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MEMAHAMI MAKNA DOA

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku menjawab seruan 
penyeru bila ia menyeru-Ku. Hendaklah mereka itu merespons-Ku 
dan beriman kepada-Ku, agar mereka mengikuti jalan yang benar 
(al-Qur’an 2: 186). 
 
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan kerahasiaan 
hatimu. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampui 
batas (al-Qur’an 7: 55).

Dan Tuhanmu berfi rman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku akan 
memperkenkan bagimu. Sungguh, orang-orang yang sombong 
enggan menyembah-Ku akan masuk ke dalam neraka Jahanam 
sebagai orang-orang yang hina dina” (al-Qur’an 40: 60).

Doa adalah intisari ibadah (Hadis).

Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama, dan cahaya langit 
dan bumi (Hadis).

Apabila seorang hamba yang dicintai oleh Allah berdoa kepada-
Nya, maka Allah berfi rman, “Wahai Jibril, tundalah memenuhi 
kebutuhan hamba-Ku ini, karena Aku benar-benar suka mendengar 
suaranya.” Apabila seorang hamba yang dimurkai oleh Allah berdoa 
kepada-Nya, maka Allah berfi rman, “Wahai Jibril, penuhilah 
[segera] kebutuhan hamba-Ku ini, karena Aku benar-benar tidak 
suka mendengar suaranya (Hadis). 
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Doa adalah kunci kebutuhan, tempat istirahat bagi orang-orang 
yang memiliki kebutuhan, tempat berlindung bagi orang-orang 
yang terdesak, tempat mendapatkan kelegaan bagi orang-orang 
yang memiliki keinginan (Abu ‘Ali al-Daqqaq).

Di antara adab berdoa adalah menghadirkan hati. Berdoa tidak boleh 
dilakukan tanpa kehadiran hati. Diriwayatkan bahwa Nabi saw 
telah bersabda, “Sungguh, Allah tidak akan menjawab doa seorang 
hamba yang hatinya lalai” (Hadis) (‘Abd al-Karim al-Qusyayri).

Wahai  Tuhan, aku memanggil-Mu, datanglah segera kepadaku, 
dengarlah suaraku ketika aku memanggil-Mu. Terimalah doaku di 
hadapan-Mu bagai ukupan, tanganku yang terangkat bagai kurban 
petang hari (Mazmur 141:1-2).

Wahai Tuhan, dengarlah doaku, dengarlah permohonanku. Jawablah 
aku dengan amanah-Mu dan keadilan-Mu (Mazmur 143: 1). 

Persembahan kurban orang-orang jahat tidak disukai oleh Tuhan, 
tetapi doa orang-orang yang jujur dan tulus disenangi oleh Tuhan 
(Amsal 15: 8).

Tunjukkanlah sikap ramah dan lemah-lembutmu kepada setiap orang. 
Tuhan akan segera datang. Janganlah khawatir tentang apapun juga, 
tetapi dalam segala hal sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan 
dengan doa dan permintaan dengan bersyukur (Filipi 4: 5-6).
 
Doa yang disampaikan dengan iman akan menyembuhkan orang 
sakit, dan Tuhan akan menyembuhkannya. Jika ia berdosa, ia akan 
diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosa-
dosa-mu satu sama lain dan saling mendoakan, agar kamu menjadi 
sembuh (Yakobus 5: 15).

Agama mulai bukan dengn doktrin, bukan dengan tradisi, tetapi 
dengan kebutuhan untuk berdoa (Arthur Green). 

MEMAHAMI MAKNA DOA
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Betapa banyak tembok penghalang antara manusia dan Tuhan. 
Meskipun Tuhan memenuhi seluruh dunia, Dia juga sangat 
tersembunyi. Namun sebuah kata tunggal doa mampu merobohkan 
tembok-tembok penghalang itu dan membawamu dekat kepada 
Tuhan (Teks Hasidik).

Sebelum mulai berdoa, seseorang harus mencampakkan jauh-jauh 
apa yang membatasinya dan memasuki dunia Ayin (Zero) yang tak 
berakhir. Dengan doa ia harus menghadap kepada Tuhan semata dan 
tidak boleh sama sekali mempunyai pikiran-pikiran pada dirinya. 
Tiada sesuatu pun selain Tuhan yang ada baginya; ia sendiri telah 
menjadi tiada (Shemu’ah Tovah 79b-80a).

Seseorang harus menjadi begitu terserap dalam doa sehingga ia tidak 
lagi sadar akan dirinya. Tiada sesuatu pun baginya kecuali aliran 
kehidupan. Seluruh pikirannya bersama Tuhan. Barang siapa yang 
masih mengetahui betapa bersemangatnya ia sedang berdoa belum 
menanggulangi ikatan-ikatan diri (Teks Hasidik).

Awalilah harimu dengan doa, dan lakukanlah dengan sepenuh hati 
agar doa itu menyertaimu hingga malam. Akhirilah harimu dengan 
doa supaya engkau melewati malam dengan penuh ketenangan dan 
kedamaian serta terbebas dari mimpi-mimpi buruk. Ingatlah, apa 
pun bentuk doa yang engkau panjatkan, jangan biarkan jiwamu 
melayang-layang sementara untaian doa tengah engkau lantunkan 
dari mulutmu (Mahatma Gandhi).

Doa yang diucapkan dalam hati tanpa kata-kata lebih baik daripada 
doa yang diucapkan dengan kata-kata tanpa kehadiran hati. Doa 
adalah media bagi jiwa yang sangat merindukan Tuhan. Bagaikan 
orang yang kelaparan akan menikmati makanan, demikian pula 
jiwa yang kelaparan akan sangat menikmati doa dengan khusyuk 
dan hikmat. Tanpa doa, tidak ada kedamaian yang lahir dalam diri 
manusia (Mahatma Gandhi).

MEMAHAMI MAKNA DOA
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Nabi Zakaria, manusia sempurna, manusia pilihan Allah, selama 
puluhan tahun tidak pernah berhenti berdoa, meskipun tidak 
dikabulkan oleh Allah. Allah memuji Zakaria justru karena ia 
tidak jemu-jemu berdoa kepada Allah. Doa Nabi Musa untuk 
kejatuhan Fir‘aun baru dikabulkan oleh Allah setelah 40 tahun. Doa 
Nabi Ibrahim untuk memperoleh anak dari Sarah, istrinya, baru 
dikabulkan ketika ia berusia 100 tahun dan ketika Sarah berusia 
90 tahun. Tidak diketahui usia Nabi Ibrahim ketika ia menikah 
dengan Sarah. Apabila Ibrahim menikah dengan Sarah ketika ia 
berumur 30 tahun (dan istrinya itu berumur 20 tahun), misalnya, 
itu berarti bahwa doa Nabi Ibrahim baru dikabulkan oleh Tuhan 
setelah 70 tahun. Atau apabila Ibrahim menikah dengan Sarah 
ketika ia berumur 40 tahun (dan istrinya itu berumur 30 tahun), 
itu berarti bahwa doa Nabi Ibrahim baru dikabulkan oleh Tuhan 
setelah 60 tahun. Anak Ibrahim yang lahir itu dari ibunya Sarah 
bernama Ishaq. Yang pasti adalah bahwa waktu yang dibutuhkan 
untuk menunggu terkabulnya doa Nabi Ibrahim sangat lama 
menurut ukuran bisa.

Apabila doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah, kita tidak boleh 
merasa rugi, karena doa yang benar dan tulus pasti dikabulkan 
oleh Allah, karena Tuhan suka mendengar suara kita sebagaimana 
diceritakan dalam sebuah hadis. Apabila doa kita tidak segera 
dikabulkan oleh Allah, kita tidak boleh merasa rugi, karena doa 
yang benar dan tulus pasti dikabulkan oleh Allah, paling lambat doa 
itu dikabulkan di akhirat. Syekh ‘Abd al-Qadir al-Jilani mengutip 
sebuah hadis Nabi saw sebagai berikut: Pada Hari Kebangkitan, ada 
orang yang terheran-heran melihat ganjaran perbuatan yang dia 
rasakan tak pernah dilakukannya. Ketika itu dikatakan kepadanya: 
“Inilah ganjaran untuk doa-doamu yang dulu di dunia tidak 
dikabulkan.” Jangan pernah bosan berdoa! Jangan pernah berhenti 
berdoa! 

MEMAHAMI MAKNA DOA
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PENGANTAR

 

Salah satu kedudukan penting dalam strata sosial orang-orang 
Muslim adalah kedudukan para ulama. Mereka menjadi ulama 
atas dasar “persetujuan sosial” karena keahlian mereka dalam 
ilmu agama Islam, dan bimbingan mereka, tuntunan mereka dan 
keteladan mereka bagi masyarakat dalam kehidupan yang bertujuan 
untuk membentuk manusia-manusia yang berakhlak mulia atau 
bermoral. Di sini digunakan ungkapan “persetujuan sosial,” yang 
berarti persetujuan yang alami atau otomatis oleh masyarakat tanpa 
ijazah, tanpa SK (surat keputusan) pengangkatan, tanpa sertifi kat, 
tanpa upacara pelantikan, dan tanpa upacara pengukuhan. Mereka 
menjadi ulama karena mereka memperoleh pengakuan sosial.  

Kedudukan mulia para ulama dapat dilihat dari dua sisi: sisi 
normatif dan sisi historis. Dari sisi normatif, kita dapat melihat 
kedudukan mulia itu dalam al-Qur’an dan hadis. Al-Qur’an menun-
jukkan bahwa  di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya 
hanyalah para ulama. Allah berfi rman, “Tidakkah engkau melihat 
bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan 
dengan air hujan itu buah-buahan yang berlain-lainan warnanya; 
dan di antara gunung-gunung pun ada jalur-jalur putih dan merah 
yang berlain-lainan warnanya, dan ada juga yang hitam legam; 
dan di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta 
binatang-binatang ternak pun ada yang berlain-lainan warnanya? 
Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan 
hamba-hamba-Nya hanyalah al-‘ulamā’. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa, Maha Pengampun” (Q 35:27-28). 
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Pujian yang tinggi bagi para ulama sebagai para pengemban 
ilmu datang dari Allah sendiri. “Dalam al-Qur’an,” kata Nurcholish 
Madjid, “terdapat pujian yang tinggi sekali kepada kaum yang 
berilmu itu. Para ulama adalah kalangan hamba Allah dengan 
potensi paling besar untuk bertakwa kepada-Nya.” Allah berfi rman, 
“Katakanlah, ‘apakah sama orang yang mengetahui [yaitu orang-
orang yang berilmu] dan orang-orang yang tidak mengetahui 
[yaitu orang-orang yang tidak berilmu]’? Sesungguhnya hanya 
orang-orang yang berakal sehat menyadari pelajaran ini” (Q 39: 
9). Allah berfi rman pula, “Wahai orang-orang yang beriman! 
Apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan di dalam majelis-
majelis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu 
kelapangan. Dan apabila dikatakan, ‘Bangkitlah kamu [untuk 
melakukan perbuatan baik],’ maka bangkitlahlah, niscaya Allah 
akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu lakukan” (Q 58: 11).

Sebuah hadis menyatakan bahwa para ulama adalah pewaris 
para nabi. Hadis ini menegaskan bahwa tugas para ulama adalah 
meneruskan tugas yang dijalankan oleh para nabi untuk membim-
bing umat dalam membentuk manusia-manusia yang bertakwa 
dan berakhlak mulia. Tugas mulia yang dilaksanakan oleh Nabi 
Muhammad saw untuk menyempurnakan akhlak mulia harus 
dilanjutkan oleh para ulama. Tugas ini mustahil dilaksanakan 
apabila para ulama sendiri tidak menjadi teladan akhlak mulia 
seperti yang diperankan oleh Nabi Muhammad saw. Tegasnya, para 
ulama harus bertakwa dan berakhlak mulia.

Dari sisi historis, kita melihat bahwa para ulama mendapat 
kedudukan sangat terhormat di kalangan umat, khususnya di 
kalangan para pengikutnya. Banyak di antara para ulama dijadikan 
rujukan dan sumber dalam menjalankan ajaran-ajaran kegamaan 
sehingga ajaran-ajarannya “menggumpal” dalam bentuk sebuah 
aliran atau mazhab. Dalam sejarah pemikiran kalam (teologis), 
lahirlah aliran-aliran yang namanya dinisbahkan kepada para 
ulama yang menjadi sumbernya seperti aliran Asy‘ariyah (aliran 

PENGANTAR
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kalam yang dinisbahkan kepada Abu al-Hasan al-Asy‘ari), dan 
aliran Maturidiyah (aliran kalam yang dinisbahkan kepada Abu 
Mansur al-Maturidi). Dalam sejarah pemikiran fi kih, muncullah 
mazhab-mazhab seperti mazhab Hanafi (mazhab fikih yang 
dinisbahkan kepada Abu Hanifah), mazhab Maliki (mazhab fi kih 
yang dinisbahkan kepada Malik ibn Anas), mazhab Syafi ‘i (mazhab 
fi kih yang dinisbahkan kepada Muhammad ibn Idris al- Syafi ‘i), dan 
mazhab Hanbali (mazhab fi kih yang dinisbahkan kepada Ahmad 
ibn Hanbal). Dalam sejarah tasawuf, munculnya tarekat Qadiriyah 
(tarekah yang dinisbahkan kepada ‘Abd al-Qadir al-Jilani ), tarekat 
Syadziliyah (tarekat yang dinisbahkan kepada Nur al-Din Ahmad 
ibn ‘Abd Allah al-Syadzili), tarekat Naqsyabandiyah (tarekat yang 
dinisbahkan kepada Muhammad Baha’ al-Din al-Naqsyabandi), dan 
tarekat Mawlawiyah (tarekat yang dinisbahkan kepada Mawlana 
Jalal al-Din Rumi).

Fatwa para ulama menjadi tuntunan dalam menjalankan 
kehidupan keagamaan. Orang-orang awam dalam ilmu keagamaan 
butuh pedoman yang harus mereka ikuti. Pedoman itu dirumuskan 
dan diajarkan oleh para ulama sesuai dengan pandangan, paham, 
atau pemikiran mereka. Apa yang diajarkan oleh para ulama menjadi 
tuntunan. Itulah sebabnya mengapa para ulama sangat dihormati 
oleh para pengikutnya. Penghormatan diberikan kepada para 
ulama bukan hanya ketika mereka hidup tetapi juga setelah mereka 
wafat. Kita menemukan di kalangan kaum Muslim orang-orang 
awam memberikan penghormatan yang berlebih-lebihan kepada 
sebagian para ulama, yang yang cenderung pada pengkultusan 
individu. Orang-orang awam itu, misalnya, mempercayai ziarah ke 
makam para ulama yang disebut wali dapat mendatang rezeki dan 
jodoh. Menurut Muhammad ‘Abd al-Wahhab, penghormatan yang 
berlebih-lebihan kepada syekh-syekh tarekat merusak kemurnian 
tauhid dan mengandung kemusyrikan. 

Penghormatan, pujian dan penghargaan kepada seorang ulama 
bisa hilang apabila ia melakukan perbuatan yang dianggap tidak patut 
atau merusak muruah (murū’ah, muruwwah), apalagi melakukan 
perbuatan amoral, maka ia akan ditinggaklan oleh para pengikutnya. 

PENGANTAR
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Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto 
dengan Golkar sebagai kendaraannya, seorang ulama di suatu daerah 
menyatakan dirinya menjadi anggota Golkar untuk mendukung 
pencalonan Soeharto sebagai Presiden untuk kesekian kalinnya. 
Akibatnya, para jemaah dan pengikutnya meninggalkan ulama 
itu. Para pengikutnya menjauh dari ulama itu karena mereka 
menganggapnya telah melibatkan diri dalam dunia politik untuk 
mencari keuntungan pribadi. 

Keterlibatan para ulama dalam politik praktis sering menimbul-
kan persoalan di kalangan umat. Persoalan muncul ketika seorang 
ulama, misalnya, melibatkan diri dalam politik praktis dan mendu-
kung seorang calon Presiden yang didukung oleh sebuah partai atau 
sebuah koalisi dari beberapa partai. Apa yang dilakukan oleh ulama 
itu bertentangan dengan kedudukan ideal ulama sebagai pengemban 
ilmu, pembimbing umat dalam menyempurnakan akhlak mulia, 
membuatnya milik umat tanpa membedakan aliran politik, partai 
politik dan koalisi politik. Ulama itu dianggap telah berpihak kepada 
partai atau koalisi itu. Ini berarti ia telah ikut serta mempertajam 
persaingan dan bahkan konfl ik antarpartai politik atau antarkoalisi. 
Himbuan kepada para tokoh NU dan Muhamadiyah untuk bersikap 
netral dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis, misalnya, 
sering didengungkan untuk menghindari perpecahan umat. 

Kita sering mendengar dan membaca bahwa dalam Islam 
tidak ada “kependetaan” atau “keperamalan” (kahānah) dalam 
arti fungsi seseorang yang dianggap mempunyai kemampuan 
menge tahui semua rahasia dan alam gaib dan dianggap memiliki 
wewenang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Seorang 
“pendeta” atau “peramal” (kāhin) diyakini pula memiliki wewenang 
menetapkan dan menghakimi mana ajaran yang benar dan mana 
ajaran yang sesat, atau mana aliran yang benar dan mana aliran 
yang sesat. Institusi “kependetaan” seperti ini sering diklaim tidak 
ada dalam Islam, dan memang itulah yang ideal. 

Namun dalam sejarah Islam, apa yang diklaim sebagai yang 
ideal itu tidak jarang dinodai oleh sikap sebagian para ulama 
eksklusivis terhadap aliran-aliran yang mereka anggap sesat. Para 
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ulama eksklusivis itu mempunyai kecenderungan untuk terlalu 
mudah menghakimi mana ajaran yang benar dan mana ajaran 
yang sesat, atau mana aliran yang benar dan mana aliran yang 
sesat. Sekelompok ulama, misalnya, memfatwakan bahwa beberapa 
para Sufi  seperti al-Hallaj, Suhrawardi Syekh al-Isyraq, dan ‘Ayn 
al-Qudlat al-Hamadzani adalah para pembawa bid‘ah, yang telah 
membuat mereka tersesat dari jalan yang benar. Lebih dari itu, 
para ulama itu meminta para penguasa menjatuhkan hukuman 
mati kepada mereka. Di Indonesia akhir-akhir ini kita melihat 
sikap sekelompok ulama eksklusivis yang menghakimi Ahmadiyah, 
Syi‘ah, dan apa yang disebut sebagai “aliran liberal” sebagai aliran 
sesat yang harus bertobat dalam arti kembali ke jalan yang benar 
menurut versi mereka. Sulit untuk menyangkal bahwa para ulama 
eksklusivis fanatik itu telah membangun semacam “kependetaan” 
yang dijelaskan di atas. 

Abdus Salam, seorang fisikawan Muslim yang pernah 
memenangkan Hadiah Nobel untuk bidang fi sika, menyayangkan 
kerusakan posisi ulama seperti itu, yang telah lama menjadi salah 
satu sebab utama cacatnya peradaban Islam. Abdus Salam mengutip 
Pervez Hoodbhoy dari karyanya yang berjudul Islam and Religion: 
Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (1992), yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ikhtiar 
Menegakkan Rasionalitas: Antara Sains dan Ortodoksi Islam (1996), 
yang mengatakan, “Islam tidak memiliki gereja, tidak memiliki 
penguasa agama tirani sebagai pusat yang resmi. Secara paradoks, 
posisi moral tertinggi – hak setiap orang untuk menafsirkan doktrin 
tanpa bantuan pendeta – tampaknya telah mengarah kepada suatu 
kelemahan organisasional sistemik. Kelemahan ini terbukti fatal 
bagi kekuasaan politik dan ekonomi Islam – juga bagi sains dan 
teknologi – dalam jangka panjang.”

Pemenang Hadiah Nobel itu memandang situasi itu terjadi 
karena adanya pengkafi ran (takfīr). Orang-orang yang dikafi rkan 
itu termasuk orang-orang ternama seperti ‘Ali ibn Abi Th alib, Abu 
Hanifah, Malik ibn Anas, Abu Hamid al-Ghazali, Ibn ‘Arabi, Ibn 
Taymiyah, Muhammad Jonpuri, Ibn Rusyd, Ibn Sina, dan Ibn 

PENGANTAR
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Haytsam. Sering kali keputusan pengkafi ran hanyalah keputusan 
sekelompok kecil orang tertentu saja. Meskipun demikian, hukuman 
mati tetap dilakukan kepada orang-orang seperti Mansur al-Hallaj, 
Suhrawardi Syekh al-Isyraq, dan Sarmad. Dengan demikian, kata 
Abdus Salam, tidak adanya lembaga kependetaan dalam Islam Sunni 
tidak banyak menolong, karena ulama cenderung menggunakan 
senjata pengkafi ran dan memaksa para pemimpin dan masyarakat 
umum untuk mengakui mereka. 

Abdus Salam tidak lupa mengajukan sebuah pertanyaan dan 
jawaban untuk menghentikan kecenderungn pengkafi ran ini. Ia 
bertanya, “Jadi bagaimanakah caranya agar takfīr tidak terulang 
lagi, setidaknya sepanjang yang menyangkut keyakinan ilmiah?” 
Jawabannya: “Satu-satunya penyelesaian jangka panjang untuk 
situasi ini adalah mencabut kekuasaan orang-orang ini agar tidak 
menimbulkan kesesatan melalui khutbah Jumat mereka, alih-alih 
dapat meningkatkan diri secara spiritual, malah menyemburkan kata-
kata politik murahan. Khutbah politik ini harus dihentikan.”

