awalnya hanyalah masalah pribadi
dan personal yang tidak dapat

dipisahkan dari dimensi sosial,
persoalan harta juga menyangkut
persoalan yang amat mendasar,
yaitu masalah kelangsungan sebuah
tatanan masyarakat. Artinya, kita
tidak bisa bermain-main dengan
masalah tersebut.

Dalam memanfaatkan hartanya,
seseorang harus berkeyakinan baik
terhadap dirinya, karena ini me-
nyangkut pengabdian kepada Allah
Swt. yang berdampak kepada diri
sendiri. Dorongan-dorongan yang
ditimbulkan oleh makan, minum,
seks adalah dorongan-dorongan
yang timbul dari hawa nafsu. Apa-
bila tidak dapat dikendalikan, maka
akan menggelincirkan manusia ke
dalam kemerosotan dan kejatuhan
moral spiritual.

Itulah sebabnya, memerangi
dorongan hawa nafsu (jihâd nafs)
diilustrasikan sebagai jihad terbesar
(jihâd akbar). Sementara jihad
dalam pengertian perang secara
fisik, justru dikatakan jihad kecil.
Dalam pengertian generiknya, jihad
adalah berperang untuk menegak-
kan kalimat Allah Swt., yang di-
kategorikan oleh Rasulullah Saw.
sebagai jihad kecil, “Kita baru saja
pulang dari jihad kecil (perang
Badar) dan akan masuk ke jihad
besar, yakni memerangi hawa nafsu.”

Sekali lagi, puasa sebagai masa-
lah yang menyentuh masalah ke-
manusiaan mendasar adalah sebuah
latihan ruhaniah dalam rangka
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memenangkan jihad besar tersebut.
Melalui mujâhadah, kita dapat
mengendalikan dan mengontrol
hawa nafsu yang dapat meren-
dahkan derajat kemanusiaan sebagai
makhluk atau karya terbaik Allah
Swt.

PUASA DAN MENAHAN DIRI

Ibadah puasa pada mulanya
merupakan masalah personal antara
seorang hamba dengan Tuhannya
semata. Dari segi intrinsik ajaran-
nya—yakni substansinya—ibadah
puasa difungsikan sebagai latihan
pengendalian diri dari kejatuhan
secara moral dan spiritual. Namun,
sebagaimana diketahui kemudian,
ibadah puasa, seperti halnya ibadah-
ibadah lain dalam Islam, ternyata
segi intrinsiknya tidak bisa begitu
saja dipisahkan dari dimensi konse-
kuensial atau ikutannya, yakni
melakukan amal sosial dan kerja
kemanusiaan. Hal ini seperti di-
indikasikan dalam sebuah hadis
Rasulullah, “Barang siapa tidak
dapat meninggalkan perkataan kotor
dan melakukannya, maka tidak ada
kepentingan baginya meninggalkan
makan dan minumnya.” Atau juga
seperti yang tersirat dalam per-
kataan ‘Umar ibn Khaththab yang
sangat terkenal, “Banyak orang
berpuasa tetapi tidak diperoleh dari
puasanya melainkan lapar dan

dahaga.” Oleh karena itu, untuk
dapat memahami ajaran dan pesan
puasa secara benar, maka perlu
ditegaskan bahwa orang beriman
dianjurkan untuk selalu sadar akan
tujuan perintah berpuasa. Peng-
amalan ibadah puasa diharapkan
akan dapat mempertajam kepekaan
ruhaniahnya, sehingga akan mudah
menerima panggilan-panggilan atau
seruan-seruan Allah Swt.

Menyinggung masalah peng-
amalan ruhaniah, perlu diingat
bahwa yang demikian itu bersifat
sangat pribadi sehingga antara satu
orang dengan yang lain berbeda
tingkatannya. Pengalaman ruhaniah
dapat dicapai setelah seseorang
melakukan pelatihan ruhaniah
(spiritual exercise) secara terus-
menerus dengan penuh kesung-
guhan, yang dalam ungkapan baha-
sa sufi disebut melakukan mujâ-
hadah.

Menahan diri, yang menjadi inti
ajaran puasa, ternyata merupakan
masalah mendasar dan klasik dalam
problematik kemanusiaan secara
umum, bahkan pada zaman mo-
dern sekalipun. Masalah ketidak-
mampuan menahan diri, sebagai-
mana diilustrasikan Al-Quran, juga
menjadi titik permulaan terjadinya
Drama Kosmis atau Kejatuhan
Manusia dari surga ke bumi ini.
Dalam idiom Al-Quran disebut
drama al-hubûth dan dalam bahasa
Inggris disebut doctrine of fall. Nabi
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Adam dan Hawa, sebagai simbol
nenek moyang manusia, terbukti
tidak mampu menahan dan me-
ngendalikan dirinya dari godaan
setan sehingga akhirnya mereka
digelincirkan ke dalam perbuatan
yang dilarang oleh Allah Swt.

Sumber segala potensi yang
mendorong manusia melakukan
pelanggaran adalah godaan berupa
makan, minum, dan seks. Ketiga
masalah tersebut kemudian disim-
bolisasikan dalam
ajaran berpuasa
sebagai hal-hal
yang harus di-
tahan atau dinya-
takan dapat
m e m b a t a l k a n
puasa, sebagai-
mana sudah men-
jadi kesepakatan
para ulama fiqih.
Perlu juga diketahui, bahwa pada
kenyataannya hampir seluruh ma-
salah kemanusiaan yang ada se-
karang pun terjadi akibat ketidak-
mampuan manusia menahan diri
dari ketiga godaan tersebut.

Sumber lain, kalau kita mau
telusuri, sebagaimana disebutkan
dalam lanjutan ayat yang memerin-
tahkan berpuasa, adalah ketidak-
mampuan manusia menahan diri
dari dorongan dan godaan harta.

Itulah sebabnya, barangkali,
masalah puasa kemudian dikatakan
sebagai masalah atau gerakan back

to basic. Sebab hal itu menyangkut
masalah menahan dan mengen-
dalikan diri dari potensi-potensi
yang akan dapat menggelincirkan
manusia pada kejatuhan moral dan
spiritual.

PUASA DAN PENDERITAAN

Berkaitan dengan ibadah puasa,
memang terkadang ada anggapan

bahwa semakin
menderita atau
susah seseorang
dalam melaksa-
nakan suatu ri-
tual atau iba-
dah—termasuk
puasa—maka
pahalanya sema-
kin besar. Ang-
gapan semacam

itu bisa saja benar, tetapi tidak
selamanya demikian. Sebagai con-
toh, anggapan yang mengatakan
bahwa semakin berat dan susah
ibadah ini dijalankan—misalnya,
dengan jalan mengakhiri berbuka
atau tanpa sahur—maka ibadah itu
akan lebih bernilai adalah tidak
dibenarkan oleh syariat Islam. Suatu
ibadah yang berpahala lebih besar
apabila lebih berat dan susah
mengerjakannya identik dengan
idiom atau pribahasa Arab yang
berbunyi, “Sebesar kesusahan,
sebesar itu pula balasannya.”

Zaman ilmu pengetahuan dan
teknologi sekarang ini menya-
darkan semua bangsa bahwa
modal untuk kemajuan dan ke-
jayaan negara dan masyarakat
bukanlah terutama kekayaan
alamnya, melainkan sumber daya
manusianya.
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Perintah ibadah puasa tidak
dimaksudkan sebagai upaya pe-
nyengsaraan terhadap manusia,
melainkan untuk kebaikan manusia
itu sendiri. Bukti-bukti tersebut
dapat dilihat dari adanya anjuran
atau perintah agar orang yang
berpuasa segera mempercepat ber-
buka puasa, dalam istilah bahasa
Arab disebut ta’jîl-u ‘l-futhûr, dan
agar mengakhirkan bersahur. Mem-
percepat berbuka puasa oleh Ra-
sulullah disunnahkan dengan mi-
num atau makan makanan yang
mengandung zat gula seperti kur-
ma, adalah bertujuan agar kondisi
fisik segera dapat pulih kembali.
Sedang anjuran mengakhiri sahur,
diharapkan beban ibadah puasa
tidak akan memberatkan kerja fisik
karena ada persiapan atau bekal.

Dalam sebuah hadis Qudsi, yak-
ni fiman Allah Swt. yang kalimat-
nya datang dari Nabi Muhammad
Saw. sendiri, dianjurkan agar mem-
percepat berbuka puasa apabila
datang waktu maghrib atau waktu
berbuka, “Hamba-hamba-Ku yang
paling Aku cintai adalah mereka
yang mempercepat berbuka puasa.”
Sedangkan anjuran agar orang
berpuasa mengakhirkan bersahur,
Rasulullah Saw. bersabda, “Ber-
sahurlah karena dalam sahur terdapat
keberkahan”.

Dari kedua bukti di atas dapat
dipahami bahwa orang yang mem-
percepat berbuka dan mengakhir-

kan sahur justru mendapatkan
pahala karena menjalankan sunnah
berpuasa. Sebaliknya, orang yang
melambat-lambatkan berbuka dan
meninggalkan sahur, dengan
anggapan agar pahalanya lebih
banyak, justru akan kehilangan
pahala puasanya. Apalagi kalau
berpuasa dimaksudkan untuk me-
nyusahkan atau menyengsarakan
dengan alasan agar mendapatkan
pahala lebih besar, dengan jalan
melakukan puasa terus-menerus,
tanpa berbuka dan sahur, yang
dalam bahasa Arab disebut dengan
puasa wishâl, atau dalam bahasa
Jawa populer dengan istilah puasa
pati geni. Puasa yang demikian itu
justru hukumnya haram dalam
Islam, sebagaimana dalam sabda
Rasulullah disebutkan, “Rasulullah
melarang puasa wishâl.” Dalam
hadis yang lain, Rasulullah juga
mengharamkan berpuasa terus-
menerus, “Tidaklah seseorang itu
dibolehkan berpuasa secara terus-
menerus.”

Kalau saja mau dipahami dan
direnungkan maksudnya dengan
baik, justru di dalam hakikat perin-
tah ibadah puasa terkandung kasih
sayang Allah Swt. kepada manusia.
Hal yang demikian itu dapat di-
pahami dari diperolehnya pahala atau
ganjaran atas amalan-amalan yang
dianjurkan Allah Swt. dan Rasul-Nya
berkenaan dengan perintah puasa.
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PUASA DAN PRASANGKA BAIK

Konsep atau ide dasar ibadah
puasa adalah sebagai pelatihan
pengendalian diri dari hal-hal yang
bersifat lahiriah seperti makan,
minum, dan seks yang dapat mem-
batalkan puasa sesuai fiqih formal.
Namun, yang tidak kalah penting-
nya adalah pengendalian diri dari
hal-hal yang bersifat ruhaniah. Hal
yang demikian memiliki korelasi
positif dengan ibadah puasa, yakni
takwa. Dan takwa hanya dapat
direfleksikan dalam bentuk sikap-
sikap terpuji, seperti mampu me-
ngendalikan diri dari munculnya
prasangka buruk terhadap orang
lain, dengki, perkataan sia-sia, dan
sikap-sikap lain yang merugikan
sesamanya.