Sikap pengkafi ran oleh sekelompok ulama adalah kecenderungan 
yang telah melampaui batas wewenang manusia dan telah mengambil 
wilayah wewenang Tuhan. Wewenang untuk menghakimi mana 
aliran yang benar dan mana aliran yang benar, siapa yang benar dan 
siapa yang sesat, siapa yang mukmin dan siapa yang kafi r, adalah 
hak istimewa Tuhan yang tidak bisa diambil-alih oleh manusia. 
Mengambil-alih wewenang itu adalah keangkuhan keagamaan. 
Sikap ini menyulut perpecahan umat dan, karena itu, sangat 
berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia yang telah berjanji 
mengikatkan diri pada empat pilar utama: Pancasila, UUD 1945, 
NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. 

“Sajian Khusus” dalam Titik-Temu nomor ini menyajikan tema 
tentang kedudukan dan peranan ulama. Tulisan utama yang dimuat 
untuk tema ini adalah tulisan Nurcholish Madjid yang berjudul 
“Kedudukan dan Peranan Ulama dalam Islam,” yang diperkaya oleh 
tulisan Lukman Hakin yang berjudul “Ulama dalam Pandangan 
Nurcholish Madjid: Status, Peranan, dan Pengertian.”

PENGANTAR
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Titik-Temu nomor ini memuat pula tulisan-tulisan tentang 
gerakan prempuan Muslim progresif Indonesia, tentang apa yang 
harus dilakukan untuk merasakan kehadiran Tuhan, dan tentang 
hidup aktif dan kontemplatif. Jangan lupa membaca resensi 
buku.

Selamat membaca. 

Pemimpin Redaksi

PENGANTAR
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AGAR PELUANG EMAS REFORMASI TIDAK LEWAT SIA-SIA
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KEDUDUKAN DAN PERANAN ULAMA 
DALAM ISLAM1

Nurcholish Madjid

Mukadimah

Setelah masjid, barangkali tidak ada kelembagaan dalam 
Islam yang lebih penting daripada ulama. Masyarakat Islam terasa 
tidak mungkin ada tanpa ulama. Ulama adalah sumber kejelasan 
tentang agama, tempat para pemeluk agama mencari penyelesaian 
masalah hidup, dan tokoh panutan dalam budi pekerti. Ulama 
adalah sokoguru bagi berdiri-tegaknya bangunan kehidupan sosial-
keagamaan.

Setiap orang mengerti tentang siapa para ulama dan peranan-
nya. Tetapi juga ada segi-segi yang harus diperjelas tentang para 
ulama dan peranan serta kedudukan mereka itu, selain ada segi-
segi yang dirasakan perlu untuk diluruskan berkenaan dengan 
pandangan umum tentang para ulama. Misalnya, wewenang ulama 
dalam Islam terbatas hanya kepada bidang keilmuan, dan tidak 
mencakup wewenang keruhanian pribadi seorang pemeluk agama 
(dalam pengertian istilah Inggris “ecclesiastical authority” “wewenang 
langit”). Kedudukan ulama dalam Islam tidaklah sama dengan 
kedudukan pendeta dalam sistem agama lain.

1 Tulisan ini berasal dari makalah yang disampaikan pada Klub Kajian Agama 
(KKA) Paramadina pada Jumat, 23 Mei 1997.
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Juga perlu diperjelas makna sebuah hadis bahwa para ulama 
adalah pewaris para nabi. Berkaitan dengan ini, kita harus memahami 
penghormatan dalam al-Qur’an yang tinggi sekali kepada para 
ulama selaku pengemban ilmu, kaum berakal. Juga penghormatan 
kepada mereka selaku sumber kekuatan moral masyarakat. Tetapi 
juga banyak dikemukakan ancaman kepada para ulama sebagai 
pendurhaka yang bakal mendapat siksa sebelum orang-orang lain 
jika mereka tidak mengamalkan ilmu mereka dan melaksanakan 
tugas mulia mereka.

Ulama sebagai Pengemban Ilmu

Dalam peristilahan Islam, para ulama adalah kaum khawas 
(khawāshsh, “orang-orang khusus”), dengan keunggulan-keunggulan 
tertentu atas kaum awam (‘awāmm, “orang-orang umum”). 
Keunggulan para ulama atas kaum awam ialah ilmu, sebagaimana 
ditunjukkan oleh makna perkataan Arab “‘ulamā’,” bentuk jamak 
dari perkataan ‘ālim, yang artinya “orang yang berilmu.” Dalam al-
Qur’an terdapat pujian yang tinggi sekali kepada kaum yang berilmu 
itu. Para ulama adalah kalangan hamba Allah dengan potensi paling 
besar untuk bertakwa kepada-Nya: “Tidakkah engkau melihat 
bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan 
dengan air hujan itu buah-buahan yang berlain-lainan warnanya; 
dan di antara gunung-gunung pun ada jalur-jalur putih dan merah 
yang berlain-lainan warnanya, dan ada juga yang hitam legam; 
dan di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta 
binatang-binatang ternak pun ada yang berlain-lainan warnanya? 
Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan 
hamba-hamba-Nya hanyalah al-‘ulamā’. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa, Maha Pengampun” (Q 35:27-28).  

Dari konteks fi rman itu yang tergolong para ulama ialah mereka 
yang memahami dengan penuh penghayatan gejala-gejala alam 
sekitarnya seperti hujan (meteorologi), tetumbuhan (fl ora), fenomena 
geologis gunung-gunung (mineralogi), gejala kemanusiaan (ilmu-



KEDUDUDUKAN DAN PERANAN ULAMA DALAM ISLAM

 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014 21

ilmu sosial), dan binatang-binatang (fauna) dengan berbagai variasi 
dan kompleksitasnya. Mereka mempunyai potensi sebagai yang 
paling bertakwa kepada Allah karena pemahaman dan penghayatan 
kepada gejala-gejala tersebut adalah juga berarti pemahaman dan 
penghayatan kepada ayat-ayat Allah, karena seluruh langit dan bumi 
beserta segala isi dan kejadian di dalamnya adalah ayat-ayat atau 
tanda-tanda Allah. Dengan pemahaman dan penghayatan ayat-ayat 
itu tumbuh keinsafan akan keagungan Allah dan kehadiran-Nya 
dalam hidup. Perasaan takut kepada Allah yang selamanya hadir 
dalam hidup ini melandasi tingkah laku terpuji, yaitu budi pekerti 
luhur atau al-akhlāq al-karīmah. Dari sini kita dapat mengerti 
penegasan Nabi saw bahwa yang paling banyak menyebabkan 
manusia masuk surga (merasakan kebahagiaan hidup sejati) ialah 
takwa kepada Allah dan budi pekerti luhur (hadis).

Menurut bunyi dan semangat firman Allah di atas itu, 
pengertian ulama mencakup siapa saja yang memahami gejala 
alam dan sosial manusia dengan kedalaman dan keharuan. Ini 
sejalan dengan pengakuan banyak para ilmuwan (scientists) yang 
karena ilmunya merasa menemukan sesuatu yang lebih daripada 
gejala lahiriah semata, dan menembus batas-batas “supra-rasional,” 
memasuki kawasan transendental. Tidak lagi perlu dikatakan bahwa 
ilmuwan yang dapat mencapai pengalaman keruhanian seperti itu 
memerlukan kejujuran dan integritas ilmiah. Tanpa kejujuran dan 
integritas itu mungkin sekali seorang ilmuwan menjadi terlalu 
bangga dengan ilmunya dan bertingkah sombong yang justru 
menjauhkannya dari Tuhan, seperti diungkapkan dalam sebuah 
hikmah, “Barangsiapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah 
hidayahnya, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin 
jauh saja.”2   

Sebaliknya, kaum ilmuwan yang berkejujuran dan berintegritas 
ilmiah, al-Qur’an menggolongkan mereka sebagai saksi, bersama 

2 Dalam Bahasa Arab, hikmah itu terbaca:

ز لـم هدى زدد ولـم لام ازداد بعدامن ٕاال هللا من دد

والنرصانيه إالسالم بني متع وا ن ا
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Allah sendiri dan para malaikat, bahwa tiada suatu tuhan jenis 
apapun kecuali Dia, Tuhan Yang Sebenarnya: “Allah bersaksi bahwa 
tiada tuhan kecuali Dia; juga para malaikat dan orang-orang yang 
berilmu, dengan tegak di atas kejujuran, (bersaksi) tiada tuhan selain 
Dia Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (Q 3:18). 

A. Yusuf Ali menjelaskan, yang dimaksud Allah menjadi saksi 
bahwa tiada tuhan melainkan Dia (Sendiri) ialah bahwa Dia telah 
berbicara kepada kita umat manusia melalui wahyu yang dibawa 
para malaikat kepada para nabi dan rasul, dan melalui seluruh 
ciptaan-Nya, karena seluruh alam raya bertasbih mengagungkan 
Tuhan. Dan siapa saja yang memperhatikan seluruh yang ada 
ini dengan penuh penghayatan, jika ia membuat penilaian yang 
jujur, ia tidak akan pernah gagal menemukan kesaksian itu dalam 
hatinya sendiri dan kesadaran nuraninya. Semuanya, kata Yusuf 
Ali, menunjukkan Kemahaesaan Tuhan, Sifat-Nya yang maha 
tinggi, dan Kearifan-Nya.3 Mereka yang memperhatikan alam raya 
dengan penuh penghayatan dan penilaian yang jujur itulah yang 
dimaksudkan dengan “orang-orang yang berilmu” dalam fi rman 
tersebut. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa 
penyertaan para ilmuwan sebagai saksi atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa bersama Tuhan sendiri dan para malaikat adalah kekhususan 
yang agung dalam maqām atau “kedudukan” ini.4

Memahami ayat-ayat atau tanda-tanda Tuhan, baik berupa 
Kitab Suci maupun alam semesta, merupakan bagian amat sentral 
dalam penghayatan keagamaan. Hal itu demikian, karena Tuhan 
sendiri adalah “tiada sesuatu pun yang setara dengan Dia” (Q 112:4), 

3 “God Himself speaks to us through His revelation (through angels) and 
through His Creation, for all Nature glorifi es God. No thinking mind, if it only 
judges the matter fairly, can fail to fi nd the same witness in his own heart and 
conscience. All this points to the Unity of God, His exalted nature, and His 
wisdom.” (A. Yusuf Ali, Th e Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary 
[Jeddah: Dar al-Qiblah, 1403 H.], h. 126 [catatan 358]).

4 Ibn Katsir mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat tersebut,

املقام هذا ىف للعلامء عظمية خصوصية وهذه

والنرصانيه إالسالم بني متع وا ن ا
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yakni: tidak sesuatu pun dapat disamakan dengan Dia, sehingga 
tidak mungkin manusia paham akan hakikat-Nya; manusia hanya 
memahami tanda-tanda-Nya. Dengan perkataan lain, karena Tuhan 
tidak mungkin digambarkan, maka setiap keterangan tentang Tuhan 
diberikan hanya dalam bentuk ayat-ayat atau tanda-tanda dan 
perumpamaan-perumpamaan (amtsāl [bentuk plural dari matsal]). 
Karena itu Kitab Suci adalah ayat atau pertanda Allah, sebagaimana 
juga halnya dengan seluruh alam semesta beserta segala isi dan 
kejadian-kejadian di dalamnya. Karena semuanya adalah ayat atau 
matsal, maka harus diusahakan pemahamannya dengan sungguh-
sungguh melalui penggunaan akal, sebagai tugas utama para ahli 
ilmu atau ilmuwan, ulama. Kita dapatkan penegasan tentang hal 
ini dalam al-Qur’an: “Itulah perumpamaan-perumpamaan (amtsāl) 
yang Kami buat untuk umat manusia. Tidak dapat memahami 
perumpamaan-perumpamaan itu secara akal kecuali orang-orang 
yang berilmu” (Q 29:43). 

Mengenai “orang-orang berilmu” yang mampu memahami 
secara akal perumpamaan-perumpamaan Tuhan itu, al-Qurthubi 
dalam kitab tafsirnya mengutip sebuah hadis yang menuturkan 
adanya sabda Nabi saw bahwa “Orang yang berilmu ialah dia yang 
menggunakan akalnya tentang Allah, kemudian bertindak dengan 
menaati-Nya dan menjauhi murka-Nya.”5 

Para ulama menyadari bahwa akal manusia itu sendiri adalah 
terbatas dan relatif. Karena itu kemampuan manusia untuk 
memahami sesuatu pun, apalagi ayat-ayat atau tanda-tanda dan 
perumpamaan-perumpamaan Tuhan, adalah terbatas dan relatif, 
dengan akibat perbedaan pandangan dari satu ke lain orang. Ibn 
Taymiyah, misalnya, mengatakan bahwa jalan kepada makrifat atau 
pengenalan kepada Allah adalah bermacam-macam, sehingga sama 
sekali tidak dapat dibenarkan jika seseorang mengklaim bahwa jalan 
yang ditempuhnya itulah yang paling benar, kemudian yang lain 
salah. Kata Ibn Taymiyah:

5 Lafal hadis yang dikutip al-Qurthubi itu adalah demikian:
خسطه نب واح بطاعته فعمل هللا عن عقل من العالـم

والنرصانيه إالسالم بني متع وا ن ا

.
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Karena jalan mengenal (makrifat) Allah dan kemantapan 
kepada-Nya itu banyak dan bermacam-macam, maka setiap 
golongan dari kalangan para ahli nalar (al-nazhzhār, para 
teoretikus) menempuh jalan ke arah peneguhan mengenal-Nya, 
dan ada orang yang mengira bahwa tidak ada jalan kecuali 
jalannya sendiri itu. Ini adalah suatu kekeliruan murni. Ini 
adalah pandangan tanpa pengetahuan.6

Ibn Taymiyah juga mengatakan:

Adakalanya persoalan samar dan jelas merupakan hal-hal nisbi 
dan tergantung (kepada keadaan). Persoalan itu boleh jadi jelas 
untuk sebagian orang atau untuk seseorang di suatu saat dan 
tidak jelas untuk orang lain atau untuk orang itu sendiri di 
saat lain. Jadi suatu saat dia mendapat manfaat (pengertian) 
dengan salah satu dari berbagai defi nisi dan dalil-dalil, dan tidak 
mendapat manfaat serupa pada saat yang lain.

Dan setiap kali keperluan manusia untuk mengenali sesuatu dan 
mengetahuinya lebih keras dan lebih banyak, maka pengenalan 
dan pengetahuan itu juga lebih kuat dan lebih banyak, jalan 
untuk pengenalan itu juga lebih banyak dan lebih jelas....7

6 Ibn Taymiyah , Dar’ Ta‘ārudl al-‘Aql wa al-Naql, ed Dr. Muhammad al-
Sayyid al-Julaynid ( Kairo: Markaz al-Ahrām, 1409/1988), h. 227.
ـه، معرف ٕاثبات ٕالـى طريقا س النظار من طائفه لك صار ة، نو وم كثرية هللا معرفة طرق اكنت وملا

مل بال قول وهو حمض، لط . وهذا ت ٕاال الطريـق ٔانـه ويظن

والنرصانيه إالسالم بني متع وا ن ا

7 Ibn Taymiyah , Dar’ Ta‘ārudl, h. 224.
ا من والظهور اخلفاء كون الناس...وقد لبعض يتضح فقد ه، إالضاف ه س ال مور ىفأل سان لٕال ٔاو

فع الين ، واألد احلدود من ىشء نئذ ح نتفع ف آخر، وقت ىف ٔاو لغريه اليتضح ما األجوال بعض
به معرفهتم اكنت ؤاكرث، ٔاشد كره وذ الىشء معرفة ٕاىل الناس اجه اكنت آخر. ولكام وقت ىف بـها

ؤاظهر... ٔاكرث ه معرف طرق واكنت ، ؤاكث ٔاعظم وذكرمه

والنرصانيه إالسالم بني متع وا ن ا
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Sejalan dengan Ibn Taymiyah ialah al-Harits ibn Asad al-
Muhasibi (165-243H), seorang pemikir Sufi  klasik kelahiran Basrah 
yang tampil kurang lebih sezaman dengan para pendiri mazhab 
fi kih. Tentang akal dan kenisbiannya itu, pendapat al-Muhasibi 
adalah demikian:

Akal adalah alat untuk iman, dan perbedaan kemampuan 
manusia dalam memahami hakikat ajaran-ajaran ideal agama 
berasal dari perbedaan mereka dalam kepekaan akal tentang 
janji dan ancaman (Allah) dan memahami firman Allah. 
Sesungguhnya perbedaan manusia dalam zuhud sesuai dengan 
tingkat keutuhan akalnya dan kesucian hatinya. Yang paling 
utama di kalangan mereka ialah yang paling unggul akalnya, 
dan yang paling unggul akalnya ialah yang paling paham 
tentang Allah, dan yang paling paham tentang Allah ialah yang 
paling baik penerimaannya dari Allah. Akal yang utuh dan 
bebaslah yang mampu merenungkan kemaharajaan Allah dan 
kekuasaan-Nya, tanpa sesat ataupun menyimpang.8

Akal adalah korelasi ilmu, dan menggunakan akal adalah sifat 
utama para ulama. Mereka ini juga disebut “orang-orang yang 
berakal” (al-‘uqalā ‘). Karena kenisbian dan keterbatasan akal, maka 
ilmu para ilmuwan, ulama dan “orang-orang yang berakal” adalah 
juga nisbi dan terbatas. Karena itu tidak ada kebenaran yang dipahami 
manusia melainkan kebenaran nisbi dan terbatas. Kebenaran 
(mutlak) hanyalah Allah itu sendiri semata (nama atau sifat Allah 
antara lain ialah al-Haqq, “Sang Kebenaran”), dan kebenaran nisbi 

8 Al-Harits ibn Asad al-Muhasibi, al-‘Aql wa Fahm al-Qur’ān, diedit oleh  
Husayn al-Quwaatli (Beirut: Dar al-Fikr, 1398/1979), h. 135.
د للو عقوهلم حساسية ىف تفاوهتم ٕاىل رجع ة ي ا املثل ق حتق ىف الناس وتفاوة ، لٕالميان ٔاداة فالعقل

هللا. فٕان م وفهم فأفضلهموالوعيد ، القلوب وطهرة العقول حصة قدر ىل الزهد ىف الناس تفاوت
هو الفارغ الصحيح هللا . والعقل عن وال ق ٔاحسهنم هللا عن ؤافهمهم هللا، عن ٔافهمهم ؤاعقلهم ٔاعقلهم،

شط ٔاو يضل ٔان دون ته، وملكو هللا م ىف بتأمل ٔان ستطيع ى ا

والنرصانيه إالسالم بني متع وا ن ا
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pada manusia ialah suatu pemahaman tentang kebenaran yang 
memiliki konsistensi dengan Kebenaran Mutlak karena berpijak 
pada garis lurus (al-shirāth al-mustaqīm), sejalan dengan fi trahnya 
yang hanif, seperti garis lurus yang menghubungkan seseorang 
yang sedang melakukan sembahyang dengan Ka‘bah, Rumah 
Allah (Bayt Allāh) di Masjid Haram, Makkah. Karena kenisbian 
dan keterbatasannya, maka manusia, melalui teladan Nabi saw, 
diperintahkan Allah untuk selalu berusaha menambah ilmunya (Q 
20:114),9 dan manusia harus selalu menyadari bahwa “di atas setiap 
orang yang berilmu adalah Dia Yang Maha Berilmu” (Q 12:76). 

Ulama Bukan Pendeta

Penyebutan istilah ulama (‘ulamā’) secara harfi ah dalam al-
Qur’an hanya terjadi dua kali. Yang pertama ialah dalam fi rman yang 
telah dikutip di atas, dalam kaitannya dengan gejala alam sekitar 
manusia. Ulama dalam fi rman itu ialah mereka yang memahami 
dengan penuh penghayatan makna gejala-gejala alam.

Penyebutan kedua dikaitkan dengan Bani Israil (ulama Bani 
Israil), yang justru mempunyai makna sebagai para ahli agama. 
Meskipun pendekatan yang pertama dan yang kedua itu berbeda, 
namun terdapat korelasi yang kuat antara keduanya, yaitu bahwa, 
sebagaimana telah disebutkan di atas, sepanjang konsep al-Qur’an 
sendiri, ayat-ayat Allah meliputi seluruh alam semesta dan semua 
kitab suci. Maka secara keruhanian, pemahaman mendalam 
terhadap gejala alam akan menghasilkan hal yang sama dengan 
pemahaman mendalam terhadap kitab suci, berupa pendekatan 
dan kedekatan kepada Allah. Jadi kedua jenis itu adalah keulamaan 
takwa dan keluhuran budi. Tentang pengertian ulama yang kedua 
itu, dalam al-Qur’an disebutkan demikian: 

9 Yaitu firman Allah kepada Nabi agar beliau berdoa supaya Allah 
menambahkan ilmu kepada beliau. 
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Dan sesungguhnya ia (al-Qur’an) adalah ajaran yang diturunkan 
Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh Jibril yang terpecaya 
ke dalam hatimu, supaya engkau (Muhammad) menjadi salah 
seorang dari para pemberi peringatan, dengan bahasa Arab 
yang jelas. Dan sesungguhnya ia (al-Qur’an) benar-benar 
terdapat (ajaran-ajarannya) dalam kitab-kitab suci orang-orang 
terdahulu. Tidakkah cukup bagi mereka (orang-orang Arab) 
bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya (kebenaran 
ajarannya)? Dan seandainya Kami turunkannya kepada suatu 
kalangan orang-orang ‘Ajam (bukan Arab), kemudian ia 
(Muhammad) membacakannya kepada mereka, mereka (orang-
orang Arab itu) tidak juga beriman (Q 26:192-199). 