Dalam Al-Quran, Allah Swt.
memfirmankan sebuah anjuran
agar orang beriman menjauhkan
diri dari sikap berprasangka buruk
terhadap orang lain. Karena hal itu
berpotensi mengarah kepada peng-
hukuman pribadi atau melakukan
personal judgement. Firman tersebut
adalah, Hai orang-orang beriman!
Jauhilah prasangka sebanyak mung-
kin; karena sebagian prasangka
adalah dosa. Dan janganlah saling
memata-matai (mencari-cari ke-
salahan orang lain—NM), jangan
saling menggunjing. Adakah di
antara kamu yang suka memakan
daging saudaranya yang sudah mati?

Tidak, kamu akan merasa jijik.
Bertakwalah kepada Allah. Allah
selalu menerima tobat, dan Maha
Pengasih (Q., 49: 12).

Kalau mau ditelusuri dan di-
renungkan, dari pelaksanaan ibadah
puasa juga diharapkan akan tum-
buh sikap mendahulukan prasangka
baik (husnuzhzhann)—dapat di-
sejajarkan dengan prinsip benefit of
doubt—sebagai kebalikan dari sikap
prasangka buruk (sû’uzhzhann) yang
dilarang. Sikap mendahulukan
prasangka baik terhadap orang lain,
pada prinsipnya, merupakan di-
mensi yang tidak dapat dipisahkan
dari ajaran berpuasa, yang dibukti-
kan dan diperkuat dengan adanya
anjuran dari Rasulullah Saw. ber-
kenaan dengan ibadah puasa. Di-
katakannya, bahwa barang siapa
berpuasa tapi tidak dapat mengen-
dalikan diri dari sikap-sikap buruk,
yakni dengki atau perkataan kotor
(qawl zûr), maka tidak ada manfaat
baginya untuk menjalankan ibadah
puasa.

Hakikat ibadah puasa adalah
pengendalian diri dari segala sikap
tidak terpuji. Tentu saja, ibadah
puasanya tidak batal dari tinjauan
fiqih formal, tetapi dari nilai dan
pesan yang akan dituju dalam
ibadah puasa itu. Hal ini sebagai-
mana disabdakan dalam hadis
Rasulullah Saw., “Barang siapa
tidak mampu meninggalkan dengki
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(perkataan kotor) dan mengerjakan-
nya, maka sesungguhnya Allah Swt.
tidak memiliki kepentingan baginya
untuk meninggalkan makanan dan
minumannya.”

Dengan demikian, ibadat puasa
tidak saja menyangkut masalah pri-
badi atau personal, tetapi memiliki
dimensi sosial yang tidak bisa
dipisahkan. Hal yang serupa juga
ditegaskan oleh hadis yang diri-
wayatkan oleh Umar ibn Khaththab
r.a., “Banyak orang berpuasa, tetapi
dari puasanya ia tidak mendapatkan
sesuatu, kecuali rasa lapar dan
dahaga.”

PUASA DAN SISTEM KALENDER

Perintah ibadah puasa pada
bulan Ramadlan dengan menggu-
nakan sistem kalender atau pe-
nanggalan Islam memiliki makna
tersendiri. Sistem penanggalan
Islam yang berdasarkan peredaran
bulan (qamar), dinamakan pe-
nanggalan Qamariah, lebih cepat
kurang lebih sepuluh hari dari
penanggalan Masehi yang berda-
sarkan peredaran matahari (syams),
kemudian dinamakan penanggalan
Syamsiah. Oleh karena peredaran
bulan lebih cepat, maka dengan
sendirinya bulan Ramadlan lebih
cepat pula sehingga bulan Ra-
madlan jatuh dalam bulan Masehi
yang berbeda setiap tahun. Dengan

demikian, ibadah puasa dapat
terjadi pada musim yang berbeda-
beda pula karena perubahan musim
sesuai dengan kalender Masehi.
Dengan demikian, Muslim yang
tinggal di Eropa—yang memiliki
empat musim—akan menjalankan
ibadah puasa pada musim yang
berbeda-beda.

Kita tidak bisa membayangkan
bila ibadah puasa harus terjadi pada
musim dingin bagi suatu kaum dan
bagi kaum yang lain pada musim
panas secara terus-menerus. Barang-
kali kita akan melihat ketidakadilan
dalam menjalankan ibadah puasa.
Akan tetapi, inilah ajaran dan sun-
natullah dalam penciptaan kesera-
sian dan keadilan.

Ibadah puasa dan Idul Fitri juga
dikaitkan dengan anjuran melihat
bulan, sebagaimana difirmankan
dalam Al-Quran, …Barang siapa
berdiri (di tampat sendiri) selama da-
lam bulan itu maka berpuasalah (Ba-
rang siapa di antara kamu me-
nyaksikan bulan baru, hendaklah
mulai berpuasa—NM)…(Q., 2:
185). Yang demikian itu juga kemu-
dian diterangkan dalam hadis
Rasulullah Saw. yang berbunyi,
“Apabila kamu menyaksikannya
(bulan), maka berpuasalah, dan apa-
bila kamu melihatnya berbukalah
(Hari Raya Idul Fitri), dan kamu
dalam keadaan mendung, maka
hendaknya kamu menghitung bilang-
annya.”
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Dengan demikian, sejalan de-
ngan hadis Nabi Saw., kita dianjur-
kan untuk menghitung dengan
melengkapi bilangan jika kondisi
alam, atau cuaca, tidak memung-
kinkan. Hal ini pun termuat dalam
lanjutan ayat yang memerintahkan
untuk merayakan
hari raya Idul Fit-
ri yang berbunyi,
“(Ia menghendaki
kamu) mencukup-
kan jumlah bilangan, serta me-
ngagungkan Allah yang telah mem-
beri petunjuk kepadamu; supaya
kamu bersyukur (Q., 2: 185).

PUASA DAN

TANGGUNG JAWAB PRIBADI

Sebuah hadis menuturkan ten-
tang adanya firman Tuhan (dalam
bentuk hadis Qudsi), “Semua amal
seorang anak Adam (manusia) ada-
lah untuk dirinya kecuali puasa,
sebab puasa itu adalah untukKu, dan
Akulah yang akan memberinya
pahala.” Berkaitan dengan itu ibn
Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam
kitabnya Zâd Al-Ma‘âd fî Hudâ
Khayr Al-‘Ibâd memberi penjelasan
bahwa puasa itu, “...adalah untuk
Tuhan seru sekalian Alam, berbeda
dari amal-amal yang lain. Sebab
seseorang yang berpuasa tidak
melakukan sesuatu apa pun me-

lainkan meninggalkan syahwatnya,
makanannya, dan minumannya
demi Sembahannya (ma‘bûd, yakni,
Tuhan—NM). Orang itu mening-
galkan segala kesenangan dari
kenikmatan dirinya karena lebih
mengutamakan cinta Allah dan

ridlaNya. Puasa
itu rahasia an-
tara seorang
hamba dan Tu-
hannya, yang

orang lain tidak mampu melo-
ngoknya. Sesama hamba mungkin
dapat melihat seseorang yang ber-
puasa meninggalkan segala sesuatu
yang membatalkan makan, minum,
dan syahwatnya demi Sesemba-
hannya, maka hal itu merupakan
perkara yang tidak dapat diketahui
sesama manusia. Itulah hakikat
puasa.”

Jadi, salah satu hakikat ibadah
puasa ialah sifatnya yang pribadi
atau personal, bahkan merupakan
rahasia antara seorang manusia
dengan Tuhannya. Dan segi kera-
hasiaan itu merupakan letak dan
sumber hikmahya, yang kerahasiaan
itu sendiri terkait erat dengan mak-
na keikhlasan dan ketulusan. Antara
puasa yang sejati dan puasa yang
palsu hanyalah dibedakan oleh,
misalnya, seteguk air yang dicuri
minum oleh seseorang ketika ia
berada sendirian.

Puasa benar-benar merupakan
latihan dan ujian kesadaran akan

Shalat adalah pendidikan untuk
rendah hati.
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adanya Tuhan yang Mahahadir
(Omnipresent), dan yang mutlak
tidak pernah lengah sedikit pun
dalam pengawasanNya terhadap
segala tingkah laku hamba-hamba-
Nya. Puasa adalah penghayatan
nyata akan makna firman bahwa,
Dia (Allah) itu bersama kamu di ma-
na pun kamu berada, dan Allah itu
Mahaperiksa akan segala sesuatu yang
kamu perbuat (Q., 57: 4); Kepunya-
an Allahlah Timur dan Barat; ma-
ka ke mana pun kamu menghadap,
di sanalah wajah Allah (Q., 2: 115);
Sungguh Kami (Allah) telah mencip-
takan manusia, dan Kami mengetahui
apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami
lebih dekat kepadanya daripada urat
lehernya sendiri (Q., 50: 16); Ke-
tahuilah olehmu sekalian bahwa Allah
menyekat antara seseorang dan hatinya
sendiri... (Q., 8: 24).

Seorang tokoh pemikir Islam di
zaman modern dari Mesir, Ali
Ahmad Al-Jurjawi, dalam uraiannya
tentang hikmah puasa, mengatakan
bahwa puasa adalah sebagian dari
sepenting-penting syar‘î (manifes-
tasi religiusitas) dan seagung-agung
qurbah (amalan mendekatkan diri
kepada Tuhan). Bagaimana tidak,
padahal puasa itu adalah rahasia
antara seorang hamba dan Tuhan-
nya, yang tidak termasuki oleh
sikap pamrih. Seseorang (yang
berpuasa) menahan dirinya dari
syahwat dan kesenangannya se-
bulan penuh, yang di balik itu ia

tidak mengharapkan apa-apa kecuali
Wajah Allah. Tidak ada pengawas
atas dirinya selain Dia. Maka
hamba itu mengetahui bahwa Allah
mengawasinya dalam kerahasiaan-
nya dan dalam keterbukaannya.
Maka ia pun merasa malu kepada
Tuhan Yang Mahaagung itu untuk
melanggar larangan-larangan-Nya,
dengan mengakui dosa, kezaliman,
dan pelanggaran larangan (yang
pernah ia lakukan). Ia merasa malu
kepada Allah jika tampak oleh-Nya,
bahwa ia mengenakan baju ke-
curangan, penipuan, dan kebohong-
an. Karena itu ia tidak berpura-
pura, tidak mencari muka, dan
tidak pula bersikap mendua (mu-
nafik). Ia tidak menyembunyikan
persaksian kebenaran karena takut
kekuasaan seorang pemimpin atau
pembesar.

Dari penjelasan itu tampak
bahwa sesungguhnya inti pen-
didikan Ilahi melalui ibadah puasa
ialah penamaan dan pengukuhan
kesadaran yang sedalam-dalamnya
akan kemahahadiran (omnipresence)
Tuhan. Adalah kesadaran ini yang
melandasi ketakwaan atau merupa-
kan hakikat ketakwaan itu, dan
membimbing seseorang ke arah
tingkah laku yang baik dan terpuji.
Dengan begitu dapat diharapkan ia
akan tampil sebagai seorang yang
berbudi pekerti luhur, berakhlak
karimah. Kesadaran akan hakikat
Allah yang Mahahadir itu dan
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konsekuensinya yang diharapkan
dalam tingkah laku manusia, di-
gambarkan dengan kuat sekali
dalam Kitab Suci, “Tidak tahukah
engkau bahwa Allah mengetahui
segala sesuatu yang ada di seluruh
langit dan segala sesuatu yang ada di
bumi? Sama sekali tidak ada suatu
bisikan dari tiga orang, melainkan
Dia adalah Yang Keempat; dan tidak
dari empat orang, melainkan Dia
adalah Yang Kelima; dan tidak dari
lima orang, melainkan Dia adalah
Yang Keenam; dan tidak lebih sedikit
daripada itu ataupun lebih banyak,
melainkan Dia beserta mereka di mana
pun mereka berada. Kemudian Dia
akan membeberkan apa yang telah
mereka perbuat itu di Hari Kiamat.
Sesungguhnya Allah Mahatahu akan
segala sesuatu” (Q., 58: 7).

Sekali lagi dari keterangan di
atas itu tampak bahwa puasa adalah
suatu ibadah yang berdimensi
kerahasiaan atau keprivatan (pri-
vacy) yang amat kuat. Dari situ
juga dapat ditarik pengertian bahwa
puasa adalah yang pertama dan
utama merupakan sarana pendidik-
an tanggung jawab pribadi. Ia
bertujuan mendidik agar kita men-
dalami keinsafan akan Allah yang
selalu menyertai dan mengawal kita
dalam setiap saat dan tempat.

Atas dasar keinsafan itu hen-
daknya kita tidak menjalani hidup
ini dengan santai, enteng, dan

remeh, melainkan dengan penuh
kesungguhan dan keprihatinan.
Sebab apa pun yang kita perbuat
akan kita pertanggungjawabkan
kepada Khalik secara pribadi.

PUASA DAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sebegitu jauh kita telah mencoba
melihat hikmah ibadah puasa
sebagai sarana pendidikan Ilahi
untuk menanamkan tanggung
jawab pribadi. Tetapi justru penger-
tian “tanggung jawab” itu sendiri
mengisyaratkan adanya aspek sosial
dalam perwujudan pada kehidupan
nyata di dunia ini. Dan sesung-
guhnya tanggung jawab sosial
adalah sisi lain dari mata uang
logam yang sama, yang sisi per-
tamanya ialah tanggung jawab
pribadi. Ini berarti bahwa dalam
kenyataannya kedua jenis tanggung
jawab itu tidak bisa dipisahkan,
sehingga tidak ada salah satu dari
keduanya akan mengakibatkan
peniadaan yang lain.

Oleh karena itu, para ulama
senantiasa menekankan bahwa salah
satu hikmah ibadah puasa ialah
penanaman rasa solidaritas sosial.
Dengan mudah, hal itu dibuktikan
dalam kenyataan bahwa ibadah
puasa selalu disertai dengan anjuran
untuk berbuat baik sebanyak-
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banyaknya, terutama perbuatan
baik dalam bentuk tindakan me-
nolong meringankan beban kaum
fakir miskin, yaitu zakat, sedekah,
infaq, dan lain-lain.

Dari sudut pandangan itulah,
kita harus melihat kewajiban mem-
bayar zakat fitrah
pada bulan Ra-
madlan, teruta-
ma menjelang
akhir bulan suci
itu. Seperti di-
ketahui, fitrah
merupakan kon-
sep kesucian asal
pribadi manusia,
yang meman-
dang bahwa se-
tiap individu dilahirkan dalam
keadaan suci bersih. Karena itu,
zakat fitrah merupakan kewajiban
pribadi berdasarkan kesucian asal-
nya, namun memiliki konsekuensi
sosial yang sangat langsung dan
jelas. Sebab, seperti halnya dengan
setiap zakat atau “sedekah” (sha-
daqah, secara etimologis berarti
“tindakan kebenaran”), zakat fitrah
pertama-tama dan terutama diper-
untukkan bagi golongan fakir
miskin serta mereka yang berada
dalam kesulitan hidup seperti al-
riqâb (mereka yang terbelenggu,
yakni, para budak; dalam istilah
modern dapat berarti mereka yang
terkungkung oleh “kemiskinan
struktural”) dan al-ghârimûn (me-

reka yang terbeban berat utang),
serta ibn sabîl (orang yang telantar
dalam perjalanan), demi usaha ikut
meringankan beban hidup mereka.
Sasaran zakat yang lain pun masih
berkaitan dengan kriteria bahwa
zakat adalah untuk kepentingan

umum atau
sosial, seperti
sasaran ‘âmil
atau panitia za-
kat sendiri, ka-
um mualaf, dan
sabîlillâh (jalan
Allah), kepen-
tingan masya-
rakat dalam arti
yang seluas-lu-
asnya.

Sebenarnya dimensi sosial dari
hikmah puasa ini sudah dapat
ditarik dan dipahami dari tujuan-
nya sendiri dalam Kitab Suci, yaitu
takwa. Dalam memberi penjelasan
tentang takwa sebagai tujuan puasa
itu, Syaikh Muhammad Abduh
menunjuk adanya kenyataan bahwa
orang-orang kafir penyembah ber-
hala melakukan puasa (menurut
cara mereka masing-masing) dengan
tujuan utama “membujuk” dewa-
dewa agar jangan marah kepada
mereka atau agar senang kepada
mereka dan “memihak” mereka da-
lam urusan hidup mereka di dunia
ini. Ini sejalan dengan keperayaan
mereka bahwa dewa-dewa itu akan
mudah dibujuk dengan jalan pe-
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nyiksaan diri sendiri dan tindakan
mematikan hasrat jasmani.

Cara pandang kaum musyrik itu
merupakan konsekuensi paham
mereka tentang Tuhan sebagai yang
harus didekati dengan sesajen,
berupa makanan atau lainnya (ter-
masuk manusia sendiri) yang “di-
sajikan” kepada Tuhan. Altar di
kuil-kuil bangsa Inka di banyak
bagian Amerika Selatan, umpa-
manya, menunjukkan adanya prak-
tek “ibadah” mendekati Tuhan
dengan sesajen berupa kurban
manusia. Demikian pula pada
bangsa-bangsa Mesir Kuno, Roma-
wi, Yunani, India dan lain-lain.

Hal itu tentu berbeda dengan
ajaran agama tauhid yang meng-
ajarkan manusia untuk tunduk
patuh dan pasrah sepenuhnya
(islâm) kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Dalam agama ini diajarkan
bahwa Tuhan tidaklah didekati
dengan sesajen seperti pada kaum
pagan atau musyrik, melainkan
dengan amal perbuatan yang baik,
yang membawa manfaat dan faedah
kepada diri sendiri dan kepada
sesama manusia dalam masyarakat,
Maka barangsiapa ingin berjumpa
dengan Tuhannya, hendaknyalah ia
berbuat baik, dan janganlah dalam
berbakti kepada Tuhannya itu ia
memperserikatkan-Nya dengan se-
seorang siapa pun juga (Q., 18:
110).

Berkaitan dengan ini, Islam
memang mengenal ajaran tentang
ibadah kurban. Tetapi, sesuai de-
ngan nama ibadah itu, kurban
(qurbah) adalah tindakan men-
dekatkan diri kepada Tuhan. Na-
mun pendekatan itu terjadi bukan
karena materi kurban itu dalam arti
sebagai sesajen, melainkan karena
takwa yang ada dalam jiwa pe-
lakunya. Dan takwa dalam ibadah
kurban itu tercermin dalam keaga-
maan nyata yang ada di belakang-
nya, yaitu tindakan meringankan
beban anggota masyarakat yang
kurang beruntung: Tidaklah bakal
sampai kepada Allah daging kurban
itu, dan tidak pula darahnya! Tetapi
yang bakal sampai kepada-Nya ialah
takwa dari kamu (Q., 22: 37).

Maka begitu pula dengan puasa
yang mempunyai nilai pendekatan
kepada Allah bukanlah penderitaan
lapar dan dahaga itu an sich, me-
lainkan rasa takwa yang tertanam
melalui hidup penuh prihatin itu.
Dengan perkataan lain, Tuhan
tidaklah memerlukan puasa kita
seperti keyakinan mereka yang
memandang Tuhan sebagai objek
sesajen atau sakramen. Puasa adalah
untuk kebaikan diri kita sendiri
baik sebagai individu dan sebagai
anggota masyarakat yang lebih luas.

Sekarang, seperti halnya iman
yang tidak bisa dipisahkan dari
amal saleh, tali hubungan dengan
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Allah (habl min Allâh) yang tidak
dapat dipisahkan dari hubungan
dengan sesama manusia (habl min
al-nâs), takwa pun tidak dapat
dipisahkan dari budi pekerti luhur
(husn al-khuluq atau al-akhlâq al-
karîmah). Ini antara lain ditegaskan
Rasulullah dalam sebuah hadis,
“Yang paling banyak memasukkan
manusia ke dalam surga ialah takwa
kepada Allah dan budi pekerti
luhur.”

PUASA DAN TOBAT

 Kita dianjurkan memperbanyak
ibadah seperti
qiyâm al-layl, sha-
lat malam, ta-
darus, menelaah
dan merenungkan
Al-Quran serta iti-
kaf. Amalan-ama-
lan tersebut se-
sungguhnya me-
rupakan spiritual
exercise, pelatihan
ruhaniah yang sa-
ngat baik dalam
rangka meningkatkan kesadaran
ketuhanan. Hal ini sebagaimana
bunyi hadis Rasulullah yang sering
kita dengar, “Barang siapa men-
jalankan puasa dengan penuh ke-
imanan dan melakukan penghitung-
an terhadap diri, maka ia akan

diampuni dosa-dosanya, termasuk
yang telah lalu.”

Dari hadis di atas, bila diper-
hatikan dapat ditarik sebuah analogi
bahwa ibadah puasa pada substan-
sinya identik dengan praktik tobat.
Substansi dan muaranya sama,
yakni memohon ampunan atas
dosa-dosa yang pernah diperbuat
pada masa lalu.

Bulan puasa adalah bulan yang
sangat baik dan tepat sekali untuk
melakukan introspeksi atau peng-
hitungan diri atas segala kesalahan
dan meminta ampunan. Tobat
adalah sikap yang terpuji, dan
tobat yang baik adalah tobat na-

shûha, yakni
tobat yang di-
iringi ketulusan
dan kerendahan
hati serta ber-
janji tidak akan
mengulangi ke-
salahan.