Jadi kaum kafi r Arab yang menolak kebenaran al-Qur’an 
diingatkan tentang adanya ulama kaum Yahudi yang mengetahui 
kebenaran ajaran Kitab Suci itu. Ulama dalam kalangan kaum 
Yahudi juga disebut al-ahbār yang dalam banyak hal bertindak 
sebagai pendeta (Inggris: rabbi). Dalam hal ini, ulama Islam adalah 
berbeda. Ulama dalam Islam bukanlah pendeta, karena agama Islam 
tidak mengenal sistem kependetaan. Hal ini ditegaskan oleh Sayyid 
Quthub, seorang pemikir dari Mesir, demikian:

Dalam Islam tidak ada kependetaan (kahānah) dan tidak pula 
ada penengah antara manusia dan Tuhan. Setiap orang Muslim di 
pelosok bumi dan di hamparan lautan dapat secara sendiri-sendiri 
berhubungan dengan Tuhannya, tanpa seorang pendeta atau 
pastur. Pemimpin Islam tidaklah me nyan darkan wewenangnya 
kepada “hak Ketuhanan”, juga tidak kepada penengahan antara 
Allah dan manusia. Pemimpin Islam menyandarkan pelaksanaan 
kekuasaannya kepada masyarakat Islam, sebagaimana kekuasaan 
itu sendiri bersandar kepada pelaksanaan agama yang semua 
pihak sama hak dalam memahaminya dan melaksanakannya 
jika mereka memang benar-benar memahaminya, dan semuanya 
berhukum kepadanya dengan hak yang sama.
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Maka dalam Islam tidak ada “petugas agama” dalam arti 
yang dipahami dalam agama-agama lain, yang membuat 
berlangsungnya upacara keagamaan tidak sah kecuali dengan 
hadirnya petugas agama. Yang ada dalam Islam ialah ulama (ahli 
ilmu) agama, dan tidaklah pada seorang yang ahli agama itu 
ada hak yang khusus untuk mengawasi kaum Muslim. Seorang 
hakim tidaklah punya hak mengawasi kecuali pelaksanaan 
syariah yang tidak ia buat sendiri melainkan diwajibkan Allah 
atas semuanya. Sedangkan di akhirat nanti, semuanya kembali 
kepada Allah. “Dan setiap mereka (manusia) datang kepada-
Nya secara pribadi” (Q 19:95).10

Jadi wewenang ulama dalam Islam adalah wewenang keilmuan. 
Berdasarkan ilmunya, seorang ulama dibenarkan memberi pendapat 
atau fatwa. Namun nilai fatwa itu tidak mutlak, karena hanya 
bersifat keilmuan semata (yang nisbi dan terbatas). Karena itu 
fatwa tidaklah mengikat secara umum, kecuali untuk pihak yang 
meminta fatwa. Dan jika suatu fatwa dikeluarkan namun setelah 
itu terbukti ada pendapat dengan dasar-dasar ilmu dan bukti yang 
lebih kuat, maka fatwa itu dengan sendirinya gugur. Dalam bahasa 

10 Sayyid Quthub, al-Dīn wa al-Mujtama‘ bayn al-Islām wa al-Nashrāniyyah 
(Kuwait: Dār al-Bayān, t.th),  h. 21-22.

وىف األرض، ٔاطراف ىف مسمل فلك واخلالق، اخللق بني وساطة وال ه ف كهانة ال البحروإالسالم جفاج
<احلق من يته وال سمتد ال املسمل وإالمام س، والقس بالاكهن ربه، يتصل ٔان ميفرده ستطيع ،
كام ، ه إالسالم ة امجلا من للسلطة ارشته م سمتد ٕامنا والناس، هللا بني الوساطة من ى> وال إالله

وت فهمها ىف اللك ستوى الىت الرشيعة ذ تنف من ذاهتا السلطة هياسمتد ٕا وحيتمك فقهوها مىت طبيقها
السواء. ىل اللك

والنرصانيه إالسالم بني متع وا ن ا

ٕاال ة ي ا الشعائر مزاو التصح الىت ت ا ىف املفهوم ن> ابملعىن د <رجل إالسالم ىف س فل
رقاب ىف اص حق من ن ا هبذا للعامل س ول ن، ا لامء إالسالم ىف ن. ٕامنا ا رجل حبضور

رق ىف امك لل س ول امجليع. ٔامااملسلمني، ىل هللا يفرضها بل هو، يعها د الي الىت الرشيعة ذ تنف ٕاال اهبا
(سور فردا امة الق يوم آتيه <<ولكهم هللا ٕاىل مصريمه فالك االٓخرة، /ةىف ) (سيد95: 19مرمي

والنرصانيهه،قطب إالسالم بني متع وا ن صا رخي، بدون دارالبيان، ، الكويت ،21 -22
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yang lebih tegas dan sederhana, suatu fatwa selalu dapat dibantah. 
Suatu fatwa tidak boleh dianggap suci, karena para ulama sendiri, 
sebagai tokoh yang bukan pendeta, tidak mempunyai wewenang 
suci. Karena faktor kenisbian dan keterbatasannya, seorang ulama 
yang memberikan fatwa berdasarkan ilmu dan ijtihadnya (usahanya 
yang sungguh-sungguh untuk memahami agama) namun ternyata 
salah ia tidak berdosa. Sesuai dengan penegasan Nabi saw tentang 
ijtihad, kekeliruan (yang tidak disengaja) bukanlah suatu dosa, 
bahkan ijtihad itu tetap mendapat satu pahala; sedangkan kalau 
benar, maka pahalanya berlipat dua kali.

Ulama sebagai Penjaga Akhlak Masyarakat

Tugas mulia lain daripada para ulama ialah menjaga akhlak 
masyarakat. Pengetahuan dan pendalaman tentang ajaran agama 
yang dimilikinya memungkinkan para ulama bertindak selaku 
kekuatan moral. Dan jika kita kaji dengan teliti ketentuan al-Qur’an 
tentang mereka yang mendalami agama, kita dapatkan antara lain 
tugas mereka selaku pemberi peringatan kepada masyarakat agar 
mereka tetap bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-
perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Kesemuanya 
itu berujung kepada pelaksanaan budi pekerti luhur atau al-akhlāq 
al-karīmah, kehidupan etis dan bermoral. Berkenaan dengan ini, 
Allah berfi rman, “Dan tidaklah sepatutnya orang-orang yang 
beriman keluar semuanya (pergi berperang); tetapi sebaiknya ada 
suatu kelompok dari setiap golongan di antara mereka tidak keluar 
(pergi berperang), supaya mereka ini dapat mempelajari agama 
secara mendalam, dan dapat memberi peringatan kepada kaumnya 
(yang pergi berperang) apabila sudah kembali kepada mereka, agar 
kaumnya itu dapat menjaga diri (dari melakukan larangan Allah)” 
(Q 9:122).

Kedudukan sebagai penjaga moral masyarakat ini juga meru-
pakan tugas para pemimpin agama-agama lain. Dalam al-Qur’an 
terdapat gugatan kepada para pemimpin Ahli Kitab tertentu karena 
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mereka tidak dengan cukup kesungguhan hati membimbing 
umatnya dan mencegah mereka dari perbuatan tidak bermoral: 
“Dan engkau lihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba 
dalam dosa dan permusuhan, serta memakan yang kotor (haram). 
Sungguh, amatlah buruk apa yang mereka lakukan itu. Alangkah 
baiknya kalau para pendeta dan tokoh agama mereka melarang 
mereka dari mengucapkan perkataan dusta dan dari memakan yang 
kotor! Sungguh, amatlah buruk apa yang mereka perbuat itu” (Q 
5:62-63). 

Sebuah hadis yang terkenal menyebutkan bahwa para ulama 
adalah pewaris para nabi. Tugas menjaga moral masyarakat inilah 
yang merupakan inti pewarisan para ulama dari tugas suci para 
nabi. Para nabi, seperti ditegaskan oleh Nabi kita, Muhammad 
saw, dalam sebuah hadis yang amat terkenal, bertugas antara lain 
untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Seorang ulama yang 
mengabaikan tugas suci ini berarti melanggar kehormatan mereka 
sebagai pewaris para nabi. Dalam perbendaharaan literatur klasik 
Islam terdapat istilah ‘ulamā’ al-sū’ (baca: ‘ulamā’-u-ssū’, yakni, 
“ulama kebusukan”), sebagai sebutan untuk para ulama yang tidak 
lagi memperdulikan moral dan etika masyarakat tetapi tenggelam 
dalam vested interest mereka sendiri yang biasanya terkait dengan 
para penguasa (al-umarā’) yang zalim.   

Al-Qur’an mengajarkan tentang kewajiban masyarakat untuk 
taat kepada para pemegang wewenang atau penguasa. Ketaatan 
kepada pemegang kekuasaan itu merupakan rangkaian ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti ajaran-ajarannya. 
Artinya, kewajiban taat itu ada selama para pemegang kekuasaan 
atau al-umarā’ menaati ajaran-ajaran kebenaran, antara lain dengan 
menjunjung tinggi norma-norma moral dan etika sebagaimana 
menjadi tujuan diutusnya para rasul. Jika tidak demikian, maka 
masyarakat, dengan dipimpin para ulama, harus melakukan 
kegiatan amar makruf dan nahi munkar. Kejahatan akan meningkat 
berlipat ganda jika para ulama tidak melakukan hal itu, apalagi jika 
malah memberi pembenaran kepada praktik-praktik tidak bermoral. 
Mungkin berkenaan dengan mereka inilah ungkapan ‘ulamā’ al-sū’ 
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dimaksudkan, dan kepada merekalah makna sebuah syair hikmah 
ditujukan:

  
“Seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, 
akan diazab sebelum para penyembah berhala.” 

Kemudian, jika semuanya itu dikembalikan lagi kepada 
kenisbian dan keterbatasan ilmu para ulama sendiri, maka efektivitas 
pengembanan tugas mereka adalah juga terbatas dan setingkat 
dengan ilmu mereka, selain harus ada ikatan batin atau komitmen 
yang teguh. Karena itu masyarakat para pemeluk agama tidaklah 
diharap untuk mengikuti secara “fanatik” seorang atau sekelompok 
ulama. Setiap orang beriman adalah penentu nasibnya sendiri di 
hadapan Allah. Maka al-Qur’an memperingatkan agar masing-
masing kita tidak mengikuti sesuatu kecuali kalau kita sendiri paham 
dan dapat menerima secara akal sehat (utuh) kebenaran sesuatu 
itu. “Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya 
pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan lubuk hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban” 
(Q 17:36). 

Lebih dari itu, al-Qur’an juga memperingatkan kita semua 
bahwa kelak di Hari Kiamat mungkin saja para panutan kita itu 
akan lepas tangan dan tidak bersedia ikut bertanggung jawab atas 
bimbingan mereka, karena ternyata tidak benar: “Ketika mereka 
yang diikuti (panutan) berlepas tangan dari mereka yang mengikuti 
(para pengikut), dan semuanya melihat azab, serta terputus segala 
hubungan di antara mereka” (Q 2:166). Peringatan ini terutama 
kepada mereka yang mengikuti tokoh dalam gaya-gaya cultic 
(bersifat kultus), karena yakin akan kemampuan mutlak tokoh itu 
untuk membimbingnya ke arah keselamatan. Bagi seorang Muslim, 
jika benar-benar beriman bahwa Muhammad saw adalah nabi dan 
rasul yang penghabisan, maka sesudah masa beliau itu tidak lagi 
orang yang boleh dibenarkan memikul wewenang dan otoritas 
keruhanian.
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Penutup

Keulamaan adalah pranata keagaman yang amat penting dalam 
Islam. Kedudukan para ulama telah ikut mempengaruhi perjalanan 
sejarah umat. Tanpa ulama, eksistensi umat akan menjadi hampir 
mustahil.

Para ulama memperoleh kehormatan yang tinggi berkat 
ilmu mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menggunakan 
akal mereka untuk memahami masalah kehidupan, baik duniawi 
maupun ukhrawi. Dengan ilmu yang mereka miliki itu para ulama 
memberikan bimbingan kepada para pemeluk Islam. Bimbingan 
itu terutama berbentuk penjagaan hidup bersama yang memenuhi 
ukuran-ukuran akhlak mulia, budi pekerti luhur. Sebagai pewaris 
para nabi, para ulama dituntut keteladanan mereka dalam akhlak 
itu, seperti halnya para nabi dan rasul adalah teladan bagi umat 
manusia.

Tapi bagaimanapun, ilmu para ulama adalah nisbi dan terbatas 
belaka, sehingga tidak boleh dipandang dalam ukuran kemutlakan. 
Maka pendapat atau bimbingan para ulama hanyalah sebatas 
wewenang atau otoritas keilmuan mereka, jadi hanya bersifat 
“ilmiah,” tidak bersifat “ruhaniah” [dalam arti tidak berwenang 
menghakimi kualitas keruhanian]. Para ulama dalam Islam bukanlah 
pendeta dengan wewenang suci.

Karena itu mengikuti para ulama harus dengan sikap kritis. Dan 
setiap individu yang beriman mempunyai hak yang sama untuk 
memahami agama, dengan menggunakan akalnya. Ilmu adalah 
terbuka, dan dapat dimasuki atau dimiliki oleh siapa pun yang 
berkemampuan. Dan setiap orang beriman adalah bertanggung 
jawab atas perbuatannya sendiri masing-masing. Setiap orang 
beriman adalah “pendeta” untuk dirinya sendiri, tanpa campur 
tangan orang lain manapun.

Pertanggungjawaban setiap orang dalam Pengadilan Ilahi di 
Hari Kiamat adalah bersifat pribadi mutlak, tanpa sedikit pun 
ke mungkinan ada orang lain dapat membela atau menolong. Al-
Qur’an menegaskan. “Waspadalah kamu sekalian kepada Hari 
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ketika seseorang tidak dapat menolong orang lain sedikit pun juga, 
dan ketika perantara tidak bakal diterima, tebusan tidak bakal 
diambil, dan mereka semua tidak akan dibela” (Q 2:48). 

Juga telah dikutip di atas, fi rman Allah, “Dan setiap mereka 
(manusia) datang kepada-Nya secara pribadi” (Q 19:95). Jadi, 
sekali lagi, para ulama dengan ilmu dan kearifan mereka dapat 
membantu membimbing para pemeluk agama menuju kepada jalan 
hidup yang benar. Namun, pada akhirnya, para pemeluk agama 
itu sendiri, secara pribadi masing-masing, harus berani memikul 
tanggung jawabnya di hadapan Allah, pada Hari Perhitungan 
(Yawm al-Hisāb).

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb.
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ULAMA DALAM PANDANGAN 
NURCHOLISH MADJID  

Status, Peranan, dan Pengertian

Lukman Hakim

Pengantar

Tulisan ini bertujuan memahami status dan peranan ulama 
dalam pandangan Nurcholish Madjid, yang akrab dipanggil Cak 
Nur, yang dengan cermat menyajikan pengertian ulama yang ada 
dalam al-Qu’an, hadis, dan pandangan para ulama, dan relevansi 
pandanan Cak Nur dengan kehidupan masyarakat Islam Indonesia. 
Naskah utama untuk mengkaji gagasan Cak Nur tentang tema ini, 
penulis merujuk pada makalah Cak Nur yang berjudul “Kedudukan 
dan Peranan Ulama dalam Islam,” yang disampaikan pada Klub 
Kajian Agama (KKA) Paramadina pada Jumat, 23 Mei 1997.

Merujuk pada tulisan tersebut, Cak Nur menegaskan bahwa 
institusi ulama merupakan institusi masyarakat Islam terpenting 
selain masjid dan pernyataan tersebut terdapat pada bagian 
mukadimah: “Setelah masjid, barangkali tidak ada kelembagaan 
dalam Islam yang lebih penting daripada ulama. Masyarakat Islam 
terasa tidak mungkin ada tanpa ulama. Ulama adalah sumber 
kejelasan tentang agama, tempat para pemeluk agama mencari 
penyelesaian masalah hidup, dan tokoh panutan dalam budi pekerti. 
Ulama adalah sokoguru bagi berdiri-tegaknya bangunan kehidupan 
sosial-keagamaan” (h. 1). Kata kunci “ulama” yang ditekankan oleh 
Cak Nur di sini memperlihatkan bahwa ulama merupakan rujukan 
bagi masyarakat Islam untuk mencari solusi permasalahan dan 
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panutan dalam hal budi pekerti. Bagi Cak Nur peranan tersebut 
ternyata belum cukup. Oleh sebab itu, Cak Nur menambahkan 
bahwa ulama juga menjadi sokoguru bagi tegak dan tertibnya 
kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam.

Cak Nur selanjutnya juga menyampaikan asumsinya bahwa 
setiap Muslim tahu dan mengerti apa peranan dan siapa ulama. 
Akan tetapi yang dapat kita pertanyakan dari Cak Nur adalah jika 
setiap Muslim sudah tahu dan mengerti apa peranan dan siapa 
ulama, lalu mengapa Cak Nur secara hati-hati dan teliti mencoba 
meluruskan pengertian dan pengetahuan kita tentang peranan dan 
siapa ulama itu sesungguhnya? Jika ada yang keliru pada pengertian 
dan pengetahuan kita tentang ulama, lalu apa yang keliru dan di 
mana kekeliruan kita di dalam memahami hal tersebut? Pertanyaan 
tersebut penulis ajukan untuk memikirkan pernyataan Cak Nur 
berikut: “Setiap orang mengerti tentang siapa para ulama dan 
peranannya. Tetapi juga ada segi-segi yang harus diperjelas tentang 
para ulama dan peranan serta kedudukan mereka itu, selain ada 
segi-segi yang dirasakan perlu untuk diluruskan berkenaan dengan 
pandangan umum tentang para ulama” (h. 1).

Pernyataan Cak Nur yang harus dicermati dari kalimat di atas 
adalah konsep “peranan” dan “kedudukan.” Mengapa dua kata 
tersebut patut kita perhatikan dan mengapa Cak Nur memberikan 
penekanan pada kedua konsep itu? Menurut penulis, secara implisit 
Cak Nur ingin mengemukakan suatu kritik terhadap cara pandang 
umat Islam (khususnya umat Islam Indonesia) terhadap ulama yang 
selama ini oleh masyarakat dipandang dan diyakini sebagai sosok 
karismatik dan dianggap memiliki kekuatan magis. Kekeliruan 
pengertian dan pengetahuan lain justru terjadi pada diri orang 
yang merasa atau dianggap ulama oleh pengikut atau masyarakat. 
Kekeliruan tersebut dapat kita saksikan atas sikap dan perilaku 
mereka yang justru bila kita baca secara teliti dalam tulisan Cak 
Nur ini, sikap dan perilaku mereka itu justru tidak sesuai dengan 
apa yang dimaksud oleh al-Qur’an dan hadis Nabi. Pernyataan 
Cak Nur itu tertulis sebagai berikut: “Misalnya, wewenang ulama 
dalam Islam terbatas hanya kepada bidang keilmuan, dan tidak 
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mencakup wewenang keruhanian pribadi seorang pemeluk agama 
(dalam pengertian istilah Inggris “ecclesiastical authority” “wewenang 
langit”). Kedudukan ulama dalam Islam tidaklah sama dengan 
kedudukan pendeta dalam sistem agama lain” (h. 1).

Hal yang harus kita perhatikan dalam pernyataan ini adalah 
konsep “wewenang” yang secara jelas menegaskan bahwa hanya 
pada bidang keilmuanlah wewenang yang dimiliki oleh ulama 
dalam Islam dan tidak lebih. Posisi ulama menurut ajaran Islam 
berbeda dengan posisi pendeta, pastur, atau brahmana seperti dalam 
sistem agama seperti Kristen Katolik, Hindu dan agama-agama lain. 
Menurut Cak Nur ulama menurut ajaran Islam adalah “pengemban 
ilmu” atau “kaum berakal.” 

Kekeliruan selanjutnya yang ingin diluruskan oleh Cak Nur 
adalah kekeliruan di dalam memahami hadits Nabi bahwa para ulama 
adalah pewaris para nabi. Cak Nur dalam hal ini manyatakannya 
sebagai berikut: “Juga perlu diperjelas makna sebuah hadis bahwa 
para ulama adalah pewaris para nabi. Berkaitan dengan ini, kita 
harus memahami penghormatan dalam al-Qur’an yang tinggi 
sekali kepada para ulama selaku pengemban ilmu, kaum berakal. 
Juga penghormatan kepada mereka selaku sumber kekuatan moral 
masyarakat. Tetapi juga banyak dikemukakan ancaman kepada 
para ulama sebagai pendurhaka yang bakal mendapat siksa sebelum 
orang-orang lain jika mereka tidak mengamalkan ilmu mereka dan 
melaksanakan tugas mulia mereka” (h. 1). 

Kata-kata “ulama,” “pewaris para nabi,” “pengemban ilmu,” 
“kaum berakal,” “sumber kekuatan moral masyarakat,” “ancaman,” 
“pendurhaka,” “siksa,” “mengamalkan pengetahuan,” dan 
“melaksanakan tugas mulia” merupakan kata-kata kunci untuk 
dapat memahami maksud Cak Nur tentang apa pengertian dan 
siapa yang dimaksud dengan pewaris para nabi itu. Kriteria ulama 
yang seperti apa yang dapat disebut pewaris para nabi itu gerangan? 
Setelah jelas pengertian tersebut, pengertian pewaris para nabi 
berangkai dengan pengertian pengemban ilmu, kaum berakal, 
sumber kekuatan moral masyarakat, mengamalkan pengetahuan 
dan secara istiqamah dan sungguh-sungguh menunaikan kriteria-
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kriteria tersebut dengan tanpa pamrih. Kriteria orang yang mampu 
melaksanakan hal-hal tersebut itulah kiranya yang dimaksud oleh 
Cak Nur sebagai ulama pewaris para nabi yang mendapatkan 
penghormatan tinggi dalam al-Qur’an. Adapun bagi orang yang 
secara kriteria memenuhi akan tetapi tidak melaksanakan tugas 
mulia tersebut sebagaimana mestinya maka menurut Cak Nur 
konsep ancaman, “cap” sebagai pendurhaka, dan siksaan akan 
ditimpakan dan berlaku bagi mereka (para ulama).

Merujuk pada latar belakang pengertian Cak Nur atas kedu-
dukan dan peranan ulama menurut ayat al-Qur’an dan hadis Nabi, 
kita dapat memahami pengertian ideal ulama menurut Islam. 
Pengertian ideal tersebut dalam kenyataan kehidupan beragama 
kita ternyata tertutup oleh pengertian “populer” masyarakat yang 
memiliki kecenderungan untuk membangun pengertiannya sendiri 
tentang apa dan siapa itu ulama.

Tulisan ini selanjutnya ingin membahas lebih dalam tentang 
perbandingan pengertian antara pengertian ideal dan pengertian 
populer tersebut.1 Tujuan dari pembahasan kedua pengertian 
tersebut setidaknya penulis ingin memperlihatkan status dan 
peranan ulama menurut masing-masing pengertian tersebut.2 Atau 

1 Konsep tentang “pengertian” atau “pemahaman” (understanding/comprehend) 
sekarang sebagai metode berkembang dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan ilmu-
ilmu humaniora dan sesuai untuk pengkajian teks. Konsep “pengertian” yang 
penulis gunakan untuk membaca teks Cak Nur ini menggunakan perspektif 
Paul Rabinow dan William M. Sullivan dalam tulisan mereka yang berjudul, 
Th e Interpretive Turn, h. 18 – 21 yang terdapat dalam buku, Paul Rabinow and 
William M. Sullivan, editors,  Interpretive Social Science A Reader (Oakland, 
California: University of California Press, 1979).  

2 Pengertian konsep “status” dan “peranan” yang terdapat dalam sosiologi 
sebagai pengertian “peranan sosial” (social role) senantiasa berlatar dan diatur 
secara teatrikal. Konsep “peranan” secara sosial senantiasa lekat dengan 
konsep “status” (posisi sosial) dan status selalu mengikuti peranan seseorang 
dalam kehidupan sosial. Lihat Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard 
Appelbaum, Introduction to Sociology, Seagull Ninth Edition (New York: W.W. 
Norton & Company, Inc., 2013), h. 124.    
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dengan kata lain, penulis ingin menunjukkan perbedaan pengertian 
Cak Nur dengan pengertian orang kebanyakan. 

Konsep Ulama dalam al-Qur’an, Hadis dan Tafsiran Cak Nur  

Cak Nur memiliki rujukan yang sangat banyak atas ayat-ayat 
al-Qur’an yang menjelaskan kedudukan ulama. Cak Nur juga 
berpendapat bahwa al-Qu’an memberikan pujian yang sangat 
tinggi kepada kaum yang berilmu. Menurut Cak Nur, ulama 
adalah hamba Allah yang memiliki potensi paling besar untuk 
bertakwa kepada-Nya dan untuk membuktikan hal tersebut Cak 
Nur menyebut ayat yang berbunyi: “Tidakkah engkau melihat 
bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan 
dengan air hujan itu buah-buahan yang berlain-lainan warnanya; 
dan di antara gunung-gunung pun ada jalur-jalur putih dan merah 
yang berlain-lainan warnanya, dan ada juga yang hitam legam; 
dan di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta 
binatang-binatang ternak pun ada yang berlain-lainan warnanya? 
Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan 
hamba-hamba-Nya hanyalah al-‘ulamā’. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa, Maha Pengampun” (Q 35:27-28).

Tafsiran Cak Nur atas kata al-‘ulamā’ pada ayat tersebut 
adalah: 

Para ulama ialah mereka yang memahami dengan penuh 
penghayatan gejala-gejala alam sekitarnya seperti hujan 
(meteorologi), tetumbuhan (flora), fenomena geologis 
gunung-gunung (mineralogi), gejala kemanusiaan (ilmu-ilmu 
sosial), dan binatang-binatang (fauna) dengan berbagai variasi 
dan kompleksitasnya. Mereka mempunyai potensi sebagai 
yang paling bertakwa kepada Allah karena pemahaman dan 
penghayatan kepada gejala-gejala tersebut adalah juga berarti 
pemahaman dan penghayatan kepada ayat-ayat Allah, karena 
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seluruh langit dan bumi beserta segala isi dan kejadian di 
dalamnya adalah ayat-ayat atau tanda-tanda Allah (h. 2).

Pemahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat tersebut, 
menurut Cak Nur, dapat menumbuhkan sikap etis yang berupa 
rendah hati dan menumbuhkan rasa insaf atas kebesaran Allah 
dan kehadiran-Nya dalam hidup. Perasaan takut kepada Allah 
yang selamanya hadir dalam hidup itu yang melandasi tingkah 
laku terpuji, yaitu budi pekerti luhur atau al-akhlāq al-karīmah. 
Memahami penafsiran Cak Nur atas ayat tersebut hikmah yang 
dapat diambil adalah bahwa seseorang yang dikatakan betul-betul 
berilmu akan terlihat atau tampak dari sikap dan perilakunya yang 
mulia dalam kehidupan sehari-hari. Orang tersebut tentu akan 
berusaha menghindarkan diri dari perilaku dan perbuatan tercela.

Selain ayat di atas Cak Nur juga menafsirkan ayat lain dalam 
al-Qur’an: “Allah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Dia; juga 
para malaikat dan orang-orang yang berilmu, dengan tegak di atas 
kejujuran, (bersaksi) tiada tuhan selain Dia Yang Maha Perkasa, 
Maha Bijaksana” (Q 3:18). Tafsiran Cak Nur atas ayat tersebut 
adalah bahwa “orang-orang yang berilmu” adalah mereka yang 
memperhatikan alam raya dengan penuh penghayatan dan penilaian 
yang jujur. Untuk memperkuat penafsiran tersebut, Cak Nur 
mengutip penafsiran A. Yusuf Ali sebagai berikut: “God Himself 
speaks to us through His revelation (through angels) and through 
His Creation, for all Nature glorifi es God. No thinking mind, if 
it only judges the matter fairly, can fail to fi nd the same witness in 
his own heart and conscience. All this points to the Unity of God, 
His exalted nature, and His wisdom” (h. 3).3  

Maksud dari tafsiran A. Yusuf Ali itu oleh Cak Nur dijelaskan 
sebagai berikut: 

3 A. Yusuf Ali, Th e Holy Qur’an, Text, Translation and Commentary (Jeddah: 
Dar al-Qiblah, 1403 H.), h. 126 [catatan 358].
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Yang dimaksud Allah menjadi saksi bahwa tiada tuhan 
melainkan Dia (Sendiri) ialah bahwa Dia telah berbicara kepada 
kita umat manusia melalui wahyu yang dibawa para malaikat 
kepada para nabi dan rasul, dan melalui seluruh ciptaan-Nya, 
karena seluruh alam raya bertasbih mengagungkan Tuhan. Dan 
siapa saja yang memperhatikan seluruh yang ada ini dengan 
penuh penghayatan, jika ia membuat penilaian yang jujur, 
ia tidak akan pernah gagal menemukan kesaksian itu dalam 
hatinya sendiri dan kesadaran nuraninya. Semuanya, kata Yusuf 
Ali, menunjukkan Kemahaesaan Tuhan, Sifat-Nya yang maha 
tinggi, dan Kearifan-Nya (h. 2).
 
Membaca tafsiran A. Yusuf Ali sebagaimana diulas oleh Cak 

Nur kiranya kita dapat memahami bahwa perkataan “siapa saja yang 
memperhatikan seluruh yang ada ini dengan penuh penghayatan” 
dan “ia tidak akan pernah gagal menemukan kesaksian itu dalam 
hatinya sendiri dan kesadaran nuraninya” ditujukan untuk 
seluruh umat manusia yang sungguh-sungguh memperhatikan 
dan menghayati semua ciptaan Allah yang ada di alam raya ini 
dan jika manusia tersebut dapat mengamatinya secara obyektif, 
maka manusia tersebut akan takjub dan kagum terhadap seluruh 
ciptaan Allah. Semua yang ada di alam raya ini merupakan penanda 
kebesaran Allah.   

Selain merujuk penafsiran dari A. Yusuf Ali Cak Nur juga 
mengutip tafsir Ibn Katsir untuk memahami dan memperkuat 
penafsirannya pada surat Alu Imran ayat 18 itu: “Ibn Katsir dalam 
kitab tafsirnya mengatakan bahwa penyertaan para ilmuwan sebagai 
saksi atas Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri dan 
para malaikat adalah kekhususan yang agung dalam maqām atau 
‘kedudukan’ ini” (h. 3). Pada kalimat “penyertaan para ilmuwan 
sebagai saksi atas Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri 
dan para malaikat adalah kekhususan yang agung dalam maqām atau 
‘kedudukan’ ini,” Cak Nur ingin menunjukkan kepada kita bahwa 
dalam khazanah ilmu tafsir klasik disebutkan bahwa para ilmuan 
menempati kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kemuliaan 
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tersebut seperti dikemukakan oleh Ibn Katsir adalah bahwa ilmuwan 
itu oleh Allah dijadikan saksi bersama malaikat untuk memberikan 
kesaksian akan Keesaan Allah bersama Allah sendiri.

Cak Nur menyebutkan bahwa ayat-ayat atau tanda-tanda 
kebesaran Tuhan itu tidak hanya berupa kitab suci melainkan 
juga alam semesta ini yang merupakan bagian amat sentral dalam 
penghayatan agama. Allah berfirman: “Itulah perumpamaan-
perumpamaan (amtsāl) yang Kami buat untuk umat manusia. 
Tidak dapat memahami perumpamaan-perumpamaan itu secara 
akal kecuali orang-orang yang berilmu” (Q 29:43). Melalui ayat 
ini Cak Nur ingin mengajak kita untuk memahami betapa semua 
yang ada di alam semesta ini merupakan penanda dan contoh 
semata dan bukan sesuatu yang hakiki. Penanda dan contoh 
tersebut merupakan isyarat akan keberadaan Allah Yang Maha 
Besar dan hanya orang yang berilmu yang mempu menangkap 
isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Allah melalui segala ciptaan 
dan fi rman-fi rman-Nya dalam al-Qur’an. Orang yang berilmu 
bila dapat memahami pengertian ayat ini dengan baik maka yang 
bersangkutan tidak akan menyombongkan diri baik di hadapan 
sesama manusia apalagi di hadapan Allah.

Menurut Cak Nur, selain sikap tawaduk, sifat atau ciri utama 
lain yang dimiliki oleh ulama adalah menggunakan akal. Mengapa 
akal memiliki kedudukan yang sangat penting? Dalam hal ini Cak 
Nur memiliki alasan sebagai berikut: 

Memahami ayat-ayat atau tanda-tanda Tuhan, baik berupa 
Kitab Suci maupun alam semesta, merupakan bagian amat 
sentral dalam penghayatan keagamaan. Hal itu demikian, 
karena Tuhan sendiri adalah “tiada sesuatu pun yang setara 
dengan Dia” (Q 112:4), yakni: tidak sesuatu pun dapat 
disamakan dengan Dia, sehingga tidak mungkin manusia 
paham akan hakikat-Nya; manusia hanya memahami tanda-
tanda-Nya. Dengan perkataan lain, karena Tuhan tidak 
mungkin digambarkan, maka setiap keterangan tentang Tuhan 
diberikan hanya dalam bentuk ayat-ayat atau tanda-tanda 
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dan perumpamaan-perumpamaan (amtsāl [bentuk plural dari 
matsal]). Karena itu Kitab Suci adalah ayat atau pertanda Allah, 
sebagaimana juga halnya dengan seluruh alam semesta beserta 
segala isi dan kejadian-kejadian di dalamnya. Karena semuanya 
adalah ayat atau matsal, maka harus diusahakan pemahamannya 
dengan sungguh-sungguh melalui penggunaan akal, sebagai 
tugas utama para ahli ilmu atau ilmuwan, ulama. Kita dapatkan 
penegasan tentang hal ini dalam al-Qur’an (h. 3).

Cak Nur mengatakan: “Karena kenisbian dan keterbatasannya, 
maka manusia, melalui teladan Nabi saw, diperintahkan Allah untuk 
selalu berusaha menambah ilmunya (Q 20:114)” (h. 5).4 Kata kunci 
dari perkataan Cak Nur di sini adalah “kenisbian dan keterbatasan” 
manusia. Bila penulis rangkai dengan penafsiran Cak Nur, maka 
keterbatasan itu merupakan sifat manusia dan dengan keterbatasan 
tersebut manusia berikhtiar untuk memahami Allah melalui tanda-
tanda yang diberikan oleh-Nya. Tanda-tanda tersebut hanya mampu 
dipahami oleh manusia bila manusia mampu menggunakan akalnya. 
Akal merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada 
manusia supaya manusia dapat membaca dan mengenali dengan 
baik tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah. 

Sifat manusia yang terbatas mencakup sifat akalnya yang 
terbatas. Sehebat apa pun olah pikir yang keluar dari akal manusia 
dan apa pun kebenaran yang dihasilkan oleh akalnya, maka 
kebenaran itu bersifat relatif (nisbi). Cak Nur menyikapi persoalan 
kenisbian dan keterbatasan ini dengan mengatakan: “Para ulama 
menyadari bahwa akal manusia itu sendiri adalah terbatas dan 
relatif. Karena itu kemampuan manusia untuk memahami sesuatu 
pun, apalagi ayat-ayat atau tanda-tanda dan perumpamaan-perum-
pamaan Tuhan, adalah terbatas dan relatif, dengan akibat perbedaan 
pandangan dari satu ke lain orang” (h. 4).

4 Yaitu fi rman Allah kepada Nabi agar beliau berdoa supaya Allah menam-
bahkan ilmu kepada beliau. 
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Menafsir pernyataan Cak Nur di atas penulis tertarik untuk 
mengomentari ungkapan “dengan akibat perbedaan pandangan 
dari satu ke lain orang.” Dengan ungkapan ini, Cak Nur ingin 
menegaskan bahwa para ulama harus memiliki kesadaran kalau 
kebenaran yang dihasilkan oleh akal pikiran kita selaku manusia 
selain terbatas juga bersifat relatif. Artinya bahwa seseorang akan 
dapat menghasilkan kebenaran yang berbeda dengan orang lain, 
dan perbedaan pendapat dalam hal ilmu adalah sesuatu yang biasa 
dan dalam ilmu yang dihasilkan oleh akal manusia tidak dikenal 
adanya kebenaran mutlak. 

Oleh karena itu para ulama seharusnya memiliki kesadaran 
tentang persoalan ini sehingga bila terjadi perbedaan pendapat 
dalam urusan ilmu tidak dengan mudah menyalahkan dan merasa 
diri paling benar dan paling hebat. Terkait dengan persoalan ini 
Cak Nur merujuk pada fi rman Allah bahwa “di atas setiap orang 
yang berilmu adalah Dia Yang Maha Berilmu” (Q 12:76) (h. 5). 
Ayat ini dirujuk oleh Cak Nur untuk mengingatkan kita supaya 
kita senantiasa ingat dan sadar bahwa ilmu yang kita peroleh dan 
kita capai bukan merupakan hal atau sesuatu yang paling tinggi. 
Dalam urusan ilmu tetap Allah-lah yang Maha Berilmu.

Bagi Cak Nur, kedudukan ulama dalam Islam, meskipun 
sebagai pengemban ilmu, ulama bukanlah pendeta. Tentang hal 
ini Cak Nur menyatakan: “Ulama dalam Islam bukanlah pendeta, 
karena agama Islam tidak mengenal sistem kependetaan” (h. 6). 
Pernyataan Cak Nur ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama 
yang terlembaga yang memiliki hirarki susunan organisasi layaknya 
sebuah pemerintahan. Islam tidak mengenal sistem kependetaan 
seperti yang terdapat pada agama lain seperti Katolik. Ulama bukan 
merupakan suatu jabatan struktural keagamaan dalam Islam. Posisi 
kenabian dan kerasulan pun menurut Islam bukanlah jabatan 
struktural keagamaan meski sebutan tersebut lekat dengan pribadi 
Rasulullah saw. Nabi Muhammad, Rasullah, diposisikan sebagai 
utusan Allah dan panutan dalam melaksanakan ajaran agama. 

Melalui fi rman Allah dalam al-Qur’an Cak Nur mengutip ayat 
yang menjelaskan tentang kedudukan ulama:
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Dan sesungguhnya ia (al-Qur’an) adalah ajaran yang diturunkan 
Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh Jibril yang terpecaya 
ke dalam hatimu, supaya engkau (Muhammad) menjadi salah 
seorang dari para pemberi peringatan, dengan bahasa Arab 
yang jelas. Dan sesungguhnya ia (al-Qur’an) benar-benar 
terdapat (ajaran-ajarannya) dalam kitab-kitab suci orang-orang 
terdahulu. Tidakkah cukup bagi mereka (orang-orang Arab) 
bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya (kebenaran 
ajarannya)? Dan seandainya Kami turunkannya kepada suatu 
kalangan orang-orang ‘Ajam (bukan Arab), kemudian ia 
(Muhammad) membacakannya kepada mereka, mereka (orang-
orang Arab itu) tidak juga beriman (Q 26:192-199) (h. 6).

Penafsiran Cak Nur terhadap ayat tersebut adalah:

Penyebutan istilah ulama (‘ulamā’) secara harfi ah dalam al-Qur’an 
hanya terjadi dua kali. Yang pertama ialah dalam fi rman yang 
telah dikutip di atas, dalam kaitannya dengan gejala alam sekitar 
manusia. Ulama dalam fi rman itu ialah mereka yang memahami 
dengan penuh penghayatan makna gejala-gejala alam.

Penyebutan kedua dikaitkan dengan Bani Israil (ulama Bani 
Israil), yang justru mempunyai makna sebagai para ahli agama. 
Meskipun pendekatan yang pertama dan yang kedua itu 
berbeda, namun terdapat korelasi yang kuat antara keduanya, 
yaitu bahwa, sebagaimana telah disebutkan di atas, sepanjang 
konsep al-Qur’an sendiri, ayat-ayat Allah meliputi seluruh 
alam semesta dan semua kitab suci. Maka secara keruhanian, 
pemahaman mendalam terhadap gejala alam akan menghasilkan 
hal yang sama dengan pemahaman mendalam terhadap kitab 
suci, berupa pendekatan dan kedekatan kepada Allah. Jadi kedua 
jenis itu adalah keulamaan takwa dan keluhuran budi (h. 5).

Membaca tafsiran Cak Nur tersebut ada hal yang perlu kita 
perhatikan secara seksama, yaitu: pertama, konsep ulama yang 
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pengertiannya adalah orang yang ahli dalam ilmu-ilmu non-
agama; dan kedua, pengertian ulama yang dimaksud adalah mereka 
yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Meskipun terdapat perbedaan 
namun pengertian keduanya sesungguhnya saling terkait dan 
melengkapi. Keterkaitan tersebut dapat terlihat pada tujuannya 
yaitu mendekatkan kepada Allah. Sifat keulamaan yang dicapai 
pada taraf ini menurut Cak Nur adalah takwa dan keluhuran 
budi. Terkait dengan takwa dan keluhuran budi ini Cak Nur juga 
mengutip hadis Nabi bahwa “yang paling banyak menyebabkan 
manusia masuk surga (merasakan kebahagiaan hidup sejati) ialah 
takwa kepada Allah dan budi pekerti luhur” (h. 2). 

Penegasan ulang oleh Cak Nur bahwa kewenangan ulama 
dalam Islam hanya sebatas wewenang keilmuan dapat kita baca 
pada pernyataan Cak Nur berikut:

Jadi wewenang ulama dalam Islam adalah wewenang keilmuan. 
Berdasarkan ilmunya, seorang ulama dibenarkan memberi 
pendapat atau fatwa. Namun nilai fatwa itu tidak mutlak, 
karena hanya bersifat keilmuan semata (yang nisbi dan 
terbatas). Karena itu fatwa tidaklah mengikat secara umum, 
kecuali untuk pihak yang meminta fatwa. Dan jika suatu fatwa 
dikeluarkan namun setelah itu terbukti ada pendapat dengan 
dasar-dasar ilmu dan bukti yang lebih kuat, maka fatwa itu 
dengan sendirinya gugur. Dalam bahasa yang lebih tegas dan 
sederhana, suatu fatwa selalu dapat dibantah. Suatu fatwa tidak 
boleh dianggap suci, karena para ulama sendiri, sebagai tokoh 
yang bukan pendeta, tidak mempunyai wewenang suci. Karena 
faktor kenisbian dan keterbatasannya, seorang ulama yang 
member fatwa berdasarkan ilmu dan ijtihadnya (usahanya yang 
sungguh-sungguh untuk memahami agama) namun ternyata 
salah ia tidak berdosa (h. 7).

Ungkapan-ungkapan “wewenang keilmuan,” “memberi penda-
pat dan fatwa,” “suatu fatwa selalu dapat dibantah,” dan “fatwa 
tidak boleh dianggap suci” merupakan titik-titik penting untuk 
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mencermati persoalan yang terjadi pada masyarakat Islam saat ini, 
khususnya yang berkaitan dengan insititusi ulama di Indonesia. 
Bila kita membaca secara cermat apa yang disampaikan oleh Cak 
Nur di atas, Majelis Ulama selaku institusi “resmi” seharusnya 
menempatkan diri sebagai lembaga keilmuan keislaman dan 
bukan menginstitusikan kesucian institusi tersebut. Majelis ulama 
selanjutnya harus lebih banyak memberikan pengertian kepada 
umat bahwa kedudukan fatwa yang mereka sampaikan bukanlah 
sesuatu yang suci dan benar secara mutlak. 