Kesalahan-
kesalahan yang
pernah kita
perbuat, bisa
saja antara lain

karena kita terkadang kurang was-
pada dan kurang mampu me-
ngendalikan diri. Dengan demi-
kian, kita mudah terseret jatuh dan
tergelincir ke dalam sikap-sikap
yang tidak terpuji, yang sebenarnya
berimplikasi fatal. Namun, kita
terkadang tidak sadar, seperti merasa

Manusia itu menurut fitrahnya
baik, maka ia selalu mempunyai
potensi untuk benar, sehingga ia
berhak mengutarakan pendapat-
nya dengan bebas dan untuk
didengar. Tetapi karena manusia
itu lemah dan sangat rawan untuk
membuat kesalahan, maka ia wajib
dengan rendah hati mendengarkan
pendapat orang lain.
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diri suci, menjadi sombong atau
bahkan tiranik

Adapun yang dimaksud dengan
pengertian dosa adalah semua
perbuatan yang dalam jangka pen-
dek menyenangkan, namun dalam
jangka panjang membawa pen-
deritaan. Seseorang melakukan dosa
bisa jadi karena ketidakmampuan
mengendalikan hawa nafsu atau
ketidakmampuan mengontrol ke-
sadaran diri. Maka bertobat adalah
salah satu ciri orang beriman ketika
sadar bahwa dirinya telah tergelin-
cir dalam perbuatan keji atau dosa.
Hal ini seperti yang diilustrasikan
dalam Al-Quran, Dan mereka yang
bila melakukan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri segera meng-
ingat Allah dan memohonkan am-
punan atas segala dosanya; dan siapa
yang dapat mengampuni dosa selain
Allah?… (Q., 3: 135).

PUASA DAN ZAKAT FITRAH

Dalam menjalankan praktik
ibadah puasa, kita dianjurkan
mengeluarkan zakat fitrah yang
tujuannya adalah pembuktian
keimanan. Sementara itu, dalam
praktik ibadah shalat, kita disuruh
menyertainya dengan mengeluar-
kan zakat. Karena itu, kalau dalam
ibadah puasa kita mengeluarkan

zakat fitrah sebagai perwujudan
nilai kemanusiaan, dimensi hori-
zontal, maka dalam shalat hal itu
disimbolisasikan dengan salam pada
akhir shalat.

Itulah sebabnya, ada yang ber-
anggapan bahwa nilai atau pahala
puasa tidak sah kalau tidak disertai
mengeluarkan zakat fitrah, dengan
menganalogikan salam pada shalat.
Dalam shalat, seseorang dinilai
tidak sah kalau tidak mengucapkan
salam.

Karena itu, perwujudan ke-
imanan dan ketakwaan dari ibadah
puasa maupun shalat harus di-
wujudkan dalam bentuk lahiriah-
nya, yakni amal saleh atau kerja
sosial. Sehingga dengan sendirinya,
terdapat paralelisme antara iman,
takwa, dan amal saleh atau lebih
populer dengan adanya komitmen
sosial.

PUASA DAUD

Berdasarkan hadis, puasa Daud
dilakukan sehari puasa dan sehari
tidak. Latar belakangnya adalah ada
sahabat Nabi yang terus puasa dan
ditegur Nabi supaya tidak terus-
menerus puasa. Kalau mau puasa,
tirukan saja puasanya Nabi Daud
yang sehari puasa dan sehari tidak
sehingga kesehatan tidak terganggu.
Dan puasa pun tentu saja mem-
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punyai tujuan, sehingga hendaknya
kita tidak berhenti pada formalitas
puasa, tetapi juga menangkap tu-
juan-tujuannya.

PUASA DI ANTARA
BERBAGAI UMAT

Firman Allah berkenaan dengan
kewajiban kaum beriman menjalan-
kan ibadah puasa menyebutkan ada-
nya kewajiban serupa atas manusia
sebelum mereka, Wahai sekalian
orang yang beriman! Diwajibkan
atas kamu sekalian berpuasa sebagai-
mana telah diwajibkan atas mereka
sebelum kamu, agar kamu bertakwa
(Q., 2: 183). Ini menunjukkan ada-
nya ibadah puasa pada umat-umat
sebelum Nabi Muhammad Saw.

Menurut para ahli, puasa me-
rupakan salah satu bentuk ibadah
yang paling mula-mula serta yang
paling luas tersebar di kalangan
umat manusia. Bagaimana puasa itu
dilakukan, dapat berbeda-beda dari
satu umat ke umat yang lain, serta
dari satu tempat ke tempat yang
lain. Bentuk puasa yang umum
selalu berupa sikap menahan diri
dari makan dan minum serta dari
pemenuhan kebutuhan biologis.
Juga ada puasa berupa penahanan
diri dari bekerja, malah dari ber-
bicara. Puasa berupa penahan diri
dari berbicara dituturkan dalam Al-

Quran yang mana pernah dijalan-
kan oleh Maryam, ibunda Nabi Isa
Al-Masih. Karena terancam akan
diejek oleh masyarakatnya bahwa ia
telah melakukan suatu perbuatan
keji (sebab ia telah melahirkan
seorang putra tanpa ayah), maka
Allah memerintahkannya untuk
melakukan puasa (shawm) dengan
tidak berbicara kepada siapa pun
juga. Firman Alah, ...Lantaran itu,
makanlah dan minumlah (wahai
Maryam), serta tenangkanlah dirimu.
Dan jika terjadi engkau melihat
seseorang, maka katakan kepadanya,
“Sesungguhnya aku berjanji untuk
melakukan puasa kepada Yang Ma-
ha Pengasih. Karena itu hari ini aku
tidak akan berbicara kepada siapa
pun jua” (Q., 19: 26).

Jadi pokok amalan (lahiriah)
puasa ialah pengingkaran jasmani
dan ruhani secara sukarela dari
sebagian kebutuhannya, khususnya
dari kebutuhan yang menyenang-
kan. Pengingkaran jasmani dari
kebutuhannya, yaitu makan dan
minum, dapat beraneka ragam.
Kamu Muslim berpuasa dengan
menahan diri dari makan dan
minum itu secara mutlak (artinya,
semua bentuk makanan dan mi-
numan dihindari, tanpa kecuali),
sejak dari fajar sampai terbenam
matahari. Tetapi ada umat lain yang
berpuasa dengan menghindari
beberapa jenis makanan atau mi-
numan tertentu saja. Konon kaum
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Sabean (al-shâbi’ûn) dan para peng-
ikut Manu (al-manûwiyûn), yaitu
kelompok-kelompok keagamaan di
Timur Tengah Kuno, khususnya di
Mesopotamia dan Persia, adalah
umat-umat yang menjalankan puasa
dengan menghindari jenis tertentu
makanan dan minuman. Demikian
pula halnya dengan kaum Kristen,
khususnya kaum Kristen Timur di
Asia Barat dan Mesir.

Dari segi waktu pun terdapat
keanekaragaman dalam amalan
berpuasa. Ada umat yang men-
jalankan puasa hanya untuk se-
bagian siang, atau seluruh siang,
atau siang dan malam sekaligus.
Bahkan juga ada yang menjalan-
kannya hanya untuk malam hari.
Karena itu sebagian dari para ahli
tafsir dalam Islam merasa perlu
menerangkan hikmah puasa siang
hari saja seperti yang dijalankan
oleh kaum Muslim. Maka Al-
Jurjawi, misalnya, memandang
bahwa puasa di siang hari adalah
lebih utama daripada di malam
hari, karena lebih berat. Ini dikait-
kan dengan ketentuan, menurut
sebuah hadis Nabi, bahwa “Ibadah
yang paling utama ialah yang paling
menggigit (yakni, paling berat),”
dan bahwa “Sebaik-baik amalan
ialah yang paling menggigit.” Tam-
pak bahwa ibadah puasa memang
sangat berkaitan dengan ide latihan
atau riyâdlah (exercise), yaitu latihan

keruhanian, sehingga semakin berat
semakin baik dan utama, karena
semakin kuat membekas pada jiwa
dan raga orang yang melakukannya.

Berkenaan dengan puasa di
bulan Ramadlan, disebutkan oleh
Al-Jurjawi bahwa sebagian ahli tafsir
Yahudi dan Kristen mengakuinya,
namun kemudian mereka tinggal-
kan. Tidak ada bukti yang cukup
kuat untuk mendukung pandangan
serupa itu, kecuali barangkali untuk
orang-orang Yahudi dan Kristen
Arab di Jazirah Arabia yang ter-
pengaruh atau meneruskan adat
kebiasaan setempat. Sebab ada
petunjuk bahwa berpuasa di bulan
Ramadlan itu banyak dilakukan
oleh berbagai suku Arab di zaman
Jahiliah, khususnya suku Quraisy.
Dan memang banyak amalan yang
disyariatkan dalam Islam telah pula
disyariatkan kepada umat-umat
sebelumnya, sebagaimana diisyarat-
kan dalam firman Allah di atas,
sebagaimana juga jelas bahwa Islam
mengukuhkan sebagian ibadah
sebelum Islam, seperti beberapa
amalan tertentu dalam haji, setelah
semuanya itu dibersihkan dari
unsur-unsur yang tidak sejalan
dengan tauhid.

Berdasarkan itu semua dapat
dikatakan bahwa puasa merupakan
salah satu mata rantai yang me-
nunjukkan segi kesinambungan



2794      Ensiklopedi Nurcholish Madjid

atau kontinuitas agama-agama.
Dalam hal Islam, puasa menjadi
salah satu bukti bahwa agama itu
merupakan kelanjutan dan pe-
nyempurnaan dari agama-agama
Allah yang telah diturunkan kepada
umat-umat sebe-
lumnya. Segi ke-
s i n a m b u n g a n
atau kontinuitas
Islam dengan
agama-agama se-
belumnya itu
merupakan hal
yang sangat ku-
kuh dijelaskan
dalam Kitab Suci, yaitu dalam
perspektif bahwa peran Nabi
Muhammad Saw. ialah tidak lain
meneruskan dan menggenapkan
misi suci para nabi dan rasul sebe-
lumnya sepanjang sejarah:

Sesungguhnya Kami (Allah) telah
mewahyukan (ajarkan) kepada
engkau (Muhammad) sebagaimana
telah Kami wahyukan kepada Nuh
dan kepada para nabi sesudahnya,
dan yang telah Kami wahyukan
kepada Ibrahim, Ismael, Ishaq, Ya‘qub,
serta anak cucunya, dan kepada Isa,
Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman;
sedangkan kepada Daud telah Kami
berikan Kitab Zabur. Juga kepada
para rasul yang telah Kami kisahkan
mereka itu kepada engkau sebelum
ini, serta kepada para rasul yang
tidak Kami kisahkan mereka itu
kepada engkau. Dan sungguh Allah

telah berbicara (langsung) dengan
Musa. Yaitu para rasul yang mem-
bawa kegembiraan dan ancaman,
agar tidak lagi ada alasan bagi
manusia atas Allah sesudah para
rasul itu. Allah itu Mahamulia dan

Mahabijaksana.
Namun Allah
bersaksi bahwa
apa yang ditu-
runkan kepada
engkau itu Ia tu-
runkan dengan
peng e t ahuan-
Nya, begitu pula
para malaikat

pun semuanya bersaksi. Dan (se-
benarnya) cukuplah Allah sebagai
saksi (Q., 4: 163-166).