Fatwa seharusnya ditempatkan sebagai upaya ijtihad Majelis 
Ulama yang memungkinkannya masih bisa “keliru,” dan keberla-
kuan fatwa tersebut tidak mengikat secara umum layaknya sebuah 
undang-undang. Pada hakikatnya, nilai suatu fatwa merupakan 
produk keilmuan yang sifatnya terbatas atau menurut istilah Cak 
Nur nisbi. Umat, atau dalam hal ini masyarakat Islam, dituntut 
untuk harus kritis terhadap setiap fatwa yang dinyatakan oleh 
Majelis Ulama. Cak Nur dalam hal ini juga berpendapat bahwa 
kita selaku umat atau masyarakat Islam dibolehkan mengikuti 
sesuatu bila kita sendiri paham perkara itu. Cak Nur selanjutnya 
merujuk pada fi rman Allah: “Jangan engkau mengikuti sesuatu 
yang engkau tidak punya pengetahuan mengenainya; sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan lubuk hati itu semuanya akan 
dimintai pertanggungjawaban” (Q 17:36) (h. 9). 

Pertanyaan yang dapat diajukan adalah: mengapa kita hanya 
diperbolehkan mengikuti suatu hal yang kita sendiri paham akan 
perkara itu? Cak Nur selanjutnya berpendapat bahwa kelak manusia 
akan bertanggungjawab atas dirinya dan pertanggungjawaban 
tersebut bersifat pribadi. Cak Nur mengutip fi rman Allah: “Dan 
setiap mereka (manusia) datang kepada-Nya secara pribadi” (Q 
19:95) (h. 7) dan fi rman-Nya: “Waspadalah kamu sekalian kepada 
Hari ketika seseorang tidak dapat menolong orang lain sedikit pun 
juga, dan ketika perantara tidak bakal diterima, tebusan tidak bakal 
diambil, dan mereka semua tidak akan dibela” (Q 2:48) (h. 10). 

Selain wewenang keilmuan seorang ulama, menurut Cak Nur, 
memiliki satu tugas mulia, yaitu menjaga akhlak masyarakat.



LUKMAN HAKIM

48 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014

Tugas mulia lain daripada para ulama ialah menjaga akhlak 
masyarakat. Pengetahuan dan pendalaman tentang ajaran agama 
yang dimilikinya memungkinkan para ulama bertindak selaku 
kekuatan moral. Dan jika kita kaji dengan teliti ketentuan al-
Qur’an tentang mereka yang mendalami agama, kita dapatkan 
antara lain tugas mereka selaku pemberi peringatan kepada 
masyarakat agar mereka tetap bertakwa kepada Allah dengan 
menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-
larangan-Nya. Kesemuanya itu berujung kepada pelaksanaan 
budi pekerti luhur atau al-akhlāq al-karīmah, kehidupan etis 
dan bermoral (h. 7).

Cak Nur mengatakan bahwa pengetahuan dan kedalaman ajaran 
agama yang dimiliki seorang ulama “memungkinkan”-nya bertindak 
selaku benteng kekuatan moral masyarakat. “Memungkinkan” 
berarti bahwa seorang ulama dapat melakukan hal tersebut secara 
terbuka maupun secara tak terbuka, langsung maupun tidak 
langsung. Misi selaku benteng kekuatan moral seorang ulama yang 
dimaksud oleh Cak Nur tersebut berujung pada sikap pemberi 
peringatan terhadap masyarakat. Cak Nur sering memakai istilah 
“amar makruf nahi munkar.”  

Maksud Cak Nur dengan kata “memungkinkan” dapat kita 
tangkap bila kita membaca fi rman Allah: “Dan tidaklah sepatutnya 
orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); tetapi 
sebaiknya ada suatu kelompok dari setiap golongan di antara mereka 
tidak keluar (pergi berperang), supaya mereka ini dapat mempelajari 
agama secara mendalam, dan dapat memberi peringatan kepada 
kaumnya (yang pergi berperang) apabila sudah kembali kepada 
mereka, agar kaumnya itu dapat menjaga diri (dari melakukan 
larangan Allah)” (Q 9:122) (h. 8).

Kata “memungkinkan” yang dimaksud oleh Cak Nur bila 
penulis tafsirkan dengan pokok-pokok ayat tersebut di atas walau 
pesan konteks utamanya adalah berperang, namun dalam konteks 
saat sekarang istilah konsep “berperang” tersebut dapat kita alihkan 
sebagai keterlibatan dalam pertarungan “politik.” Pada konteks ini, 
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maksud yang disampaikan oleh Cak Nur dapat dimungkinkan 
sebagai pesan bahwa tidak semua ulama harus terlibat pada 
pertarungan perebutan kekuasaan atau urusan politik. Melainkan 
harus ada ulama yang tetap teguh dan tekun belajar guna mengawal 
dan memberi peringatan kepada mereka yang terlibat dalam 
urusan politik tersebut supaya mereka tetap menjaga diri dan tetap 
menjauhi larangan Allah swt. Kira-kira demikian tafsiran penulis 
atas kata “memungkinkan” yang dimaksud oleh Cak Nur. 

Cak Nur juga menjelaskan bahwa sesungguhnya tugas untuk 
menjaga moral masyarakat pun tidak hanya dibebankan kepada 
ulama Islam melainkan juga diberikan kepada pemimpin agama 
lain. Cak Nur selanjutnya mengutip fi rman Allah: “Dan engkau 
lihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dalam dosa dan 
permusuhan, serta memakan yang kotor (haram). Sungguh, amatlah 
buruk apa yang mereka lakukan itu. Alangkah baiknya kalau para 
pendeta dan tokoh agama mereka melarang mereka dari mengucapkan 
perkataan dusta dan dari memakan yang kotor! Sungguh, amatlah 
buruk apa yang mereka perbuat itu” (Q 5:62-63) (h. 8). 

Penjelasan Cak Nur tentang ayat tersebut adalah bahwa ayat 
tersebut merupakan gugatan al-Qur’an yang ditujukan kepada 
para pemimpin Ahli Kitab tertentu karena mereka tidak dengan 
sungguh-sungguh membimbing umat mereka dan tidak pula 
mencegah umat itu dari perbuatan yang bertentangan dengan moral. 
Larangan yang semestinya diberikan kepada umat mereka adalah 
larangan berupa berbuat dosa dan bermusuhan, memakan barang 
haram, dan berkata dusta. Ketiga perbuatan tercela tersebut bila 
didiamkan dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat. 
Ketiga perbuatan tercela itu, bila tidak ditangani segera, dapat 
menjadi malapetaka kehidupan sosial manusia.

Penegasan Cak Nur terhadap tugas para ulama selain mengutip 
ayat suci al-Qur’an beliau juga mengutip beberapa hadis. Pernyataan 
Cak Nur tersebut dapat kita baca sebagai berikut: 

Sebuah hadis yang terkenal menyebutkan bahwa para ulama 
adalah pewaris para nabi. Tugas menjaga moral masyarakat inilah 



LUKMAN HAKIM

50 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014

yang merupakan inti pewarisan para ulama dari tugas suci para 
nabi. Para nabi, seperti ditegaskan oleh Nabi kita, Muhammad 
saw, dalam sebuah hadis yang amat terkenal, bertugas antara 
lain untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Seorang ulama 
yang mengabaikan tugas suci ini berarti melanggar kehormatan 
mereka sebagai pewaris para nabi (h. 8).

Tugas luhur sebagai cerminan pewaris para nabi sebagaimana 
dimaksud oleh Cak Nur adalah menyempurnakan budi pekerti 
luhur. Ketika Cak Nur menyatakan bahwa bila hal tersebut 
tidak dilakukan oleh seorang ulama, ia menyebut istilah ‘ulamā’ 
al-sū’ (baca: ‘ulamā’-u-ssū’, yakni, “ulama kebusukan”). Sebutan 
ini ditujukan untuk para ulama yang mengabaikan moral dan 
etika masyarakat dan yang bersangkutan justru ikut larut dalam 
kepentingan pribadinya dan biasanya turut bekerjasama dengan 
penguasa yang zalim. Hadis lain yang dikutip oleh Cak Nur diambil 
dari al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya: “Orang yang berilmu ialah 
dia yang menggunakan akalnya tentang Allah, kemudian bertindak 
dengan menaati-Nya dan menjauhi murka-Nya” (h. 4).

Rambu-rambu yang disampaikan oleh Cak Nur kepada kita 
tentang siapa ulama bila merujuk pada hadis di atas dan pada ayat-
ayat yang dirujuk oleh beliau menunjukkan bahwa para ulama 
adalah mereka yang menggunakan akal, menaati perintah Allah, 
dan menjauhi murka-Nya.  

 
Merujuk pada Khazanah Intelektual Islam 

Cak Nur selain memiliki pemahaman dan penguasaan yang 
sangat baik terhadap al-Qur’an dan hadis beliau juga memiliki 
pengetahuan dan wawasan yang sangat luas terhadap khazanah 
intelektual Islam, baik klasik maupun modern. Pemahaman dan 
pengetahuan tersebut terlihat bagaimana beliau merujuk dan 
mengutip karya-karya A. Yusuf Ali, Ibn Katsir, Ibn Taymiyah, dan 
Sayyid Quthub. Kutipan Cak Nur atas karya A. Yusuf Ali adalah:
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A. Yusuf Ali menjelaskan, yang dimaksud Allah menjadi saksi 
bahwa tiada tuhan melainkan Dia (Sendiri) ialah bahwa Dia telah 
berbicara kepada kita umat manusia melalui wahyu yang dibawa 
para malaikat kepada para nabi dan rasul, dan melalui seluruh 
ciptaan-Nya, karena seluruh alam raya bertasbih mengagungkan 
Tuhan. Dan siapa saja yang memperhatikan seluruh yang ada 
ini dengan penuh penghayatan, jika ia membuat penilaian 
yang jujur, ia tidak akan pernah gagal menemukan kesaksian 
itu dalam hatinya sendiri dan kesadaran nuraninya. Semuanya, 
kata Yusuf Ali, menunjukkan Kemahaesaan Tuhan, Sifat-Nya 
yang maha tinggi, dan Kearifan-Nya (h. 3).

Membaca kutipan di atas, penulis berpendapat bahwa maksud 
Cak Nur mengutip pernyataan A. Yusuf Ali tidak sekedar untuk 
menguatkan tafsiran ayat yang terdapat pada surat Alu Imran ayat 
18 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah 
Allah sendiri yang telah berbicara kepada kita umat manusia melalui 
wahyu yang dibawa para malaikat kepada para nabi dan rasul, dan 
melalui seluruh ciptaan-Nya, karena seluruh alam raya bertasbih 
mengagungkan Tuhan. Siapa saja yang memperhatikan ciptaan-
ciptaan Allah dengan penuh penghayatan dan dengan penilaian yang 
jujur, maka orang yang seperti itu disebut orang yang berilmu.

Menyambung kutipan A. Yusuf Ali di atas Cak Nur juga 
mengutip tafsir Ibn Katsir: “Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya 
mengatakan bahwa penyertaan para ilmuwan sebagai saksi atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri dan para malaikat 
adalah kekhususan yang agung dalam maqām atau ‘kedudukan’ ini” 
(h. 3). Bila kita membaca bagaimana Cak Nur menafsir tafsiran Ibn 
Katsir ini, maka dapat digaris bawahi bahwa status para ilmuwan 
sebagai saksi atas Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri 
dan para malaikat merupakan status tertinggi yang disematkan oleh 
Allah bagi manusia yang berilmu. Menurut pengertian penulis, 
pernyataan ulama yang dikutip oleh Cak Nur sesungguhnya 
Cak Nur telah mengajak kita untuk senantiasa sungguh-sungguh 
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bertauhid dengan terus-menerus mendekatkan diri (taqarrub) 
kepada Allah, dan jalan (tarīqah) yang beliau tekankan adalah jalan 
ilmu. Intinya adalah bahwa semakin berilmu seseorang semakin 
dekat ia kepada Allah. 

Kutipan Cak Nur yang lain untuk menjelaskan kedudukan dan 
peranan ulama adalah kutipan dari perkataan al-Harits ibn Asad 
al-Muhasibi (165-243H), seorang pemikir Sufi  klasik kelahiran 
Basrah. Al-Muhasibi mengatakan, seperti dikutip Cak Nur:

Akal adalah alat untuk iman, dan perbedaan kemampuan 
manusia dalam memahami hakikat ajaran-ajaran ideal agama 
berasal dari perbedaan mereka dalam kepekaan akal tentang 
janji dan ancaman (Allah) dan memahami firman Allah. 
Sesungguhnya perbedaan manusia dalam zuhud sesuai dengan 
tingkat keutuhan akalnya dan kesucian hatinya. Yang paling 
utama di kalangan mereka ialah yang paling unggul akalnya, 
dan yang paling unggul akalnya ialah yang paling paham 
tentang Allah, dan yang paling paham tentang Allah ialah yang 
paling baik penerimaannya dari Allah. Akal yang utuh dan 
bebaslah yang mampu merenungkan kemaharajaan Allah dan 
kekuasaan-Nya, tanpa sesat ataupun menyimpang (h. 5).

Kutipan Cak Nur ini semakin menguatkan orientasi kesufi an 
beliau. Penulis berpendapat demikian karena tidak dapat terlepas 
dari kecenderungan visi Cak Nur yang tersirat di balik makna teks-
teks yang beliau tulis. Kecenderungan tersebut yang selanjutnya 
beliau jadikan acuan untuk menguraikan visi etik dan kesufi an 
beliau. Visi beliau tentang konsep ilmu atau akal senantiasa 
berkorelasi dengan iman.  

Pesan-pesan tersirat dari tulisan-tulisan yang dikutip oleh Cak 
Nur, yang meliputi teks-teks yang ditulis oleh A. Yusuf Ali, Ibn 
Katsir, dan al-Muhasibi, mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa 
memegang prinsip tauhid dan akhlak mulia. Sikap hidup yang 
demikian, menurut pendapat penulis, adalah bentuk kesufi an yang 
terbentuk dari etos atau sikap ilmiah yang wajib dimiliki ulama. 
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Cak Nur juga mengutip Sayyid Quthub, seorang ulama modern 
dari Mesir, yang visinya tentang kedudukan dan peranan ulama 
sama dengan para ulama klasik. Sayyid Quthub mengatakan:

Dalam Islam tidak ada kependetaan (kahānah) dan tidak 
pula ada penengah antara manusia dan Tuhan. Setiap orang 
Muslim di pelosok bumi dan di hamparan lautan dapat 
secara sendiri-sendiri berhubungan dengan Tuhannya, tanpa 
seorang pendeta atau pastur. Pemimpin Islam tidaklah 
me nyandarkan wewenangnya kepada “hak Ketuhanan,” 
juga tidak kepada penengahan antara Allah dan manusia. 
Pemimpin Islam menyandarkan pelaksanaan kekuasaannya 
kepada masyarakat Islam, sebagaimana kekuasaan itu sendiri 
bersandar kepada pelaksanaan agama yang semua pihak sama 
hak dalam memahaminya dan melaksanakannya jika mereka 
memang benar-benar memahaminya, dan semuanya berhukum 
kepadanya dengan hak yang sama.

Maka dalam Islam tidak ada “petugas agama” dalam arti 
yang dipahami dalam agama-agama lain, yang membuat 
berlangsungnya upacara keagamaan tidak sah kecuali dengan 
hadirnya petugas agama. Yang ada dalam Islam ialah ulama (ahli 
ilmu) agama, dan tidaklah pada seorang yang ahli agama itu 
ada hak yang khusus untuk mengawasi kaum Muslim. Seorang 
hakim tidaklah punya hak mengawasi kecuali pelaksanaan 
syariah yang tidak ia buat sendiri melainkan diwajibkan Allah 
atas semuanya. Sedangkan di akhirat nanti, semuanya kembali 
kepada Allah. “Dan setiap mereka (manusia) datang kepada-
Nya secara pribadi” (Q 19:95) (h. 6-7).

Kedudukan dan peranan ulama sebagai pemegang otoritas 
ilmu dan penjaga moral masyarakat bukanlah perantara Tuhan 
(shamanism) atau petugas agama yang berfungsi untuk melakukan 
pengawasan terhadap kaum Muslim. Pernyataan Sayyid Quthub 
yang dikutip oleh Cak Nur di atas memperlihatkan upaya Cak Nur 
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untuk meluruskan pengertian kaum Muslim, khususnya kaum 
Muslim Indonesia, untuk tidak menganggap dan memperlakukan 
ulama seperti yang dimaksud oleh Sayyid Quthub di atas.

Ulama menurut Islam hanyalah ahli ilmu dan kewenangannya 
pun bukan kewenangan sebagai kepanjangan tangan Tuhan di 
muka bumi. Pada prinsipnya, manusia kelak di akhirat akan datang 
menghadap kepada Allah secara pribadi dan sendiri-sendiri untuk 
mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. 

Pesan moral lain ditegaskan oleh Cak Nur dengan mengutip 
pepatah Arab: “Barangsiapa bertambah ilmunya namun tidak 
bertambah hidayahnya, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali 
semakin jauh saja” (h. 2). “Seorang ulama yang tidak mengamalkan 
ilmunya, akan diazab sebelum para penyembah berhala” (h. 9). 
Pesan terpenting yang dapat kita tangkap dari pepatah tersebut 
adalah bahwa semakin kita berilmu maka kita akan semakin dekat 
kepada Allah dan kedekatan kepada Allah tersebut merupakan 
pertanda hadirnya hidayah Allah dalam kehidupan kita. Hadirnya 
hidayah adalah pertanda kedekatan kepada Allah.

Seorang ulama juga memiliki satu tugas mulia, yaitu mengamal-
kan ilmunya. Tugas mulia ini merupakan konsekuensi dari peranan 
dan kedudukan ulama selaku pengemban ilmu dan penjaga moral. 
Oleh karena itu, bila seorang ulama tidak mau melaksanakan 
tuga ini, maka ancaman berupa azab akan ditimpakan oleh Allah 
kepadanya sebelum orang-orang musyrik menerima azab dari-
Nya. 

Ulama dalam Pengertian Populer 

Pengertian ideal ulama menurut Islam seperti yang tertuang 
dalam al-Qur’an dan hadis telah diuraikan dan ditafsirkan oleh Cak 
Nur bahwa ulama adalah pengemban ilmu yang memiliki peranan 
sebagai penjaga moral masyarakat. Pengertian ideal tentang ulama 
tersebut pada kenyataannya sangat jauh berbeda dengan apa yang 
diketahui dan dimengerti oleh masyarakat Islam dalam kehidupan 
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kita sehari-hari. Pengertian populer yang berkembang di masyarakat 
kita saat ini tentang apa dan siapa ulama dalam realitas sosial ternyata 
sangatlah beragam. 

Keragaman pengertian tersebut terjadi karena latar sosial-
budaya dan historis masyarakat yang beragam sehingga makna dan 
pengertian yang dihasilkan merupakan cerminan dari situasi sosial-
budaya dan historis masyarakat itu. Setidaknya pengertian ulama 
secara populer secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa 
pengertian berikut. Pertama, ulama menurut pengertian politik. 
Menurut pengertian politik, seorang ulama bukan sekedar menjadi 
panutan melainkan menjadi role model masyarakat baik dalam hal 
kehidupan beragama maupun berpolitik.5

Mengacu pada pengertian politik di atas penulis berpendapat 
bahwa seseorang yang disebut ulama ia secara personal merupakan 
sosok yang sangat karismatik memiliki pengaruh yang besar dalam 
kehidupan sosial dan biasanya ia memiliki pengikut (massa) yang 
besar. Ulama yang seperti ini biasanya menjadi incaran dan rebutan 
oleh para politisi atau biasanya pula ulama tersebut memanfaatkan 
statusnya itu untuk masuk ke kancah politik.

Fenomena lain dari kenyataan pengertian ulama dalam politik 
ini adalah hadirnya partai agama (Islam) dengan sistem kaderisasi 
yang memakai pola hubungan murabbi (pembimbing) dan umat 
(pengikut) ketimbang membangun pola hubungan elite-massa 
atau patron-klien. Partai dengan membangun model seperti ini 
biasanya menjadikan partainya tidak sekedar menjadi partai politik 
sebagai alat untuk meraih kekuasaan melainkan juga sebagai alat 
dakwah. Contoh fenomena dalam pola hubungan sosial pada 
partai politik yang semacam ini adalah: para anggotanya diikat ke 
dalam sebuah ikatan persaudaraan yang didasarkan atas doktrin 
politik keagamaan yang dibangun oleh para elite partai. Sebuah 

5 Hubungan agama dan politik dalam agama Islam  memiliki sejarah yang 
panjang dan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan agama. Silakan baca 
tulisan Nurcholish Madjid, “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip 
Hukum dan Keadilan,” Paramadina 1/1 (Jul-Desember 1998):  49.
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contoh sederhana adalah cara mereka menyapa sesama anggota 
partai ikhwān (untuk laki-laki) dan akhawāt (untuk perempuan). 
Partai ini juga mempererat hubungan sosial anggotanya dengan cara 
menjodohkan mereka ke dalam sebuah ikatan pernikahan. 