PUASA IBARAT PEDANG
BERMATA DUA

Berpuasa merupakan sarana yang
sangat baik untuk mengasah dan
melatih ketajaman ruhaniah karena
dengan berpuasa, ruhani menjadi
sangat sugestif. Namun juga perlu
dipahami, sesungguhnya puasa itu
sendiri ibarat pedang bermata
ganda. Di satu sisi, berpuasa dapat
mendatangkan hal-hal yang bersifat
positif dan bermanfaat, seperti
puasa Ramadlan yang diperintah-
kan oleh Allah Swt.

Kitab Suci mengisyaratkan bahwa
keterbukaan adalah indikasi
mereka yang mendapat hidayah
dari Allah, dan mereka yang
terbuka itulah “kaum berpikiran
mendalam” (ûlû al-albâb).
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Namun di sisi lain, berpuasa juga
dapat membawa kepada perbuatan
jahat. Hal semacam itu terjadi
dalam budaya Samanisme, yang
menjadikan puasa sebagai per-
syaratan untuk dapat mendapatkan
kekebalan atau ilmu magic, ilmu
magis. Ilmu tersebut ada yang black
magic, yang selalu mendorong pada
kejahatan dan perbutan dosa, ada
pula white magic yang mengajak
orang pada kebajikan.

Di masyarakat kita juga dikenal
puasa wishâl atau dalam bahasa
Jawa dikenal dengan istilah pati
geni—biasanya menjadi prasyarat
utama untuk mendapatkan ke-
saktian atau kekebalan. Puasa dalam
bentuk pati geni tersebut—puasa
secara terus-menerus dengan tidak
berbuka, bahkan ada yang sampai
40 hari—dilarang oleh ajaran Islam
karena bersifat melawan nature kita
dan menyengsarakan tubuh.

Jadi, ibadah puasa dapat me-
numbuhkan kepekaan dan kesiapan
spiritual dan menjadi momen atau
saat yang kondusif untuk menerima
hal-hal yang supranatural atau
kegaiban. Dengan menjalankan
ibadah puasa Ramadlan, orang
beriman akan dapat meningkatkan
derajat keimanan dan ketakwaannya
karena jiwanya semakin bertambah
sugestif, responsif, dan bertambah
dekat secara ruhaniah dengan Allah
Swt. Kondisi yang demikian itulah

yang akan dapat memudahkan da-
tang dan masuknya hidayah Allah
Swt. ke dalam jiwa seseorang.

PUASA ITU MILIK ALLAH

Barangkali tidak ada ibadah
sebagai “private” seperti ibadah
puasa. Sebab, siapakah yang me-
ngetahui bahwa seseorang itu
berpuasa selain Allah dan yang
bersangkutan sendiri? Misalnya,
mungkin saja seseorang di siang
hari tampak lesu, lemah dan tak
bertenaga; yakni, mempunyai tan-
da-tanda lahiriah bahwa dia adalah
merupakan seseorang yang sedang
berpuasa. Namun tentu saja hal itu
tidaklah merupakan jaminan bahwa
dia benar-benar berpuasa, sebab
mungkin saja dia melakukan se-
suatu yang membatalkan puasa
ketika sedang sendirian, misalnya
dengan meneguk segelas air.

Sebaliknya, dapat terjadi se-
seorang tampak tetap bersemangat,
biarpun hari telah tinggi; yakni, dia
tidak menunjukkan tanda-tanda
lahiriah bahwa dia sedang berpuasa
dan tetap teguh mempertahankan
diri dari godaan yang membuat
puasanya batal.

Itu semua menunjukkan bahwa
puasa adalah suatu ibadah yang
amat pribadi, private. Artinya, suatu
ibadah yang tidak diketahui orang
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lain. Inilah makna sebuah “Hadîts
qudsî” (firman Allah melalui peng-
kalimatan Nabi) bahwa puasa itu
adalah “milik” Tuhan, dan Tuhan
pulalah yang “menanggung” pa-
halanya. Bahkan dalam hadis itu
dikatakan bahwa semua ibadah
selain puasa ada unsur kontrol
sosialnya. Misalnya, shalat itu lebih
utama dikerjakan secara berjamaah,
sehingga sepenglihatan orang ba-
nyak, secara bersama-sama. Zakat,
tentu saja dikerjakan dalam suatu
bentuk interaksi dengan orang lain,
baik melalui panitia zakat (‘âmil)
atau langsung kepada kaum fakir,
meskipun kalau dilakukan secara
pribadi, tanpa banyak orang tahu,
dan langsung diberikan kepada
orang miskin, akan lebih baik dan
lebih utama, karena lebih terjaga
keikhlasannya (Q., 2: 271). Lebih-
lebih lagi sangat kuat segi kontrol
sosialnya ialah ibadah haji. Sese-
orang mengerjakannya bersama
orang banyak, malah kini jumlah-
nya mencapai angka jutaan, dan
berangkat ke tanah suci dengan
diantar sanak-famili, karib kerabat
dan handai taulan beramai-ramai.
Namun tidaklah demikian dengan
puasa. Meskipun di bulan Rama-
dlan lebih banyak orang berpuasa
daripada di bulan-bulan lain,
namun hal itu tidaklah berarti ada
kontrol sosial langsung terhadap
seseorang apakah dia berpuasa atau

tidak. Karena kita tidak mungkin
mengetahuinya.

Apa makna ketika seseorang yang
sedang berpuasa tetapi bertahan un-
tuk tidak membatalkan puasa, mi-
num, misalnya, padahal dia benar-
benar haus dahaga? Tidak lain ialah
karena dia menyadari sepenuhnya
akan kehadiran Allah dalam hidup-
nya itu di mana saja dan kapan saja,
dan dia yakin bahwa Allah menga-
wasi tingkah lakunya. Inilah sebe-
narnya salah satu makna takwa, dan
takwa itulah yang menjadi tujuan
ibadah puasa (Q., 2: 128). Maka si-
kap teguh mempertahankan ibadah
puasa itu adalah peragaan jiwa ke-
takwaan. Dan seperti halnya dengan
puasa, ketakwaan itu merupakan
pangkal ketulusan dan kemakmuran
niat. Karena itu dikatakan oleh Sa-
kandari dalam kitab “Al-Hikâm”
bahwa amal perbuatan adalah ben-
tuk lahiriah yang tampak mata, dan
ruhnya ialah adanya “rahasia keikh-
lasan” (yang amat “private”) di da-
lamnya.

PUASA KHAS JAWA

Dari berbagai ibadah dalam
Islam, puasa di bulan Ramadlan
barangkali merupakan ibadah wajib
yang paling mendalam bekasnya
pada jiwa seorang Muslim. Peng-
alaman selama sebulan dengan
berbagai kegiatan yang menyertai-
nya seperti berbuka, tarawih, dan
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makan sahur senantiasa memben-
tuk unsur kenangan yang mendalam
akan masa kanak-kanak di hati
seorang Muslim. Maka ibadah
puasa merupakan bagian dari pem-
bentuk jiwa keagamaan seorang
Muslim, dan
menjadi sarana
pendidikannya
di waktu kecil
dan seumur hi-
dup. Semua
bangsa Muslim
menampikan co-
rak keruhaniaan
yang sama se-
lama berlang-
sungnya puasa,
dengan bebe-
rapa variasi ter-
tentu dari satu ke lainnya. Maka
kekhasan bangsa kita dalam me-
nyambut dan menjalani ibadah
puasa Ramadlan telah pula menjadi
perhatian orang Muslim Arab di
akhir abad yang lalu. Seorang
sarjana bernama Riyadl menyebut-
kan bahwa di Jawa (yang dicampur-
adukkan olehnya sebagai bagian
dari India) para pemeluk Islam
mempunyai cara yang khas dalam
menyambut dan menjalani ibadah
puasa. Mereka itu, “…Pergi ke
masjid beramai-ramai di saat teng-
gelam matahari untuk shalat mag-
rib dan berbuka puasa, kemudian
melakukan shalat isya dan tarawih
diteruskan dengan membaca Al-

Quran (tadarrus) setiap malam satu
juz sehingga mereka dapat meng-
khatamkan Kitab Suci itu pada
suatu malam di bulan suci. Dan
dalam berbuka puasa mereka makan
bersama suatu jenis makanan nasio-

nal yang menye-
rupai tha‘miyah
(sejenis kue) pa-
da kita, tetapi
terbuat dari ka-
cang polong dan
bukannya dari
kacang buncis.”

Dari penutu-
ran sederhana
itu, maka tidak
terlalu salah jika
kita kaum Mus-
lim Indonesia

mempunyai kesan yang amat khas
tentang bulan Ramadlan, agaknya
lebih dari kaum Muslim di negeri-
negeri lain. Bulan Ramadlan me-
rupakan bulan keagamaan dengan
intensitas yang tinggi, yang bakal
meninggalkan kesan mendalam
pada mereka yang terlibat. Ke-
khasan suasana Ramadlan pada
bangsa kita tercermin juga dalam
suasana Hari Raya Lebaran (‘îd al-
fithr) yang khas Indonesia. Maka
sudah tentu akan baik sekali jika
memahami berbagai hikmah ibadah
puasa yang kita jalankan selama
bulan itu.
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PUASA:

LATIHAN MENAHAN DIRI I

Ada sebuah hadis yang ber-
bunyi, “Barang siapa berpuasa di
bulan Ramadlan dengan penuh
iman dan ihtisab, maka seluruh
dosanya yang lalu akan diampuni
oleh Tuhan.” Dengan penuh iman,
artinya percaya sepenuhnya kepada
Allah Swt., yaitu suatu sikap me-
nerima perintah ibadat ini dengan
sikap percaya kepada Tuhan. Misal-
nya, Tuhan tentu tidak meng-
hendaki kita tersiksa dalam ber-
lapar-lapar dan berhaus-haus. Itu
bukan tujuan puasa. Tujuan puasa
ialah, sesuai dengan istilah shiyâm
itu sendiri, menahan diri (self
denial) atau kesengajaan untuk
mengingkari diri sendiri dari ke-
nikmatan-kenikmatan. Oleh karena
itu, sebetulnya esensi dari ibadat
bulan Ramadlan ialah latihan
menahan diri dari hal-hal yang
mempunyai potensi untuk mem-
buat kita lupa dari Tuhan dan lupa
pada tujuan hidup kita. Kita men-
jalankan puasa dengan penuh
percaya kepada Allah Swt. yaitu,
paling tidak, kita tidak akan mem-
punyai pandangan bahwa Tuhan
yang Mahakaya itu ingin membuat
kita jadi sengsara. Tidak begitu.
Bukti bahwa Tuhan tidak ingin
menyiksa kita ialah, kalau kita
menginginkan “bonus” atau pahala

lebih banyak, maka sahurnya harus
di akhir waktu, sedangkan buka
puasanya harus di awal. Karena itu
ada istilah ta’jîl, yang artinya me-
nyegerakan berbuka puasa. Jangan
dibalik: mencari pahala yang lebih
banyak dengan menunda berbuka
puasa hingga setelah tarawih. Itu
malah dilarang. Sebab, masalahnya
bukan menyiksa diri, tetapi me-
menuhi ketentuan Tuhan tentang
masa-masa di mana kita mesti
mengingkari diri. Pada dasarnya,
Islam tidak membenarkan pe-
nyiksaan pada diri sendiri, yaitu
suatu sikap hidup yang dalam
istilah Al-Quran disebut rahbânîyah
(kependetaan).