Relasi sosial antara elite dan anggota partai pun layaknya 
hubungan antara ulama dan umat yang membuat elite partai 
memosisikan dirinya tidak hanya selaku politisi yang memiliki 
konstituen melainkan juga memosisikan dirinya sebagai panutan 
dalam hal keagamaan. Fenomena lain tentang ulama yang terkait 
dengan masalah politik adalah dibentuknya institusi keulamaan 
yang di Indonesia disebut majelis ulama. Institusi majelis ulama ini 
dibentuk dan diprakarsai oleh ormas-ormas Islam dan pemerintah. 
Institusi ini mulai resmi berdiri pada 26 Juli 1975. Majelis ulama 
memainkankan peranannya ke dalam lima hal, yaitu: sebagai 
pewaris tugas-tugas para nabi (waratsat al-anbiyā’), pemberi fatwa 
(muftī), pembimbing dan pelayan umat (rā‘ī wa khādim al-ummah), 
gerakan islah dan pembaruan (harakat al-ishlāh wa al-tajdīd), dan 
penegak amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy 
‘an al-munkar). 6

Kedua, ulama menurut pengertian budaya. Pengetian populer 
masyarakat tentang ulama yang mengacu ke budaya ini dapat 
dibeda kan ke dalam dua sub-budaya: sub-budaya masyarakat desa 
dan sub-budaya masyarakat kota. Masing-masing sub-budaya 
memperlihatkan fenomenanya sendiri. Menurut sub-budaya 
masyarakat desa secara khusus di daerah-daerah pulau Jawa 
istilah ulama sering disamakan dengan sebutan “kyai.” Sosok kyai 
bagi masyarakat Jawa merupakan fi gur yang sangat dihormati, 
karismatik,7 memimpin institusi keagamaan seperti pesantren atau 

6 www. MUI.or.id. 
7 Konsep karismatik menurut pengertian sosiologi lazim didefi nisikan 

dengan pengertian kewenangan di bidang keagamaan. Tokoh karismatik yang 
lazim dikenal dalam sosiologi adalah tokoh agama di mana dengan karisma 
yang dimiliki seorang tokoh agama secara otomatis memiliki kewenangan untuk 
memimpin agama dan memiliki dominasi. Lihat Reinhard Bendix, Max Weber 
an Intellectual Portrait, Anchor Book, New York, 1962. H. 298. 
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masjid dan diyakini sebagai ahli ilmu agama dan memiliki kekuatan 
supranatural.     

Masyarakat perkotaan pun mempunyai cara pandang terhadap 
sosok ulama, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara 
pandang masyarakat desa. Hanya saja yang menjadi pembeda 
adalah penyebutan terhadap fi gur yang disebut ulama itu berbeda. 
Masyarakat kota lebih beragam di dalam memakai istilah terhadap 
fi gur yang disebut ulama seperti kyai, ustadz, atau habib. Selain 
penyebutan istilah, cara pandang dan cara perlakuan masyarakat 
baik di desa dan di kota, hal lain yang menarik untuk dibahas di 
sini adalah perilaku mereka. Perilaku tersebut meliputi perilaku 
masyarakat maupun perilaku fi gur yang disebut ulama itu sendiri. 

Perilaku masyarakat di desa dan di kota relatif sama di dalam 
memperlakukan fi gur ulama. Persamaan perlakuan ini dipengaruhi 
oleh pengertian dan cara pandang sosial mereka terhadap ulama. 
Ulama dalam realitas sosial dipandang tidak sekedar memiliki 
otoritas keagamaan tetapi memiliki otoritas yang justru melebihi dari 
apa yang telah disebutkan oleh Cak Nur di atas.8 Dengan otoritas 
yang dimiliki tersebut sosok yang disebut ulama beserta keluarga dan 
segenap keturunannya memperoleh perlakuan yang sangat istimewa 
dari masyarakat. Salah satu perlakuan istimewa tersebut adalah tradisi 
ziarah ke makam para ulama. Masyarakat biasanya tidak sekedar 
berdoa untuk almarhum melainkan juga mencari “berkah” dan selain 
itu ada pula yang mengambil tanah makam untuk dibawa pulang. 
Perbuatan tersebut dilakukan karena kepercayaan dan keyakinan 
masyarakat yang menganggap sosok ulama merupakan washilah 
(perantara) antara manusia dan Tuhan.9  

8 Pengertian konsep otoritas oleh Max Weber disandingkan dengan 
pengertian interest (kepentingan) dan value orientation (orientasi nilai). Lihat 
Reinhard Bendix, Max Weber an Intellectual Portrait (New York: Anchor Book, 
1962), h. 286.

9 Konsep washilah (perantara) dalam antropologi lazim dikenal dengan 
konsep shamanism yang memiliki pengertian bahwa seseorang yang disebut 
shamanist adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengobati dan 
mampu menghubungkan manusia yang berada di dunia dengan makhluk 
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Perilaku dan perlakuan masyarakat terhadap figur ulama 
menurut kenyataan ternyata tidak sesuai dengan perilaku fi gur 
yang dianggap ulama. Orang yang merasa dirinya ulama adakalanya 
berperilaku tidak semestinya seperti apa yang dimaksud oleh ajaran 
Islam. Penjelasan Cak Nur tentang kedudukan dan peranan ulama 
menurut Islam menjadi sangat relevan untuk dijadikan kritik 
atas status dan peranan ulama dalam kehidupan sosial saat ini. 
Contoh kasus tentang status dan peranan ulama yang mungkin 
dirasa menyimpang adalah kasus ulama yang lahir dari industri 
media (dalam hal ini telivisi).10 Ulama model ini terlihat memukau 
penampilannya di media dengan atribut-atribut keagamaan yang 
meraka kenakan. Penampilan mereka, baik model maupun gaya 
hidup mereka, sering ditiru dan dijadikan acuan gaya dan perilaku 
oleh masyarakat, khususnya di perkotaan. 

Gejala lain yang terlihat adalah adanya komersialisasi “agama” 
yang dilakukan oleh ulama produk media ini. Mereka biasanya 
memasang tarif biaya tertentu untuk menyampaikan ceramah atau 
tausiah yang nilai komersialnya ada yang cukup fantastis. Fenomena 
lain yang terjadi di masyarakat perkotaan terkait persoalan status 
dan peranan ulama adalah munculnya fenomena habaib. Para habib 
dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini terlihat banyak yang 
membentuk majelis-majelis taklim khususnya di kota-kota besar di 
Indonesia. Majelis taklim yang dibentuk oleh para habib tersebut 
biasanya diikuti dengan pengerahan massa yang cukup besar. Pola 
sosialisasi kegiatan pengajiannya pun memakai gambar-gambar 
yang berukuran besar dan terpampang di tempat-tempat keramaian 
strategis di tepi-tepi jalan raya. 

supranatural. Lihat Conrad Phillip Kottak, Cultural Anthropology (New York: 
Mc Graw-Hill, 2006), h. 35. 

10 Para penceramah yang biasa tampil di telivisi khususnya pengisi acara 
keagamaan telah banyak memukau pemirsa. Mereka menjadi idola bagi pemirsa 
dan oleh masyarakat mereka biasa dipanggil dengan sebutan “ustadz” dan sebutan-
sebutan lain yang menegaskan bahwa yang bersangkutan dianggap ahli di bidang 
agama. Lihat Chris Barker, Cultural Studies Teori dan Praktik, diterjemahkan oleh 
Nurhadi (Yogyakarta: Bentang, 2005), h. 341-342. 
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Contoh kasus lain dari perilaku para habib ini ada yang 
menjadi pemimpin ormas yang visi dan misinya bertujuan untuk 
memberantas perilaku atau perbuatan yang dianggap maksiat di 
masyarakat. Kiprah para habib yang menjadi stake holder ormas 
ini di antara mereka ada yang sering terlibat aksi anarkis saat 
menjalankan aksi-aksi mereka. Menimbang dan mencermati 
persoalan fenomena kiprah para ulama dalam realitas sosial, catatan 
yang dapat kita rumuskan adalah bahwa status dan peranan mereka 
dalam kehidupan sosial sangatlah beragam. Hal ini tergantung 
pada lapisan sosial mana mereka berada dan ingin memainkan 
peranan. Status dan peranan ulama dalam realitas sosial bila 
modelnya sedemikian rupa maka masing-masing dari para ulama 
dapat saling menolak dan dapat saling tidak mau mengakui karena 
dalam kehidupan sosial yang namanya status keulamaan bukanlah 
sesuatu yang ascribed (terberikan) melainkan status yang bersifat 
achieved (dicapai/diraih).11  

Penutup

Kedudukan dan peranan ulama secara normatif telah dijelaskan 
dan diuraikan secara rinci oleh Cak Nur. Kedudukan dan peranan 
ulama menurut pengertian idealnya seperti pengemban ilmu, saksi, 
pewaris para nabi, dan penjaga akhlak masyarakat merupakan 
konsep kunci pengertian ulama yang sesungguhnya telah tercantum 
dalam al-Qur’an dan hadis. Pengertian ideal ulama yang disajikan 
oleh Cak Nur di hadapan kita ternyata jauh berseberangan dengan 
pengertian ulama yang populer dan orang yang merasa atau dirinya 
“disebut” ulama. 

Pengertian populer tentang ulama, baik kita sadari maupun 
tidak kita sadari, ternyata telah menutup pengertian ideal tersebut. 

11 Pengertian konsep asribed status dan achieved status dapat dilihat pada 
karya Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard Appelbaum, Introduction to 
Sociology (Santa Barbara: W.W. Norton & Company, Inc., 2013), h. 125. 
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Pengertian populer ulama sebagai hasil dari konstruk berpikir 
masyarakat telah menciptakan makna dan pengertiannya tersendiri. 
Oleh sebab itu, status dan peranan ulama dalam kehidupan sosial 
akan berbeda dengan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. 
Status dan peranan meraka pun di masyarakat juga berbeda ber-
gantung pada lapisan sosial mana para ulama tersebut berada.

Keberadaan ulama yang telah melembaga dan kini sudah 
menjadi salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat 
Islam Indonesia setidaknya melalui tulisan Cak Nur yang kita 
diskusikan ini, yang berjudul “Kedudukan dan Peranan Ulama 
dalam Islam,” dapat kita jadikan bahan acuan untuk melakukan 
koreksi dan kontrol sosial atas kiprah, perlakuan, dan pengertian 
populer tentang apa dan siapa sesungguhnya ulama itu. Kontrol 
sosial dan koreksi tersebut tidak ditujukan untuk merusak atau 
meniadakan institusi keulamaan itu melainkan untuk mendudukkan 
ulama agar sesuai atau setidaknya mampu mendekati pengertian 
ulama yang ideal dalam mengemban misi sebagai pewaris para nabi, 
pengemban ilmu, dan penjaga akhlak masyarakat.
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BERDIALOG DENGAN AL-QUR’AN
Catatan Bedah Buku Kafilah al-Fatihah1

Kusmana

I

Dilihat dari sambutan dan pengantar atas buku yang berjudul 
Kafi lah al-Fatihah ini, dari dua puluh dua komentar, hanya empat 
dari mereka menyatakan bahwa karya ini adalah karya tafsir, sedang 
selebihnya lebih menyatakan bahwa karya ini merupakan karya di 
luar tafsir tetapi mengandung tafsir al-Qur’an yang di dalamnya 
pesan al-Qur’an digali dan dikomunikasikan dengan tujuan 
memberikan inspirasi, motivasi, dan pelajaran untuk hidup jujur, 
tulus, cinta damai, dan bersungguh-sunguh dalam sinaran tuntunan 
ilahi. Latar belakang mereka rata-rata berpendidikan agama dan 
berperanan dalam institusi keagamaan, mulai dari guru, kepala 
sekolah, rektor, tokoh masyarakat sebagai pengurus MUI daerah, 
sampai penceramah. Salah seorang dari mereka yang memberikan 
pengantar buku ini berpendidikan agama dan terdidik dalam 
disiplin kajian al-Qur’an yang saat ini berperanan sebagai kepala 
daerah. Pemberi sambuatan lain adalah berlatar belakang sebagai 

1 Makalah ini pernah dipresentasikan pada acara Bedah Buku Kafi lah al-
Fatihah: Kisah Para Penjelajah Induk al-Qur’an, karya Je Abdullah (Jakarta: Noura 
Books, 2014), yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FAH (Fakultas Adab 
dan Humaniora), UIN Syarif Hidayatullah Jakara, pada Rabu, 7 Mei 2014, di 
Aula Prof. Bustami Abdul Gani, FAH, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 



KUSMANA

66 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014

peminat, penulis, dan kolega.2 Dengan latar belakang para pemberi 
sambutan seperti ini, dapat dimengerti kalau pada umumnya mereka 
menempatkan karya ini bukan karya tafsir, tetapi karya sastra yang 
berdimensi tafsir al-Qur’an. 

Karya yang ditulis oleh seseorang yang bukan terdidik dalam 
tradisi disiplin ilmu tafsir telah ada juga sebelumnya. Salah satunya 
adalah Ensiklopedia al-Qur’an karangan M. Dawam Rahardjo, yang 
terbit pada 1996.3 Karya ini direspons sama dengan buku Kafi lah 
al-Fatihah, yaitu pada umumnya para perespons menempatkan karya 
tersebut sebagai karya bukan tafsir. Ensiklopedia al-Qur’an merupakan 
antologi yang berasal dari tulisan-tulisan Dawam Rahardjo yang 
diterbitkan di Ulumul Qur’an, jurnal ilmu dan kebudayaan yang 
diasuhnya. M. Quraish Shihab sebagai salah seorang pakar tafsir 
mumpuni kontemporer Indonesia mengapresiasi karya ini sebagai 
upaya kesalehan seorang Muslim dalam memahami al-Qur’an. 

Karya lain lahir dari tangan salah seorang kritikus sastra 
Indonesia terkenal, Hans Bague Jassin atau lebih dikenal H.B. 
Jassin. Dia juga mengapresiasi al-Qur’an dengan caranya sendiri. 
Setidaknya ada tiga karya Jassin seputar apresiasinya pada al-Qur’an: 
al-Qur’anul Karim Bacaan Mulia (1978), Pengantar al-Qur’anul 
Karim Bacaan Mulia (1978), dan al-Qur’anul Karim Berwajah Puisi 
(1995). Pada dasarnya karyanya yang terbit tahun 1995 didasarkan 
pada karyanya yang terbit 1978, tetapi kemudian melakukan 
perubahan pada penyusunan teks bahasa Arab dan terjemahannya. 
Untuk menghindari kesalahan pemenggalan, beliau kerjasama 
dengan IAIN Jakarta, dalam hal ini dengan salah seorang pakar 
kaligrafi , yaitu Didin Sirojuddin dari Fakultas Adab. Dia menjadi 
fi gur penting di balik kerja kreatif ini. Dalam karyanya yang pertama, 
Jassin menerjemahkan al-Qur’an secara puitis, sementara dalam 
karyanya yang kedua, dia juga menyusun kalimat bahasa Arabnya 
secara puitis berdasarkan keindahan suara bacaan dengan selera 

2 Je Abdullah, Kafi lah al-Fatihah, h. v-xvii.
3 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedia al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan 

Konsep-konsep Kunci (Jakarta: Paramadina, 1996).
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bahasa Indonesia.4 Karyanya menebar kontroversi sampai-sampai 
salah seorang pakar tafsir kita masa itu ikut merespons bahkan 
termasuk yang paling awal, yaitu Oemar Bakry (lahir 1916) yang 
meminta Departemen Agama, MUI dan DDI untuk mengevaluasi 
karya Jassin ini. Departemen Agama ketika itu dipimpin oleh 
Munawir Sjadzali, salah seorang reformis Muslim, merespons 
anjuran Bakry dan menyusun tim untuk mengevaluasi karya Jassin 
ini. Rekomendasi dari tim menyarankan untuk menghentikan 
penyebaran karya Jassin ini secara luas, publikasi hanya dibolehkan 
secara terbatas di galeri Jassin sendiri. Sjadzali menjelaskan bahwa 
umat Islam Indonesia belum siap menerima karya kreatif seperti 
ini.5 Jassin sendiri menyunting kumpulan respons atas terbit buku 
pertamanya tentang al-Qur’an, berjudul Kontroversi al-Qur’anul 
Karim Bacaan Mulia dan al-Qur’an al-Karim Berwajah Puisi 
diterbitkan setahun setelah Jassin wafat, yaitu tahun 2001.  

Setiap karya yang berkaitan dengan al-Qur’an tetapi didekati 
tidak (atau tidak sepenuhnya) dengan tradisi kajian al-Qur’an selalu 
mengundang kontroversi. Walau Kafi lah al-Qur’an sampai saat ini 
sejak diterbitkannya Januari 2014 belum mengundang kontroversi 
seperti karya-karya yang disebut di atas, dari 22 orang yang dimintai 
untuk mengomentari buku ini menunjukkan sikap hati-hati yang 
sama dengan perespons sebelumnya atas karya Jassin dan Dawam. 
Pertanyaannya kenapa demikian?

II

Al-Qur’an adalah mutiara yang bila didekati dari manapun 
dan dengan cara apapun asal dengan dengan ketulusan, kedalaman, 

4 Yusuf Rahman, “Th e Controversi around H.B. Jassin: A Study of His al-
Qur’anul Karim Bacaan Mulia and al-Qur’an al-Karim Berwajah Puisi,” dalam 
Abdullah Saeed, ed., Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia (London: 
Oxford University Press and Th e Institute of Islmaili Studies, 2005), h. 85-86.

5 Rahman,”Th e Controversi around H.B. Jassin,” h. 97.
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kejujuran dan obyektivitas akan memancarkan sinar ilahinya. 
Keyakinan ini juga dipegang oleh penulis dan hasilnya adalah 
Kafi lah al-Qur’an. Keterbukaan al-Qur’an ini membuka berbagai 
dialog. Dalam dialog dengan al-Qur’an setidaknya terdapat dua 
kata kunci yang membedakan karakter dialog tersebut: penafsiran 
dan pemahaman. Pertama, berdialog dengan al-Qur’an melalui 
proses penafsiran. Al-Qur’an sendiri menggunakan kata tafsir, 
misalnya fi rman Allah: “Dan mereka (orang-orang kafi r itu [yaitu 
orang-orang yang menolak kebenaran) tidak prernah datang 
kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami 
datangkan kepadamu kebenaran dan [memberikan kepadamu] tafsir 
(penjelasan) yang paling baik (ahsana tafsīran)” (Q 25: 33). 

Makna terma tafsir dalam ayat ini adalah contoh pengertian 
terma tersebut secara bahasa, artinya al-īdlāh wa al-tabyīn (penjelasan 
dan penerangan).6 Para ulama merumuskan tafsir berdasar pengertian 
dasar tersebut. Misalnya al-Zarqani merumuskan tafsir sebagai 
“ilmu yang membahas al-Qur’an Mulia dari sisi petunjuk-petunjuk 
tentang maksud Allah Yang Maha Tinggi sebatas kemampuan 
manusia.”7 Ini pengertian tafsir yang umum di kalangan ahli kajian 
al-Qur’an. Dari pengertian tersebut ada tiga kata kunci yang saling 
terkait dan membentuk karakteristik tafsir al-Qur’an, yaitu: ilmu, 
petunjuk atau pesan sesuai dengan kehendak Allah, dan usaha tafsir 
sesuai dengan kemampuan manusia. Ilmu di sini dimaksudkan 
sebatas konstruksi penjabaran, penjelasan atau uraian makna yang 
diwakili oleh redaksi bahasa dari kalam Allah. Pesan sesuai dengan 
maksud Allah berarti penjabaran tersebut dimaksudkan dan dibatasi 
pada pencarian pesan yang tidak keluar dari maksud Allah. Cara 
mengetahui maksud Allah adalah dengan menelusuri faktor-faktor 
yang dapat menghantarkan penafsir kepada maksud Allah tersebut. 
Misalnya faktor tersebut dilihat dengan cara menelusuri agen-agen 
yang paling mengetahui, berawal dari Tuhan sendiri sampai pada 

6 Muhammad ‘Abd al-‘Azhim al-Zarqani, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-
Qur’ān  (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 3.

7 Al-Zarqani, Manāhil al-‘Irfān, h. 3.
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generasi agen yang dapat dipertimbangkan mengetahui proses 
wahyu, atau pertama kali ayat-ayat al-Qur’an itu turun. Proses ini 
bersifat hirakis mulai dari Allah sendiri sebagai pemegang kalam-
Nya, Nabi Muhammad saw sebagai penerima wahyu, sahabat 
sebagai agen yang menyaksikan dan mengetahui proses wahyu dan 
dapat bertanya langsung kepada Nabi Muhammad, serta tabiin dan 
tabiut tabiin yang bergaul atau mengetahui kehidupan sahabat. 
Generasi setelahnya tidak dianggap agen yang mengalami secara 
langsung atau sangat dekat dengan proses wahyu, karenanya tidak 
masuk ke dalam cara pencarian ini. Cara penafsiran ini dikenal 
dengan istilah tafsīr bi al-ma’tsūr atau bi al-naqli. Pencarian makna 
dilakukan selain melalui agen yang dianggap mengetahui maksud 
Allah, dilakukan juga melalui penggunaan bahasa. Pencarian 
pada level ini mengundang pro dan kontra sehingga sebagian 
merumuskan pagar-pagar agar penafsir tidak terjerembab ke dalam 
penafsiran dengan hawa nafsu atau penafsiran yang dianggap tidak 
sesuai dengan maksud Allah.Cara pencarian yang ke dua bersifat 
ijtihadi, biasa juga disebut sebagai tafsīr bi al-‘aqli. Perangkat yang 
diperlukan untuk melakukan penafsiran dengan dua cara tersebut 
dirangkum dalam kategori ilmu keislaman dikenal dengan ‘ulūm 
al-Qur’ān, yang terdiri dari ilmu-ilmu kebahasaan, sejarah, kaidah, 
sumber-sumber tafsir, cara baca, nasikh mansukh, dan lain-lain. 