Hidup pertapaan diharamkan
oleh Islam. Hidup saleh bukan me-
ngajarkan kita bertapa, mengingkari
hal-hal yang wajar dalam hidup.
Karena itu, dalam Al-Quran ada fir-
man, Katakanlah, “Siapakah yang
mengharamkan perhiasan (anuge-
rah) Allah yang disediakan untuk
hamba-hamba-Nya?” (Q., 7: 32).
Jadi memakai perhiasan dan seba-
gainya itu tidak apa-apa. Puasa
pun, kalau dilakukan secara terusan
atau wishâl (puasa hari ini di-
sambung hari besok) hukumnya
haram, karena menyiksa diri. Agama
Islam mengajarkan sikap yang op-
timistis terhadap hidup. Menurut
Islam, hidup ini baik, dan dunia
ini baik asalkan dijalankan dengan
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benar. Maka, menurut agama Is-
lam, dunia ini bisa memberi ke-
bahagiaan, selain kebahagiaan di
akhirat, sehingga doa kita pun
meminta kebahagiaan di dunia dan
di akhirat (rabbanâ âtinâ fî al-
dunyâ hasanat-an wa fî al-âkhirati
hasanat-an). Kalau tidak karena
pandangan dasar atau paham bah-
wa dunia ini baik, tentunya fî al-
dunyâ hasanat-an menjadi tidak
berarti (meaning-less atau absurd).

Dunia ini baik, dan hidup ini
baik. Oleh karena itu, penyiksaan
diri di dalam hidup tidak dibenar-
kan oleh agama Islam. Ketika Tuhan
memerintahkan supaya kita mena-
han diri dari makan dan minum ser-
ta beberapa larangan lain sampai
terbenamnya matahari, ini tidak
boleh kita terima sebagai siksaan,
tetapi sebagai latihan (self denial),
yaitu latihan untuk mengingkari di-
ri sendiri dari hal-hal yang bisa
membuat kita lupa kepada Allah
Swt. Itulah yang disebut îmânan (de-
ngan penuh percaya kepada Allah).

PUASA:

LATIHAN MENAHAN DIRI II

Puasa berarti menahan diri. Kata
puasa yang kita pinjam dari bahasa
Sanskerta, sebagai terjemahan dari
kata shawm atau shiyâm, mem-
punyai makna yang sama dengan
shawm atau shiyâm itu sendiri, yaitu

menahan diri. Puasa adalah ibadat
melatih menahan diri, karena
kelemahan manusia yang terbesar
ialah ketidaksanggupan menahan
diri. Ini dilambangkan dalam kisah
kakek kita yang pertama, yaitu
Adam. Dia bersama istrinya Hawa
dipersilakan oleh Allah Swt. untuk
tinggal di surga dan diberikan
kebebasan menikmati apa saja yang
tersedia di surga. Kami berfirman,
“Hai Adam! Tinggallah kamu dan
istrimu dalam Taman, dan makan-
lah makanan dari sana apa yang
kamu sukai. Tetapi jangan dekati
pohon ini supaya kamu tidak men-
jadi orang yang zhâlim” (Q., 2: 35).

Semuanya boleh, kecuali satu
pohon itu. Allah sudah membuat
perjanjian, namun Adam rupanya
lupa dan kurang teguh kemauan-
nya. Digambarkan dalam Al-
Quran, Dan Kami telah menjanji-
kan sebelum itu kepada Adam, tetapi
dia lupa, dan Kami tidak mene-
mukan padanya keteguhan hati (Q.,
20: 115).

Akibatnya, dia tergoda setan.
Kemudian melanggar larangan
Allah, mendekati pohon terlarang
tadi. Dia pun diusir dari surga secara
tidak terhormat. Ia berfirman,
“Turunlah kamu berdua bersama-
sama ...” (Q., 20: 123).

Ini adalah drama kosmis yang
melambangkan karakter manusia.
Bahwa kelemahan manusia terletak
pada ketidakmampuannya mena-
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han diri dari dorongan keserakahan.
Mengapa Adam masih melanggar
larangan Tuhan terhadap satu
batang pohon,
padahal seluruh
yang ada di surga
tersedia untuk
dinikmatinya?
Karena Adam se-
rakah. Ia tidak
puas dengan apa
yang ada.

Kita adalah
anak cucu Adam.
Kita mempunyai
potensi menjadi seperti kakek kita:
jatuh tidak terhormat, kalau kita
tidak bisa menahan diri. Maka
puasa bertujuan untuk mengi-
ngatkan kita bahwa kita harus
menahan diri. Maka ukuran pahala
puasa bukanlah lapar dan dahaga.
Seolah-olah semakin lapar, pa-
halanya semakin besar. Semakin
dahaga, pahalanya mungkin ba-
nyak. Tidak demikian. Oleh karena
itu Rasulullah Saw. mengatakan, ka-
lau kita sedang puasa, tetapi kita
lupa bahwa kita sedang puasa, lalu
makan sampai kenyang dan minum
sampai puas, maka puasa kita tidak
batal. Malah Nabi menganjurkan
supaya kita bersyukur kepada Allah
yang telah memberi makan dan
memberi minum kepada kita. Hal
ini menunjukkan bahwa pahala
puasa tidak bergantung kepada

kadar kelaparan dan kehausan.
Pahala puasa tergantung kepada
sikap jiwa. Dalam hadis disebutkan

îmânan wa ih-
tisâban, yaitu
penuh percaya
kepada Allah
dan penuh per-
hitungan kepada
diri sendiri (ins-
tropeksi). Nabi
bersabda dalam
sebuah hadis,
“Barang siapa
berpuasa dengan

penuh iman kepada Allah dan penuh
introspeksi, maka seluruh dosanya di
masa lalu akan diampuni oleh Allah”
(HR Bukhari).

Ampunan dosa itu tidak ter-
gantung kepada rasa lapar dan
haus, melainkan kepada îmânan wa
ihtisâban. Maka, marilah kita jalani
ibadat puasa dengan penuh percaya
kepada Allah, bahwa Ia meng-
hendaki kebaikan bagi kita. Ke-
mudian kita teruskan dengan anjur-
an satu napas dalam hadis itu yaitu
îmânan wa ihtisâban, introspeksi.
Oleh karena itu, selama berpuasa
kita dianjurkan banyak tafakur,
i’tikaf (duduk termenung di mas-
jid), serta menjalankan shalat
malam yang sekarang populer
menjadi tarawih.

Agama Nabi (Muhammad) adalah
suatu monoteisme sederhana,
yang tidak dibuat ruwet oleh teologi
berbelit-belit seperti Trinitas dan
Inkarnasi. Nabi tidak mengaku
sebagai Ilahi, dan para peng-
anutnya tidak membuat klaim
seperti itu atas namanya ....

(Bertrand Russell)
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PUASA NAFSANI

Kita harus mulai berusaha me-
ngerti secara benar apa arti sebenar-
nya puasa. Dari segi nafsani (Arab:
nafsânî [psikologis]), puasa tidak
hanya puasa dalam artian fisik,
yakni menahan makan dan minum
yang merupakan bidang fiqih, yang
hanya membahas masalah-masalah
lahiri seperti persoalan sah dan
tidak sahnya puasa, batal dan
tidaknya. Namun, puasa harus
disertai dengan peningkatan pe-
mahaman tentang apa yang se-
sungguhnya harus kita tahan. Jadi,
shiyâm dalam ranah ini tidak hanya
menyangkut masalah-masalah fisik,
tetapi juga masalah-masalah nafs
seperti, ... menahan diri dari hawa
nafsu (menahan nafsu dari keja-
tuhan—NM) (Q., 79: 40).

Jika kita sampai pada tahap ini,
puasa kita telah betul-betul me-
ningkat. Seringkali Rasulullah mau-
pun para sahabat memberi peri-
ngatan berkaitan dengan masa-
lah ini. Salah satunya ialah sabda
Rasulullah, “Barang siapa yang
tidak bisa meninggalkan perkataan
kotor dan (tak bisa meninggalkan)
perbuatan kotor, maka Allah tidak
punya kepentingan apa-apa bahwa
orang itu meninggalkan makan dan
minum” (HR Bukhari). Dengan
kata lain, puasanya akan sia-sia.
Oleh karena itu, ‘Umar pun me-
ngatakan, “Banyak sekali orang

puasa, namun tidak mendapatkan
dari puasanya kecuali lapar.”

Jika kita masih percaya dengan
dokter, barangkali lapar dan dahaga
memang ada gunanya, yaitu me-
nambah kesehatan, namun hanya
kesehatan fisik (medis) bukan
kesehatan nafsani. Maka dalam
menghadapi sepuluh hari yang
kedua dari bulan puasa, kita ditun-
tut harus benar-benar menghayati
masalah-masalah yang bersifat naf-
sani, seperti menjauhkan diri dari
buruk sangka (sû’uzhzhann). Hal
ini karena, sebagaimana terdapat
dalam rentetan firman Allah ber-
kenaan dengan yang disebut ukhu-
wah islamiah, ditegaskan bahwa
semua orang beriman itu bersau-
dara, Orang-orang Mukmin sesung-
guhnya bersaudara, maka rukun-
kanlah kedua saudaramu (yang ber-
selisih), dan bertakwalah kepada
Allah supaya kamu mendapat rah-
mat (Q., 49: 10).

PUASA:

PENDIDIKAN UNTUK TAKWA

Dalam ajaran agama, kita tahu
bahwa sepuluh hari terakhir Ra-
madlan adalah hari-hari yang sangat
penting. Beberapa hadis Nabi
menyebutkan, pada hari-hari ganjil
sepanjang sepuluh hari terakhir ini
ada momen sangat penting yang
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dikenal dengan Latylat Al-Qadr.
Ada baiknya bila kita merenung dan
menyegarkan ingatan kita mengenai
tujuan dan makna ibadat puasa.
Tujuan ibadat puasa, sebagaimana
disebutkan dalam surat Al-Baqarah
ayat 183, adalah supaya kita ber-
takwa. Hai orang yang beriman!
Berpuasa diwajibkan atas kamu
sebagaimana telah diwajibkan atas
mereka sebelum kamu, supaya kamu
bertakwa (Q., 2: 183).

Dengan mudah bisa dikatakan,
kalau kita tidak menjadi bertakwa,
seluruh ibadat puasa kita sia-sia.
Apa yang dimaksud dengan takwa,
sudah sering kita dengar. Sekadar
untuk mengingatkan, inti takwa
adalah ingat kepada Allah Swt.,
sehingga terbentuk kesadaran men-
dalam pada diri kita bahwa Allah
selalu hadir dalam hidup kita. Allah
Mahahadir. Dia beserta kita di
mana pun kita berada. Dan Dia
bersama kamu di mana pun kamu
berada. Dan Allah melihat apa yang
kamu kerjakan (Q., 57: 4). Karena
kita selalu sadar bahwa Allah se-
nantiasa hadir dalam hidup kita,
kita tidak akan melakukan sesuatu
yang tidak mendapatkan perkenan
atau rida-Nya. Jadi, takwa mem-
punyai korelasi positif dan langsung
dengan budi pekerti luhur (al-
akhlâq al-karîmah). Takwa harus
melahirkan akhlak karimah. Apabila
tidak ada tanda-tanda akhlak ka-
rimah pada diri kita, maka patut

dipertanyakan, seberapa jauh kita
menjadi bertakwa. Nabi pernah
bersabda bahwa yang paling banyak
menyebabkan manusia masuk surga
ialah takwa kepada Allah dan budi
pekerti luhur.

Bagaimana puasa bisa meng-
antarkan kita kepada takwa? Puasa
adalah ibadat yang paling pribadi.
Jika ibadat-ibadat lain mudah
tampak oleh mata, tidak demikian
dengan puasa. Seseorang mengerja-
kan shalat atau tidak, bisa kita
ketahui. Kita juga bisa tahu, apakah
seseorang membayar zakat atau
tidak. Orang yang beribadat haji
lebih mudah lagi kita ketahui.
Karena haji adalah ibadat yang
sangat demonstratif. Tetapi, tidak
ada yang tahu apakah kita benar-
benar puasa atau tidak, kecuali diri
kita sendiri dan Allah Swt. Me-
ngapa begitu? Karena puasa kita
akan batal cukup hanya dengan
meminum seteguk air pada waktu
kita tak tahan haus dan kita sen-
dirian. Dengan seteguk air yang
semula kita harapkan untuk me-
ringankan derita haus, seluruh
puasa kita justru telah hilang.
Apakah betul kita tidak mencuri
minum air barang seteguk pada
waktu kita tidak tahan dahaga dan
kita sendirian, semuanya hanya kita
sendiri dan Allah Swt. yang tahu.
Itulah sebabnya dalam sebuah hadis
qudsi Allah berfirman, “Setiap amal
anak Adam bagi dirinya, kecuali
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puasa, puasa itu untuk-Ku dan
Akulah yang menanggung pahalanya
(HR. Bukhari).

Dari sanalah benih-benih ke-
takwaan dilatih. Apabila kita telah
berniat puasa, kemudian menderita
lapar dan haus, kita tidak mencuri
untuk makan atau minum mes-
kipun sendirian, maka di situ kita
mulai melihat adanya permulaan
takwa. Bahwa kita tidak mencuri
makan dan minum karena kita
tahu Allah melihat kita. Karena itu,
puasa mempunyai efek pendidikan
kejujuran. Jujur kepada Allah,
kemudian jujur kepada diri sendiri,
dan diharapkan jujur kepada sesama
manusia. Puasa, dengan demikian,
adalah ibadat yang sangat ruhani.
sangat spiritual.

PUASA SEBAGAI LATIHAN

Persoalan hati nurani ada kait-
annya dengan puasa. Kita memer-
lukan puasa karena manusia, mes-
kipun pada dasarnya baik, tetapi
lemah, Manusia diciptakan dalam
kodrat yang lemah (Q., 4: 28). Di
antara banyak kelemahan manusia,
yang paling penting adalah pan-
dangannya yang pendek. Artinya,
manusia cenderung tertarik kepada
hal-hal yang mengkilat, glamour,
hal-hal yang bersifat segera, dan
cenderung mengabaikan aspek
jangka panjang. Al-Quran banyak

sekali memperingatkan hal itu.
Ingatlah wahai manusia bahwa ka-
mu lebih suka kepada yang segera
dan lupa kepada yang jangka pan-
jang (Q., 75: 20), atau Dan sung-
guh, yang kemudian akan lebih baik
bagimu daripada yang sekarang (Q.,
93: 4). Ayat terakhir ini sebe-
narnya merupakan peringatan
kepada Nabi, tetapi juga berlaku
untuk kita. Artinya, kalau Nabi
saja diperingatkan oleh Allah Swt.,
apalagi kita; bahwa yang bersifat
jangka panjang itu lebih penting
daripada yang jangka pendek. Jadi,
karena kelemahan manusia inilah,
manusia gampang tergoda untuk
melakukan sesuatu yang sepintas
selalu menarik padahal di belakang
hari membawa malapetaka. Con-
tohnya adalah masalah AIDS, yang
sekarang banyak dibicarakan. AIDS
bisa menjadi contoh klasik akibat
dari perbuatan dosa: sesuatu yang
membawa kesenangan jangka pen-
dek di dunia, tetapi membawa ke-
sengsaraan jangka panjang di ak-
hirat nanti.

Sebetulnya, arti ungkapan du-
nia-akhirat yang banyak terdapat
dalam Al-Quran ialah kehidupan di
dunia sekarang ini dan kehidupan
akhirat nanti setelah mati. Tetapi
itu juga analog dengan jangka
pendek dan jangka panjang. Sebab
kata dunia (al-dunyâ) artinya yang
terdekat (the immediate), sementara
kata akhirat (al-âkhirah) artinya
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“Janganlah kamu mengultuskan
aku seperti kaum Nasrani me-
ngultuskan Isa Al-Masih. Aku
hanyalah seorang hamba. Maka
sebutlah aku Hamba Allah dan
Rasul-Nya saja”.

(Sabda Nabi Saw.)

yang akhir, yang di belakang hari.
Dan karena kelemahan manusia
terletak pada kecenderungannya
berpikir jangka pendek, maka ia
sering tergoda dan melakukan dosa.

Kalau kita perhatikan, Al-Qur-
an menyebut orang yang berdosa
dengan zalim (zhâlim) dan sering
diterjemahkan
dengan aniaya.
Secara harfiah,
zhâlim sebenar-
nya berarti men-
jadi gelap, orang
yang menjadi ge-
lap. Dosa (zhulm-
un) berarti ke-
gelapan, yaitu
yang membuat hati gelap. Kalau
orang banyak berdosa, hatinya
tidak lagi bersifat nûrânî, tetapi
zhulmânî. Dan sebaiknya kata
zhulmânî ini kita budayakan dalam
bahasa Indonesia, supaya kita tahu
bahwa tidak semua orang itu
mempunyai hati nurani. Hanya
orang baik saja yang punya hati
nurani, orang jahat hatinya bukan
nurani lagi, tetapi zhulmânî. Ar-
tinya, hati orang tersebut menjadi
gelap sehingga tidak lagi peka
tentang baik-buruk, benar-salah.
Dan ini adalah kesengsaraan, mala-
petaka. Di sinilah letak penting
puasa yang merupakan latihan pen-
dekatan diri kepada Tuhan. Lewat
puasa, kita berlatih menahan diri

agar tidak sampai memperturutkan
hawa nafsu atas diri sendiri. La-
tihannya ialah dengan tidak makan
dan minum, dan juga tidak me-
menuhi kebutuhan biologis sejak
terbit fajar sampai terbenam ma-
tahari. Di situ kita juga dilatih
untuk melihat bahwa nanti di

kemudian hari,
ada kebahagiaan
jangka panjang.
Artinya, puasa
juga mempunyai
efek latihan un-
tuk menunda
kesenangan se-
mentara, karena
yakin akan ada-

nya kesenangan di belakang hari
yang lebih besar; jadi, berpikir
jangka panjang.

Asumsinya ialah, kalau kita
berpuasa dengan sukses, apalagi
ditambah dengan ibadat-ibadat
malam seperti shalat Tarawih dan
sebagainya, kita akan terlatih untuk
tidak tergoda. Di sinilah letak
penting penjelasan Nabi bahwa
orang yang melakukan ibadat di
bulan puasa dengan penuh ke-
imanan dan harapan kepada Allah,
seluruh dosanya akan diampuni, se-
hingga nanti, pada 1 Syawwal, kita
akan kembali kepada keadaan fit-
rah, keadaan seperti ketika kita di-
lahirkan. Kita memperoleh kemba-
li fitrah kita setelah mengalami
latihan (puasa) selama sebulan
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penuh. Maka perayaannya pun
disebut Idul Fitri (‘Îd Al-Fithr),
kembali ke fitrah.

Menarik sekali ajaran Islam
berkenaan dengan paham me-
ngenai fitrah. Pada dasarnya, agama
kita mengatakan bahwa manusia
itu seperti apa adanya, manusia itu
baik. Pelihara saja itu, tidak usah
ditambahi dan dikurangi. Kalau
penulis boleh meminjam istilahnya
Dante Alegieri dalam bukunya
Divina Comedia, menurut Islam
manusia itu dilahirkan dalam
fitrah yang suci. Karena itu, bayi
hidup dalam alam paradiso—kalau
mati langsung masuk surga. Ke-
mudian, karena kelemahannya
sendiri, sang bayi tumbuh pelan-
pelan menjadi dewasa, lalu tergoda,
kemudian sedikit demi sedikit
masuk ke alam inferno: karena
dosanya, dirinya menjadi kotor.
Kemudian datang bulan puasa,
bulan yang tidak hanya bulan suci,
tetapi juga bulan penyucian. Inilah
alam purgatorio, alam pembersihan
diri.

Dengan asumsi bahwa kita
berhasil berpuasa, pada 1 Syawwal
kita kembali ke alam paradiso.
Karena itu, pada hari Idul Fitri, kita
seharusnya bahagia. Tidak boleh
ada orang menderita. Di sinilah
muncul ide tentang zakat fitrah.
Jadi, ide zakat fitrah ialah jangan
sampai pada waktu lebaran ada
orang yang tidak makan. Sehingga,

zakat fitrah tidak sah kalau di-
berikan setelah lebaran, harus
sebelumnya. Idenya ialah untuk
membuat semua orang bahagia,
sebab hari tersebut merupakan
perayaan kemanusiaan. Dan itulah
rahmat Allah Swt.

PUASA UNTUK KEJUJURAN
DAN TAKWA

Puasa dengan ajaran takwanya
sesungguhnya melatih kita untuk
jujur kepada diri sendiri. Jujur
kepada Allah berarti juga jujur
kepada diri sendiri. Jika kita menya-
dari adanya Tuhan, dan menyadari
hadirnya Tuhan dalam hidup, maka
akan timbul sikap jujur kepada diri
sendiri, selanjutnya kepada orang
lain. Bersikap suci kepada diri
sendiri akan berimplikasi pada
bersikap suci kepada orang lain.
Manusia itu suci, karena itu, harus
bersikap suci kepada manusia yang
lain.