Sementara usaha tafsir sesuai dengan batas kemampuan manusia 
mengacu pada dua hal: penggalian realitas ilahi dan penggalian 
realitas manusia. Inti dari kedua hal tersebut berada dalam kapasitas 
dan jangkaun akal dan nurani manusia untuk meraihnya. Penggalian 
realitas ilahi dilakukan melalui jalur seperti diterangkan di atas. 
Sementara realitas manusia berarti bahwa manusia dalam proses tafsir 
dituntut dalam batas kemampuannya untuk menguasai ilmu-ilmu 
yang akan mengantarkan pengungkapan makna yang sesuai dengan 
maksud Tuhan, di satu sisi. Dalam keterbatasannya pula penafsir 
dipengaruhi dan juga dituntut mampu merefl eksikan perkembangan 
zamannya, di sisi lain. Dalam konteks ini kita mengetahui bahwa 
setiap karya tafsir mempunyai corak tersendiri, ada yang bercorak 
teologis, fi qhi, isyari, adabi, ijtima‘i, dan lain-lain. 
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Untuk memastikan produk tafsir merefl eksikan perkembangan 
zamannya seperti yang dirumuskan di atas, ulama merumuskan 
syarat-syarat penafsiran al-Qur’an, satu dengan lain mengusulkan 
jumlah syarat yang berbeda. Suyuthi dalam al-Itqān merumuskan 15 
syarat, seperti dikutip Quraish Shihab,8 Mana‘ Qaththan menyebut 
9 syarat,9 dan Zarqani hanya  3 syarat saja.10 Quraish Shihab setelah 
mengutip 15 syarat yang diajukan Suyuthi, dia sendiri mengkritisi 
syarat-syarat penafsiran yang dirumuskan Suyuthi 600 tahun lalu, 
dan tampaknya mengambil juga syarat-syarat yang dirumuskan 
ulama lain seperti Qaththan tentang akidah yang lurus, dan 
pemahaman yang dalam akan pentingnya tema pada ayat yang 
ditafsirkan. Tetapi Shihab tidak memasukkan syarat yang mesti 
menjaga bahwa al-Qur’an adalah kitab hidayah dan mukjizat 
seperti diusulkan oleh Zarqani. Dia memberi empat catatan: (1). 
15 syarat tersebut mesti dipahami untuk penafsir yang mencoba 
memberikan tafsir baru; (2). syarat-syarat tersebut berlaku bagi yang 
ingin menafsirkan keseluruhan ayat al-Qur’an; (3). tidak semua 
syarat tersebut relevan sekarang, sebagai gantinya dia memasukkan 
akidah yang lurus atau tafsirannya bersifat obyektif; dan (4). 

8 Ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf, istiqāq atau akar kata, ilmu ma‘ani 
(susunan kalimat dan sisi pemaknaan), ilmu bayan (perbedaan makna, dan sisi 
kejelasan atau kesamarannya), ilmu badi‘ (keindahan susunan kalimat), ilmu 
qira’at, ilmu ushuluddin, ilmu ushlul fi qh, asbab al-nuzul, nasikh mansukh, 
hukum Islam, hadis Nabi, ilmu mawhibah (ilmu yang dihadiahkan Allah kepada 
seseorang sehingga dia berpotensi menjadi penafsir). M. Qurasih Shihab, Kaidah 
Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut anda Ketahui dalam Memahami 
Ayat-ayat al-Qur’an (Cipuat: Lentera Hati, 2013), h. 395-96.

9 Akidah yang lurus, menghindari hawa nafsu, penafsiran al-Qur’an dengan 
al-Qur’an, penggunaan sumber Sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi’in, 
ilmu bahsa Arab dan cabangnya, asas ilmu yang berkaitan dengan al-Qur’an, dan 
pemahaman yang mendalam atas tema ayat yang ditafsirkan. Mana‘ al-Qaththan, 
Maba>hits fi > ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Riyad: t.pbt, t.th. ), h. 329-31.

10 Menjaga pesan al-Qur’an sebagai petunjuk/hidayah dan mukzijat, tidak 
mencampurkan pesan al-Qur’an dengan informasi keilmuan karena kesementaraan 
temuannya, agar produk tafsirnya ditujukan untuk kebangkitan Muslimin dan 
keagungan al-Qur’an. Al-Zarqani, Manāhil al-‘Irfān, h. 101-103.
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pengetahuan tentang obyek uraian ayat.11 Dengan gaya bahasa 
negatif, Shihab merevisi syarat-syarat penafsiran yang ada ke dalam 
6 poin penting untuk menghindari kekeliruan penafsiran al-Qur’an: 
“(a). subyektivitas mufasir; (b). tidak memahami konteks, baik 
sejarah/sebab turun, hubungan ayat dengan ayat-ayat sebelumnya; 
(c). tidak mengetahui siapa pembicara atau mitra dan siapa yang 
dibicarakan; (d). kedangkalan pengetahuan menyangkut ilmu-
ilmu alat (antara lain bahasa); (e). kekeliruan dalam menerapkan 
metode atau kaidah; dan (f ). kedangkalan pengetahuan tentang 
materi uraian ayat.”12 

Para ulama kemudian mengembangkan prinsip dasar penafsiran 
al-Qur’an yang dapat diterima, yaitu otoritas dan obyektivitas. 
Otoritas adalah implikasi bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan 
sebagai penafsir. Dalam praktik, otoritas ini kemudian dijadikan 
benchmark atau standard kualitas tafsir serta pagar yang menjaga 
apakah sebuah upaya untuk menjelaskan pesan Allah itu dapat 
dikategorikan sebagai tafsir atau bukan. Melihat pengalaman respons 
masyarakat atas karya H.B. Jassin dan Dawam Rahardjo yang disebut 
di atas, argument otoritas telah digunakan untuk mengevaluasi 
bahkan menolak sebuah karya dalam kajian al-Qur’an. Dawam 
Rahardjo dan Jassin dipertanyakan penguasaan bahasa Arab dan ulum 
al-Qur’an mereka. Meskipun Dawam Rahardjo telah menjelaskan 
bahwa dirinya juga belajar bahasa Arab dan agama Islam, demikian 
juga Jassin meminta bantuan pakar di bidangnya untuk membantu 
dia mewujudkan keinginannya, tetapi sebagian masyarakat Muslim 
tetap menolaknya. Sebagian mereka beranggapan penguasaan 
keilmuan Jassin dan Dawam Rahardjo dalam tradisi tafsir al-Qur’an 
belum memadai. Hadis Nabi, Idzā wussida al-’amru ilā ghayri ahlihī 
fa ‘ntazhiri al-sā‘ah13 (Kalau suatu perkara diberikan kepada seseorang 
yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu waktu), sering dikutip 
untuk menguatkan pendapat mereka.

11 Shihab, Kaidah Tafsir. h. 397-98.
12 Shihab, Kaidah Tafsir. h. 398-99.
13 Rahman,”Th e Controversi around H.B. Jassin,” h. 95. 
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Obyektivitas berarti sesuai dengan kenyataan, atau kalau dalam 
tafsir sesuai dengan kehendak Allah. Di sini terdapat dua realitas 
obyektif, realitas obyektif empiris, dan realitas obyektif sesuai dengan 
kehendak Allah.14 Para ulama dalam lintasan sejarah lebih banyak 
memberikan perhatian pada produksi tafsir yang sesuai dengan 
kehendak dan maksud Allah. Manusia adalah kapasitas dan realitas 
terbatas, dan Allah adalah tak terbatas. Kenyataan ini, di satu sisi, 
menciutkan tidak sedikit ulama untuk menafsirkan al-Qur’an. 
Muchlis M. Hanafi , misalnya, menyebut Abu Bakar al-Shiddiq, 
Navi, Said ibn al-Musayyaf, Salim ibn Abdullah Qasim yang 
sangat berhati-hati ketika ditanya tantang penafsiran al-Qur’an.15 
Kalau ada yang berani menafsirkan al-Qur’an, maka mereka akan 
segera memeriksa apakah yang bersangkutan memiliki cukup 
otoritas keilmuan atau tidak. Dalam praktiknya para ulama klasik 
menafsirkan al-Qur’an setelah mereka matang dalam keilmuannya, 
dan terkadang matang di pengalaman dan juga umur. Seolah tafsir 
adalah wilayah keilmuan tempat para ulama besar mewariskan 
keilmuannya masing-masing. Tidak heran kalau produk tafsir 
bercorak beragam sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang 
ulama tersebut. Pengaruh dari kesadaran seperti ini masih juga 
dirasakan sampai saat ini seperti terlihat dari respons terhadap karya-
karya Dawam Rahardjo dan Jassin, dan juga disadari penulis Kafi lah 
al-Qur’an yang kita diskusikan ini. Sampai batas tertentu, pengaruh 
tersebut menciptakan persepsi yang bisa jadi menempatkan tradisi 
tafsir menjadi eksklusif dan “kerepotan” menghadapi perkembangan 
zaman. Dalam kesadaran ini, kecenderungan produksi tafsir bersifat 
reproduktif.

Menyadari adanya persoalan dalam memahami maksud Allah 
dan mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam proses tafsir atau 

14 Kusmana, Hermeneutika al-Qur’an: Sebuah Pendekatan Praktis Aplikasi 
Hermeneutika Modern dalam Penafsiran al-Qur’an (Jakarta: UIN Jakarta Press), 
h. 103.

15 Muchlis M. Hanafi , “Kata Pengantar,” dalam Je Abdullah, Kafi lah al-
Fatihah, Kisah Para Penjelajah Induk al-Qur’an (Jakarta:Noura Books, 2014), 
h. xxiv-v.



BERDIALOG DENGAN AL-QUR’AN: CATATAN BEDAH BUKU KAFILAH AL-FATIHAH

 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014 73

merespons produk yang berkaitan dengan kajian tafsir, sebagian 
ulama seperti M Quraish Shihab atau Zarqani, mengaitkan 
obyektivitas dalam ranah keilmuan. Sikap ini merupakan respons 
progresif ulama untuk mendudukkan proses tafsir sebagai proses 
ilmiah selain sebagai proses aktualisasi keagamaan. Dalam ranah 
ilmiah mencari obyektivitas dalam tafsir berarti menggunakan 
pertimbangan-pertimbangan keterukuran empiris, akal, maupun 
intuisi (dalam tradisi Sufi  atau fi lsafat Israqiyyah, atau tradisi Irfani). 
Mencari makna yang sesuai dengan kehendak Allah, kemudian 
diukur, dalam batas-batasnya masing-masing, dengan kesesuain 
fi trah realitas, kelogisan akal, dan pertemuan intuisi manusia dengan 
apa yang diyakini secara jujur. Dalam obyektivitas seperti inilah 
kemudian ranah tafsir menjadi terbuka pada keilmuan lain untuk 
saling berinteraksi, saling meminjam, dan saling menggunakan 
untuk kreativitas produksi makna al-Qur’an. Toh pada dasarnya 
al-Qur’an itu mutiara dan ia akan selalu memancarkan cahayanya 
dari sudut manapun kita memandang dan mendekatinya sepanjang 
dengan cara obyektif. Kesadaran akan obyektivitas terakhir ini telah 
mendorong kembali kreativitas berbagai kalangan untuk berdialog 
dengan al-Qur’an. Saya kira, keberanian penulisan Kafi lah al-
Qur’an berada dalam semangat ini. Walaupun dari sisi apa yang 
disampaikannya tentunya terbuka untuk diapresiasi dan dikritik, 
seperti karya kreatif lain.  

III

Kedua, berdialog al-Qur’an dengan proses pemahaman. 
Pemahaman dalam bahasa Arab setidaknya diwakili dalam tiga kata 
berbeda: ta’wīl (takwil), tafhīm (pemahaman), dan fi qh (fi kih). Ta’wīl 
secara bahasa bermakna sama dengan tafsīr, yaitu al-idlāh wa al-
tabyīn (penjelasan dan penerangan) dengan satu tambahan makna, 
yaitu al-kasyf (penyingkapan).16 Al-Quran, misalnya, menyebut kata 

16 Al-Zarqani, Manāhil al-‘Irfān, h. 4-5.
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ta’wīl (takwil) dalam fi rman Allah:  “... Adapun orang-orang yang 
dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang 
mutāsyabihāt untuk mencari-cari fi tnah dan untuk mencari-cari 
takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali 
Allah. ...” ([Para ulama yang menyetujui takwil membacanya: ] “... 
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, 
mereka mengikuti yang mutāsyabihāt untuk mencari-cari fi tnah dan 
untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui 
takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmu mereka 
mendalam. ...”) (Q 3: 7). 

Secara istilah takwil dirumuskan berbeda-beda antara satu 
ulama dengan lain. Salah satu rumusannya adalah bahwa takwil 
adalah memahami al-Qur’an dengan proses pencarian isyarat-
isyaratnya dengan jalan kajian atau perenungan. Tafsir Sufi , yang 
disebut juga tafsir isyari, adalah contoh penggunaan takwil dalam 
tradisi kajian al-Qur’an. Tafhīm berasal dari kata fahima yafhamu, 
yang berarti memahami, memegang, mendapat, menangkap, 
menyadari, menggambarkan, mempersepsi, membedakan, 
melihat, mengetahui, belajar, dan mendengar. Sementara, tafhīm 
berarti membuat paham.17 Abul ‘Ala al-Mawdudi menamai kitab 
tafsirnya dengan Tafhīm al-Qur’an (Memahami al-Qur’an), yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Th e Meaning of 
the Qur’an (Makna al-Qur’an).18 Sementara fi qh berasal dari kata 
faqiha yafqahu, yang berarti memahami, memegang, mendapat, 
menangkap dan menyadari.19 Terma fi qh (fi kih) kemudian dalam 
perkembangan sejarahnya menjadi terminologi khusus dalam 
deduksi dan konstruksi hukum Islam. Produksi hukum disebut fi kih 
dan alat untuk memproduksinya disebut usul al-fi kih (ushūl al-fi qh). 
Namun demikian karena makna dasar dari fi qh adalah memahami, 

17 Rohi Baalbaki, al-Mawrid A Modern Arabic-English Dictionary (Beirut: 
Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1994), h. 144, 835.

18 Abul ‘Ala al-Mawdudi, Th e Meaning of the Qur’a>n (Delhi: Markazi 
Maktaba jamaat-E-Islami Hind, 1968), h. 1.

19 Baalbaki, al-Mawrid, h. 731.
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sebagian karya menggunakan terma fi qh seperti karya Abu Malik 
Kamal ibn al-Sayyid Salim yang berjudul Fiqh al-Sunnah li al-Nisā’ 
(2001); Muhammad Natsir menggunakan terma fi qh dakwah dalam 
salah satu bukunya; atau sering juga digunakan kata Fiqh al-Lughah 
tentang ilmu bahasa seperti karya al-Tsa‘alibi dan Ibn Faris. 

Dari semua terma yang disinggung di atas kita ambil saja terma 
pemahaman sebagai kontras dari penafsiran. Secara hermeneutik, 
dalam memahami sebenarnya seseorang melakukan salah satu atau 
beberapa hal dari kemungkinan makna yang ada. Jean Grondin 
mengurai memahami ke dalam setidaknya empat konotasi: 
pemahaman intelektual (intellectual grasp), pengetahuan praktis 
(practical know-how), persetujuan (agreement), dan aplikasi dan 
terjemahan (application and translation).20  Di tempat lain saya 
menjelaskan contoh penggunaan ke empat makna memahami, 
ketika menjelaskan pemahaman menurut Gadamer.21 Berbeda 
dari penafsiran yang membatasi subyektivitas demi mencapai 
obyektivitas, dari empat kemungkinan makna memahami, 
pemahaman sebaliknya merangkul subyektivitas. Subyektitvitas 
dalam pemahaman ini adalah inti proses dalam menggali makna. 
Subyek diberi ruang dan diapresiasi sebagai tempat di mana berbagai 
cakrawala, tradisi, prasangka, kegagalan bertemu. Kemudian di atas 
pertemuan atau pertentangan, atau persetujuan, peminjaman, atau 
terjemahan dan aplikasi, makna yang dicari dirumuskan. Di sinilah 
kemudian letak perbedaan besarnya dengan penafsiran. Penafsiran 
walau mungkin untuk menggali makna baru, pada praktiknya 
seringkali ia terjebak pada reproduksi makna. Hal ini karena 
penafsiran mengutamakan pencarian makna sesuai dengan maksud 
pengarang atau dalam tafsir al-Qur’an sesuai dengan maksud Tuhan. 
Hal ini dijaga melalui pemaknaan dan aplikasi otoritas. Sementara, 

20 Jean Gordin. 2002.  “Gadamer Basic Understanding of Understanding,” 
dalam Th e Cambridge Companion to Gadamer, diedit oleh Robert J. Dostal, 
Cambridge: Cambridge University Press, h. 36-51.

21 Kusmana, “Hermeneutika Humanistik Nasr Hamid Abu Zayd: 
Mendiskusikan al-Qur’an sebagai Wacana,” dalam Kanz Philosophia: A Journal 
For Islamic Philosophy and Mysticism  2/ 2 (December, 2012): 268-71. 
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dalam pemahaman posisi pengarang, atau dalam tafsir al-Qur’an 
posisi Allah diletakkan dalam jarak. Penjarakan ini diperlukan 
untuk membuka ruang bagi pembaca untuk mencari signifi kansi 
dan relevansi apa yang dibaca bagi dirinya atau konteksnya. Di satu 
sisi, proses pencarian signifi kansi dan relevansi itu dinamis karena 
dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. 
Di sisi lain, perbedaan kapasitas, kecenderungan dan kepentingan 
subyek berkontribusi pada pemberian nuansa baru akan makna 
yang dicari. Singkat kata, pemahaman mendorong pembacaan 
produktif. Apabila buku Kafi lah al-Fatihah didudukkan dengan 
cara baca pemahaman, maka dapat dimengerti kalau si pengarang 
kemudian mempunyai keleluasaan untuk mengaktualisasikan 
imajinasi penyampaian pesan al-Qur’an dalam setting, dan cara 
yang berbeda dengan tradisi penggalian dan penyampain pesan 
al-Qur’an biasanya.  

IV

Mempertimbangkan penjelasan di atas, maka Kafi lah al-Fatihah 
dapat saja dikategorikan sebagai karya tafsir dengan penyajian yang 
berbeda, yaitu dalam bentuk novel, dengan singkat dapat disebut 
novel tafsir. Cara pemahaman tertentu tentang ajaran Islam, 
dalam hal ini surat al-Fatihah, kemudian dikerangkakan (framed) 
dalam kerangka dialogis melalui metode tadarusan menempatkan 
setiap anggota majlis taklim berkedudukan dan berkesempatan 
sama antara yang satu dengan yang lain. Walau dalam praktiknya 
tidak setiap anggota majlis taklim berperanan sesoleh dan sepintar 
seperti dimainkan oleh setiap anggota “para pemegang kunci,” di 
sini si pengarang mempunyai keleluasaan untuk mengimajinasikan 
kapasitas dan peranan setiap anggota majlis taklim seperti yang dia 
harapkan. Dengan kata lain, dia sedang merumuskan kapasitas dan 
peranan ideal setiap agen dalam majlis taklim, dan bagaimana secara 
ideal majlis taklim itu ditakmirkan. Dalam kebebasan subyek, hal 
ini dimungkinkan dan tidak demikian dalam ranah subyek yang 
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dibatasi demi menjaga kesusksesan pencapaian makna yang sesuai 
dengan kehendak Tuhan.    

Dalam konteks konstruksi yang menjadi pilihan pengarang 
karya yang sedang didiskusikan ini, setidaknya ada tiga catatan kecil 
penting disampaikan di sini. Pertama, Kafi lah al-Fatihah memilih 
pemaknaan surat al-Fatihah dalam kerangka kebijaksanaan Islam 
Sunni muktabarah. Pilihan ini tidak lepas dari identitas, kapasitas 
dan peranan penulis dalam kehidupan sehari-harinya. Dia hidup 
dan belajar serta bergaul dalam lingkungan Islam mayoritas. Dia 
adalah pegawai negeri di kantor pusat lembaga keagamaan, artinya 
dia bagian dari negara dan bekerja untuk kemajuan umat atas nama 
negara. Para komentator karyanya yang dia minta juga mayoritas 
berlatar belakang negara, mulai dari unsur departemen agama 
tempat dia bekerja, rektor dan kepala daerah, sampai pada unsur 
organisasi yang ada kaitannya dengan negara seperti MUI. Semua 
lembaga ini dalam sejarah kiprahnya selalu mendukung pemahaman 
keagamaan yang dianut mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. 
Seperti dalam bukunya dia menyebut anggota majlis taklimnya 
sebagai “para penjaga kunci,” dia sendiri meminta dukungan untuk 
mengiringi diseminasi bukunya dari perwakilan agen yang paling 
membentuk discourse (wacana), yaitu negara. Asumsinya jelas, 
kekuatan pesan yang terkandung dalam karya ini didukung oleh 
discursive resource yang paling berpengaruh. Setidaknya empat bulan 
sejak diterbitkan, buku ini belum mendapat kritikan seperti kritikan 
terhadap Dawam Rahardjo dan Jassin. Singkatnya, ini pilihan bijak 
penulis, walau sedikit agak berlebihan karena ada kesan penulis tidak 
terlalu percaya diri untuk meminta komentator alternatif. Namun 
demikian, hadirnya buku ini dapat menjadi angin segar yang dapat 
mendorong lahirnya kreativitas lain.     

Kedua, Kafi lah al-Fatihah mengikuti tradisi penulisan buku 
kreatif lain yang mempromosikan potensi tempat wisata di samping 
menyampaikan pesan penulis, tetapi dengan nilai lebih penyampaian 
pesan keagamaan yang toleran dan dialogis. Reputasi indahnya 
alam NTB dan ramahnya masyarakat Lombok, dan beragam serta 
lezatnya wisata kuliner di sana, sekali lagi, mendapat penegasan 
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dari salah satu putra daerahnya dengan mengajak pembaca untuk 
menengok ke “dapur” yang meramu keramahan tersebut. Karya ini 
mempunyai nilai tambah, yaitu pengenalan pemahaman keagamaan 
yang ramah dan dialogis.  

Terakhir, seandainya Kafi lah al-Fatihah ditulis dengan meng-
gunakan framing lain seperti pewacanaan Islam liberal atau 
pewacanaan Islam tradisi lain, maka akan menambah dinamika 
keberislaman masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara 
berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tentunya berkepentingan 
untuk mampu menciptakan negara ini menjadi tempat di mana 
paham keislaman yang ada di dunia ini mempunyai tempat dan 
dapat berkoeksistensi secara terhormat dan damai. Kalau secara 
realitas masih terdapat kendala, seperti masih banyak kendalanya 
mewujudkan Islam yang damai, toleran dan dialogis, maka 
pilihannya adalah menciptakan hal tersebut dalam imajinasi yang 
dapat dibagi bersama pembaca lain. Kalau Kafi lah al-Fatihah 
memilih menyampaikan pesan tersebut dengan wacana Islam Sunni 
muktabarah, kreativitas lain dapat menyampaikannya dengan 
framing lain seperti versi Islam liberal, feminis, atau Syi‘ah, atau 
penyampaian pesan Islam dan agama lain tentang toleransi dan 
perdamaian, dan lain-lain.  Pada gilirannya Islam toleran, damai 
dan dialogis itu menjadi milik bersama. Atau lebih jauh lagi, 
toleransi, kedamaian dan dialog itu menjadi milik Indonesia dan 
dapat menularkannya ke belahan dunia lain. 

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb.
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GERAKAN PEREMPUAN MUSLIM
PROGRESIF INDONESIA

Studi Kasus Organisasi-oraganisasi di Jawa 
Tahun 1990-20101

(Bagian Pertama)

Neng Dara Affiah

Latar Belakang

Terdapat kecenderungan pola gerakan yang berbeda antara 
gerakan perempuan Muslim progresif di tahun 1990-1998 di Masa 
Orde Baru dan gerakan perempuan Muslim progresif di tahun 1998-
2010 di Era Reformasi. Gerakan perempuan Muslim progresif di 
tahun 1990-1998 tumbuh dan berkembang dalam situasi sosial dan 
politik dengan kepemimpinan yang mengembangkan pemusatan 
kekuasaan negara dalam semua bidang kehidupan dengan kelompok 
gerakan berada di pinggiran kekuasaan. Sementara organisasi-

1 Tulisan ini berasal dari penelitian disertasi untuk memenuhi kelulusan 
Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Departemen Sosiologi (2009-2014). Penelitian 
disertasi ini telah dipertanggungjawabkan secara akademik dan publik dalam 
Promosi Doktor di Kampus Universitas Indonesia, Depok, pada Senin, 7 Juli 
2014. Tulisan ini, karena panjang, dibagi menjadi dua bagian: bagian pertama, 
yang dimuat dalam Titik-Temu, Volum 6, Nomor 2 (Januari – Juni 2014), dan 
bagian kedua, yang akan dimuat dalam Titik-Temu, Volum 7, Nomor 1 (Juli 
– Desember 2014).
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organisasi gerakan perempuan Muslim progresif di Era Reformasi 
yang ditandai dengan sistem demokrasi adalah bagian dari kelompok 
gerakan sosial yang berkontestasi dengan kelompok gerakan sosial 
lain dalam mendesakkan agenda gerakan untuk menjadi bagian 
dari kebijakan negara.

Kecenderungan lain adalah adanya perbedaan gerakan kelompok 
penentang di Era Orde Baru (1990-1998) dan di Era Reformasi 
(1998-2010). Di Era Orde Baru, kelompok yang bertentangan 
dengan gerakan perempuan Muslim progresif (selanjutnya disebut: 
gerakan) adalah penyelenggara negara yang secara sistematis 
mengendalikan organisasi-organisasi gerakan perempuan kritis yang 
menuntut kesetaraan dan keadilan gender, menuntut pemenuhan 
hak-hak asasi perempuan dan menggugat diskriminasi terhadap 
perempuan, sementara di Era Reformasi, kelompok penentang 
gerakan adalah kelompok gerakan Muslim puritan yang menolak 
gigih gagasan hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan 
dan hak-hak minoritas agama dan menentang konsep dan gerakan 
pemberdayaan perempuan. Penolakan itu, misalnya, dilakukan oleh 
organisasi gerakan Muslim puritan seperti organisasi Muslimah 
Hizbut-Tahrir Indonesia dan organisasi perempuan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). 

Meskipun demikian, terdapat juga kecenderungan persamaan 
antara gerakan perempuan Muslim progresif di era Orde Baru dan di 
Era Reformasi. Persamaannya adalah terlihat dari peranan dan ulama 
sarjana pria sebagai aktor gerakan yang memiliki kontribusi penting 
mengenalkan dasar pemikiran kritis ketimpangan hubungan laki-laki 
dan perempuan serta merumuskan dan membangun argumentasi 
tafsir ajaran Islam yang mendukung ajaran kesetaraan dan keadilan 
gender serta hak-hak perempuan dalam Islam. Persamaan lain adalah 
para aktor gerakan di tahun 1998-2010 hampir secara keseluruhan 
memiliki keterkaitan dengan aktor dan organisasi gerakan di tahun 
1990-1998.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini memusatkan per-
hatiannya pada upaya mendokumentasikan proses muncul dan 
berkembangnya gerakan perempuan Muslim Progresif antara tahun 
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1990-1998 dengan ciri negara yang terpusat (sentralistik) di Masa 
Orde Baru dan gerakan di tahun 1998-2010 dengan ciri negara 
dengan sistem demokratis di Era Reformasi. Dari dua latar belakang 
sosial dan sistem politik yang berbeda tersebut akan dianalisis aspek 
gerakan yang membedakan dan menyamakannya dengan melihat 
nilai-nilai atau ideologi, visi dan misi, struktur organisasi, aktor 
dan para peserta gerakan, program dan strategi serta capaian dan 
tantangan yang dihadapi untuk kemudian dianalisis persamaan dan 
perbedaan antara masing-masing organisasi tersebut berdasarkan 
kekhasan masing-masing organisasi yang kemudian dapat diterapkan 
kesimpulan bagi jenis organisasi gerakan yang sama. 

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana 
tumbuh dan berkembang gerakan perempuan Muslim progresif 
di Indonesia antara tahun 1990-1998 dengan ciri negara yang 
terpusat di masa Orde Baru dan gerakan di tahun 1998-2010 di 
Era Reformasi dengan ciri negara yang demokratis? Aspek-aspek apa 
yang membedakan dan menyamakannya?; (2) Organisasi gerakan 
perempuan Muslim progresif apa yang tumbuh dan berkembang 
antara tahun 1990-2010 terkait dengan ideologi dan visi, struktur 
organisasi, program dan strategi, para aktor dan peserta gerakan 
serta capaian dan tantangan yang dihadapi?; (3) Apakah persamaan 
dan perbedaan antara masing-masing organisasi tersebut terkait 
dengan ideologi dan visi, struktur organisasi, program dan strategi, 
para aktor dan peserta gerakan serta capaian dan tantangan yang 
dihadapi?

Penelitian ini dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, 
penelitian terdahulu mengenai gerakan pembaruan masyarakat 
Muslim masih memperlihatkan kurangnya perhatian terhadap 
proses gerakan perempuan Muslim, tantangan dan capaian-
capaiannya, padahal gerakan perempuan dalam kelompok Muslim 
adalah kelompok masyarakat yang turut menentukan perubahan 
sosial masyarakat Indonesia ke arah yang demokratis, menghargai 
kemajemukan agama dan kelompok (pluralisme) serta menjunjung 
tinggi hak asasi manusia.  Kedua, meskipun telah ada studi-studi 
tentang gerakan perempuan di Indonesia, tetapi perhatian secara 
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komperhensif terhadap studi gerakan perempuan Muslim progresif 
dengan coraknya yang sangat khas masih sangat terbatas. Karena itu, 
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam 
studi sosiologis Gerakan Sosial Baru berperspektif gender, dengan 
mengutip Ritzer dan Goodman,2 yaitu sebuah studi sosiologis 
dengan pendekatan interdisipliner, yang tidak hanya mencakup 
teori-teori sosiologi, tetapi juga disiplin ilmu lain yang memiliki 
tujuan ganda, yakni memperdalam disiplin ilmu yang ditekuni, 
tetapi juga mengembangkan kehidupan individu dan masyarakat 
yang lebih adil dan berperikemanusiaan. 

Penelitian ini dibatasi dalam rentang waktu antara tahun 
1990-2010. Pilihan ini didasarkan argumentasi bahwa pada 
tahun-tahun tersebut muncul pergulatan dalam kelompok pemikir 
Muslim di pelbagai belahan dunia yang mencoba merumuskan 
bahwa pemahaman manusia terhadap teks-teks suci Islam 
merupakan sesuatu yang lentur, teks dapat diinterpretasikan untuk 
mendorong pluralisme, HAM, demokrasi dan kesetaraan gender 
dan bahwa pemikiran Islam sebagai sesuatu yang kompatibel 
(memiliki kesesuaian) dan bukan saling bertentangan dengan 
modernitas.3 Di Indonesia perbincangan tersebut ditandai dari 
seminar bertema “Wanita Islam Indonesia: Dalam Kajian Tekstual 
dan Kontekstual,” yang diselenggarakan pada 2 Desember 1992.4 
Dalam seminar tersebut mengemuka kritik terhadap keberadaan 
organisasi-organisasi perempuan Islam yang pada masa itu hanya 
berfungsi sebagai pelengkap organisasi pria di mana kebijakan 
programnya, keputusan politik dan keagamaannya cenderung 
mengikuti organisasi induknya. Penerimaan ini semakin dikuatkan 

2 George Ritze and Douglas J. Goodman, Sociological Th eory, Sixth Edition 
(New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2003), h. 
204. 

3 Lihat Ziba Mir Hosseini, “Islam and Gender Justice,” Voice of Islam 5 
(2007). 

4 Materi dalam seminar ini telah diterbitkan dalam Lies Marcoes-Natsir 
dan Johan Hendrik Meulema, editor,  Analisis Buku-Buku Tentang Wanita Islam 
Yang Beredar di Indonesia (Jakarta: INIS, 1993). 
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oleh pemahaman teologi konvensional yang mengajarkan dominasi 
laki-laki atas perempuan.5 

Argumentasi lain adalah intensitas keterlibatan peneliti dalam 
proses gerakan yang dimulai di masa-masa pencarian tentang 
kemungkinan adanya pertautan antara Islam dan feminisme adalah 
pada awal tahun 1990-an yang dilanjutkan dengan keterlibatan 
sebagai pengurus Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama yang 
berakhir di tahun 2010.

Gerakan Perempuan: 
Esensialisme dan Konstruksionisme

 
Gerakan perempuan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan 

individu maupun kelompok yang mempunyai perhatian terhadap 
pelbagai upaya memperkecil dan menghapus berbagai ketidakadilan 
gender yang memiliki hubungan dengan penindasan lain seperti 
yang didasarkan atas preferensi kelas, ras, etnis, agama, umur dan 
seks. Ia biasanya dilakukan oleh perempuan dengan maksud agar 
perempuan tidak mengalami diskriminasi karena jenis kelaminnya. 
Gerakan ini merupakan proses kehidupan sehari-hari yang ber-
singgungan dengan politik dan kekuasaan. Ia merupakan proses 
sosial yang di dalamnya terdapat komunikasi, negosiasi dan refl eksi 
seraya mendefi nisikan dirinya secara terus-menerus, merefl eksikan 
pengalaman mereka dan juga membangun ulang identitas mereka. 
Tidak seluruh aspek identitas akan diwujudkan melalui elemen 
gerakan, hubungan kekuasaan lain akan terkait dengan jalannya 
gerakan. Kadang keterkaitan itu saling melengkapi, tetapi pada 
saat yang lain akan menimbulkan ambiguitas dan kontradiksi. 
Bagian-bagian tertentu dalam gerakan ini mungkin tidak sepakat 
satu sama lain, berbagai kelompok dan individu mungkin tidak 

5 Wardah Hafi dz, “Arah Pengembangan Oganisasi Wanita Islam Indonesia,” 
dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, diedit oleh Lies 
Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (Jakarta: INIS, 1993), h. 140.
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aktif selama jangka waktu tertentu. Sementara perorangan boleh 
jadi menganggap menjadi bagian dari gerakan perempuan, bagi 
yang lain tidak demikian. Pelbagai macam tuntutan akan muncul 
pada saat yang berbeda-beda menentang wacana dominan menurut 
caranya sendiri-sendiri sesuai dengan konteks zamannya.6  

Wieringa7 dan Kusyuniati8 membagi pola gerakan perempuan ke 
dalam dua wacana feminis, yakni esensialisme dan konstruksionisme. 
Esensialisme adalah gerakan perempuan yang menekankan sifat-sifat 
feminin perempuan dalam bentuk penyelenggaraan program untuk 
mendukung peranan keibuan. Gerakan perempuan dengan model 
ini lebih berfokus pada kesejahteraan perempuan dan penekanannya 
pada determinisme biologis. Representasi dari gerakan ini adalah 
mereka yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gender 
praktis (practical gender needs). Pemenuhan kebutuhan gender 
praktis adalah pemenuhan kebutuhan perempuan yang berbeda 
dengan laki-laki karena perbedaan gender mereka yang perlu 
dicukupi agar mereka bisa bertahan hidup (survive). Pemenuhan 
ini menitikberatkan proyek-proyek pemenuhan kebutuhan fi sik 
keluarga melalui penyediaan perumahan, sandang atau pangan, dan 
proyek-proyek latihan mengenai rumah tangga seperti kebersihan, 
kesehatan dan memasak. Jenis-jenis latihannya berkaitan dengan 
makanan bergizi serta upaya pencegahan kekurangan gizi dan 
malnutrisi pada anak, tetapi tidak mementingkan status gizi ibu 
itu sendiri.9 

6 Definisi ini dirumuskan Saskia Eleonara Wieringa dalam karyanya 
Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, terj. Hersri Setiawan (Jakarta: 
Garba Budaya dan Kalyanamitra, 1999), h.76.

7 Saskia Eleonara Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, 
terj. Hersri Setiawan (Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra, 1999).

8 Sri Kusyuniati, “Pergerakan Perempuan di Indonesia,” makalah disam-
paikan pada Seminar Merayakan Perempuan dan Peluncuran Buku Siti Roehana 
Koeddoes di Erasmus Huis Jakarta pada Sabtu, 21 April 2001.

9 Mengenai penjelasan ini, lihat Brigitte Holzner dalam Ratna Saptari dan 
Brigitte Holzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi 
Perempuan (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafi ti, 1997), h. 158.
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Sedangkan konstruksionisme lebih menekankan perempuan 
sebagai subyek dan percaya pada peranan horizontalnya dalam 
masyarakat yang direpresentasikan dalam hubungannya dengan ras, 
kelas, bahasa, hubungan sosial, dan sebagainya. Fokus kegiatannya 
didasarkan pada konsep kebutuhan gender strategis (strategic gender 
needs), yakni upaya kesetaraan relasi serta partisipasi perempuan 
dan laki-laki dalam hal pembuatan keputusan, akses yang sama 
untuk mendapatkan kesempatan kerja, pendidikan, pelatihan, 
mempunyai kontrol terhadap pemilikan tanah, kekayaan dan 
kredit, upah yang sama dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang 
bernilai sama, kebebasan untuk memilih dalam pernikahan dan 
reproduksi serta adanya perlindungan terhadap pelecehan seksual 
dan kekerasan yang dilakukan suami dalam rumah tangga.10 Aliran 
ini secara keras menggugat diskriminasi peranan dan capaian yang 
berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam memperjuangkan 
visinya, kelompok ini mengkritisi fenomena sosial yang cenderung 
diskriminatif. Kelompok yang representatif dari gerakan ini adalah 
mereka yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gender 
strategis (strategic gender needs). 

Programnya lebih difokuskan kepada gugatan horizontal 
yang mengarah kepada penyelesaian isu-isu struktural, yaitu 
isu-isu yang mempertanyakan dominasi pihak-pihak yang kuat 
terhadap yang lemah, kebijakan pemerintah yang diskriminatif 
atau perlakuan semena-mena laki-laki terhadap perempuan yang 
mulai dipersoalkan di pengadilan serta mengakui pentingnya analisis 
kelas, ras, gender dan pembangunan sebagai masalah yang harus 
menjadi pusat perhatian. Tujuan yang lebih jauh dari program ini 
adalah menumbuhkan kesadaran akan adanya ideologi patriarki 
serta akibat yang ditimbulkan terhadap kedudukan dan peranan 
baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat.

Kedua kategori pola gerakan perempuan itu memang tidak bisa 
dikategorikan secara rigid, karena banyak organisasi perempuan 

10 Kusyuniati, “Pergerakan Perempuan di Indonesia”; Wieringa, Penghancuran 
Gerakan Perempuan, h. 57. 
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mempunyai visi yang saling tumpang-tindih satu sama lain. Para 
konstruksionis mengkritik kaum esensialis sebagai kelompok 
yang tidak memperjuangkan perubahan struktur dan tidak 
menentang pembagian kerja secara seksual, bahkan memperkuat 
ideologi gender yang memandang perempuan sebagai ibu rumah 
tangga (housewife) serta menciptakan ketergantungan pada laki-
laki. Sementara para esensialis mengkritik kaum konstruksionis 
sebagai kelompok yang tidak membumi dan tidak menyelesaikan 
keseharian perempuan.

Dalam penelitian ini, gerakan perempuan Muslim yang disoroti 
lebih banyak pada gerakan yang bercorak konstruksionisme, yakni 
gerakan yang berorientasi kebutuhan gender strategis (strategic 
gender needs) dengan menumbuhkan kesadaran dampak dan akibat 
yang ditimbulkan ideologi patriarki terhadap kehidupan perempuan 
dan laki-laki di tengah-tengah masyarakat dengan memperjuangkan 
upaya kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki, partisipasi 
perempuan dan laki-laki dalam hal pembuatan keputusan, akses 
yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja, pendidikan, 
dan bidang-bidang lain dalam seluruh aspek kehidupan serta 
adanya perlindungan bagi perempuan terhadap pelecehan seksual 
dan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks serta 
menggugat diskriminasi peranan dan capaian yang berbeda antara 
laki-laki dan perempuan sebagaimana yang akan terlihat dalam 
organisasi yang menjadi subjek penelitian ini seperti Fatayat NU, 
Rahima, Fahmina Institute, dan Perempuan Lembaga Kajian Islam 
dan Sosial (LKiS), meskipun terdapat juga penjabaran pola gerakan 
esensialisme seperti juga yang terlihat dalam gerakan perempuan 
Fatayat NU. 

Muslim Progresif  di antara Beragam Nama 

Kata “Muslim” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ber-
makna “penganut agama Islam.” Ia berasal dari kata “Islam” yang 
berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang 
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berpedoman pada kitab suci al-Qur’an.11 Di belakang kata “Muslim” 
sering dilekatkan beragam penamaan (naming) untuk menunjukan 
corak dan pandangan serta aliran yang diyakini seorang Muslim, 
meskipun penamaan tersebut tidak selalu menunjukkan hakikat 
makna yang sebenarnya, karena kompleksitas cara baca seseorang 
terhadap ajaran Islam dan realitas masyarakat Muslim dengan 
coraknya yang beragam. Kata-kata tersebut sering dipertukarkan, 
karena satu sama lain memiliki irisan makna yang sama, tetapi juga 
memiliki perbedaan terkait konteks sejarahnya dan ciri-ciri atau 
karakter yang menonjol dari penamaan tersebut. Pelekatan kata 
tersebut seperti Muslim modernis, Muslim liberal, Muslim progresif 
dan Muslim moderat. Berlawanan dengan penamaan tersebut adalah 
Muslim puritan, ekstremis, fanatik dan radikal. 

Muslim modernis sering diartikan sebagai kelompok Muslim 
yang berusaha merespons dan mengatasi tantangan modernitas, 
sementara yang lain bersikap reaksioner — dengan hidup ingin 
kembali ke masa lalu — Tetapi faktanya, hubungan semua 
pemikir dengan aktivis Islam dengan masa lalu menjadi perkara 
yang kompleks. Para pemikir dan aktivis Islam, sebagai lawan 
dari kelompok yang tidak berafi liasi kepada agama adalah mereka 
yang terlibat dalam agenda-agenda privat atau publik dalam 
bidang politik, sosiologi atau ekonomi sembari memandang Islam 
sebagai kerangka acuan otoritatif mereka yang tak harus bersikap 
eksklusif.12 

Istilah lain adalah neomodernisme Islam, sebuah istilah yang 
dikemukakan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim dari 
Pakistan,13  dengan gagasan dasar bahwa umat Islam harus mengkaji 

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 944, 549.

12 Lihat Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, terj. 
Helmi Mustofa (Jakarta: Penerbit Serambi, 2005), h. 27-28.

13 Taufi k Adnan Amal, “Fazlur Rahman dan Usaha-usaha Neomodernisme 
Islam Desawa ini,” dalam Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme 
Islam, diterjemahkan dan disunting oleh Taufi k Adnan Amal (Bandung: Penerbit 
Mizan, 1987), h. 10-20.  
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dunia Barat beserta gagasan-gagasannya secara obyektif dan sikap 
yang sama hendaknya berpandangan kritis pula terhadap gagasan-
gagasan dan ajaran-ajaran keagamaan Islam. Fazlur Rahman membagi 
dialektika perkembangan pembaruan yang muncul di dunia Islam 
ke dalam empat gerakan. Pertama, gerakan revivalisme pramodern 
yang muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia, India dan Afrika. 
Gerakan yang tidak dipengaruhi oleh Barat ini memperlihatkan 
ciri-ciri sebagai berikut: (1) keprihatinan para pembarunya 
terhadap kemerosotan sosial dan moral serta usaha-usaha untuk 
mengubahnya; (2) ajakan kepada umat Islam untuk kembali 
kepada Islam sejati dengan mengenyahkan takhayul-takhayul yang 
ditanamkan dalam bentuk