Dalam Al-Quran disebutkan
bahwa asas hidup ialah takwa
kepada Allah dan usaha mencapai
ridla-Nya. Ada sebuah peristiwa
ketika orang-orang di Madinah
mendirikan sebuah masjid, tetapi
dengan niat yang tidak baik, yaitu
demi memecah-belah barisan umat
Nabi Muhammad Saw. Masjid itu
kemudian disebut Masjid Dhirar.
Allah berfirman, Manakah yang
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terbaik? Mereka yang mendirikan
bangunannya atas dasar takwa dan
keridaan Allah, ataukah yang men-
dirikan bangunannya di atas tanah
pasir di tepi jurang lalu runtuh
bersamanya ke dalam api neraka?
Dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada mereka yang zalim (Q., 9:
109).

Ini sebuah pertanyaan retorik,
yakni pertanyaan yang tidak perlu
dijawab, karena jawabannya ada
dalam pertanyaan itu sendiri. Jelas
sekali, adalah orang yang pertama
yang lebih baik, di mana ia men-
dirikan bangunannya—yang tidak
hanya diartikan secara fisik seperti
masjid—atas dasar takwa dan ridla
Allah. Itu lebih baik daripada orang
yang mendirikan bangunannya di
atas dasar fondasi-fondasi lain, yang
diibaratkan seperti fondasi yang
ditanam di tepi jurang. Setelah
bangunannya berdiri, justru masuk
Neraka Jahanam. Maka asas hidup
yang benar adalah takwa yang dapat
ditumbuhkan melalui ibadat puasa.

PUASA UNTUK TUHAN

Dalam bahasa Arab, shawm
(puasa) berarti menahan diri. Secara
fiqih, puasa adalah menahan diri
dari makan dan minum serta per-
buatan-perbuatan lain yang bersifat
badani (fisik) sejak terbit fajar
sampai terbenam matahari. Tetapi

yang diharapkan, tidak hanya
menahan diri secara fisik, melain-
kan juga secara mental (kejiwaan).
Banyak ditegaskan dalam beberapa
hadis tentang dorongan upaya
mendisiplinkan diri sehingga mam-
pu meningkatkan kualitas puasa,
dari sekadar puasa badani, menjadi
puasa nafsani, yang dilanjutkan
menjadi puasa yang dapat mencapai
nilai-nilai spiritual.

Tiga puluh hari dalam bulan
puasa bisa kita bagi menjadi tiga
bagian. Sepuluh hari pertama
adalah masa penyesuaian diri secara
fisik. Dari yang semula kita makan,
seperti makan pagi, siang, sore atau
malam, kita ubah menjadi makan
magrib atau yang disebut buka
puasa dan makan pagi menjelang
fajar atau sahur. Penyesuaian se-
macam ini memerlukan waktu yang
diperkirakan selama sepuluh hari.
Seakan-akan kita memulai puasa
dari suatu sikap dan perbuatan
yang bersifat permulaan dan jas-
mani. Pada sepuluh hari yang
kedua, kita harus mampu me-
ningkat kepada yang lebih tinggi,
yaitu pada fase puasa nafsânî. Oleh
karena itu, masalah kedisiplinan
diri dari segi mental harus lebih
baik daripada sepuluh hari pertama.
Jika sepuluh hari kedua bisa kita
jalani dengan baik, maka pada
sepuluh hari ketiga kita akan mam-
pu meningkatkannya kepada pe-
rolehan-perolehan ruhani, yang
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diwujudkan dalam ajaran tentang
lailatul qadar (Arab: laylat al-qadr)
di mana tidak mungkin diperoleh
kecuali bagi mereka yang puasanya
telah sampai pada fase ruhani. Jika
sepuluh hari pertama adalah ting-
kat ibtidâ’î (permulaan), dan se-
puluh hari yang kedua adalah
tingkat tsanâwî (tingkat yang
kedua), maka sepuluh hari ketiga
bersifat Rabbânî.

Pada fase ketiga, kita akan me-
ngalami puncak pengalaman kita
dalam keadaan puasa, yaitu apa
yang disebut dengan lailatul qadar.
Untuk mencapainya, kita harus
memulai dengan memahami sedikit
masalah puasa. Dalam beberapa
hadis ditegaskan bahwa puasa
adalah suatu ibadat yang sangat
pribadi. Ada sebuah hadis qudsi,
yang kedengarannya agak aneh,
namun sebenarnya tidak aneh,
“Setiap amal anak-anak Adam bagi
dirinya, kecuali puasa, puasa itu
untuk-Ku dan Akulah yang menang-
gung pahalanya” (HR. Bukhari).
Semua perbuatan umat manusia itu
untuk dirinya sendiri, kecuali
puasa. Mengapa demikian? Karena
puasa merupakan ibadat yang
paling pribadi (private). Tidak ada
yang tahu apakah kita berpuasa
atau tidak, kecuali kita sendiri dan
Allah Swt. Kalau orang shalat, maka
perbuatan shalat itu bisa diketahui
orang. Begitu pula dengan zakat,
karena ada yang menerima. Terlebih

lagi ibadat haji sebagai perbuatan
yang sangat publik. Maka, saat kita
puasa, kita merasa sangat haus dan
dahaga dan tersedia di depan kita
segala macam minuman, tetapi kita
menahannya. Ini merupakan se-
buah latihan untuk menyadari
tentang kehadiran Tuhan dalam
hidup. Kita tidak akan minum
padahal kita sendirian, karena kita
meyakini bahwa Allah mengawasi,
dan menuntut pertanggungjawaban
kita. Puasa adalah latihan untuk
memperkuat kesadaran kita bahwa
Allah itu Mahahadir. Dan Dia
bersama kamu di mana pun kamu
berada. Dan Allah melihat apa yang
kamu kerjakan (Q., 57: 4).

PUSAT ISLAM, PUSAT TOLERANSI

Ada tesis yang menarik dari
Bernard Lewis bahwa “Semakin de-
kat orang Islam ke masa jayanya du-
lu, mereka semakin toleran, dan se-
makin jauh, mereka semakin tidak
toleran. Begitu juga semakin dekat
ke pusat Islam, mereka semakin to-
leran, semakin jauh, mereka sema-
kin tidak toleran.” Orang Syria dan
Mesir jauh lebih toleran dari orang
Maroko, Asia Tengah, Kazakstan,
Tajikistan. Kelompok yang disebut
kedua lebih keras daripada orang-
orang Arab yang sangat toleran.
Misalnya, dalam mengucapkan
Hari Natal, bagi orang Arab itu
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sangat biasa. Begitu juga bagi orang
Mesir dan Syria. Bahkan di Kairo,
bulan Desember artinya Bulan
Natal, karena banyak sekali hiasan
Natal dipajang di berbagai tempat,
termasuk di restoran-restoran.
Ucapan selamat Natal itu dengan
sendirinya ditulis dalam bahasa
Arab. Bayangkan kalau restoran
Padang di Indonesia, misalnya,
dihiasai dengan ucapan Selamat
Hari Natal. Mungkin sebuah kege-
geran akan terjadi. Ini berarti bahwa
banyak stereotip yang tidak selalu
benar menyangkut anggapan bahwa
bangsa Indonesia adalah bangsa
yang paling toleran. Kenapa? Kare-
na Indonesia relatif jauh dari pusat.

Toleransi yang tinggi juga bisa
dilihat di Iran. Presiden Rafsanjani,
pada Hari Natal, menyampaikan
Pidato Natal dan dimuat di koran-
koran terkemuka. Bagi mereka,
mengucapkan Selamat Natal itu
sama sekali tidak ada masalah, ka-
rena Nabi Isa ialah Nabinya orang
Islam juga. Sebab, tradisi menga-
takan bahwa lahirnya Nabi Isa itu
tanggal 25 Desember, maka mereka
mengikuti tradisi itu dengan meng-
ucapkan selamat atas kelahiran
Nabi Isa, bukan kelahiran Tuhan
Yesus. Itu artinya, tergantung
kepada niatnya. Mereka yang me-
nolak mengucapkan Selamat Natal
sebenarnya terjerat masalah kom-
pleks psikologis, termasuk kecen-
derungan untuk tidak menerima

apa saja yang datang dari luar. Jadi,
ungkapan Bernard Lewis tersebut
ada korelasinya dengan kebodohan.

Ada tesis lain, yaitu makin dekat
kepada Al-Quran makin toleran,
dan makin jauh dari Al-Quran
makin tidak toleran. Di Indonesia,
sumber memahami Islam ialah
kitab, dan bukannya Al-Quran.
Karena itulah, semua gerakan
reformasi mencanangkan slogan
“kembali kepada Al-Quran dan
Sunnah”.

Ketika orang berpegang kepada
salah satu kitab, dan tidak tahu
kitab yang lain, maka dampaknya
ialah munculnya sikap-sikap yang
picik dan pikiran sempit. Sedang-
kan kembali kepada Al-Quran akan
mencakup semuanya. Korelasinya
dengan ini ialah, hampir semua ge-
rakan pembaruan seperti yang dila-
kukan oleh Muhammadiyah, Persis,
bahkan juga yang di Mesir seperti
yang dilakukan oleh Muhammad
Abduh. Ia pernah mengatakan
bahwa bermazhab itu tidak perlu.
Sampai sekarang, masalah itu masih
menjadi isu kontroversial. Apakah
mesti hanya mazhab Syafi‘i, dan
tidak boleh mempelajari mazhab-
mazhab yang lain? Ketika doktrin
mengarah hanya pada satu mazhab,
maka salah satu efeknya ialah sikap
tidak toleran.

Tidak tolerannya orang Islam
disebabkan karena tidak menangkap
inti dari agama, melainkan hanya
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simbol-simbolnya. Hal itu mem-
punyai efek pada banyak hal.
Misalnya, majalah Der Spiegel
menyebut bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang paling korup. Dari situ
bisa terjadi penyamaan (equation)
yang berbahaya, yaitu sementara
Indonesia adalah bangsa Muslim
yang paling besar, tetapi pada saat
bersamaan Indonesia adalah bangsa
yang paling korup. Ini sangat
berbahaya. Sebab artinya Islam di
sini belum berfungsi dalam pe-
negakan etika dan moral masyara-
kat. Padahal, dalam sebuah hadis
Nabi bersabda, “Sesungguhnya Aku
ini diutus hanyalah untuk menyem-
purnakan keluhuran budi.” Ini
berarti bahwa tanpa ada keluhuran
budi, Islam menjadi sia-sia.

Yang paling berbahaya lagi ialah
ketika orang merasa puas dengan
kesalehan-kesalehan formal sim-

bolik. Misalnya, karena sudah
pernah naik haji, maka nanti akan
bisa masuk surga. Bahkan, ada
spanduk yang berbunyi, “Hadiri
kursus kiat menjadi haji mabrur.”
Bayangkan, haji mabrur ada kiat-
nya.


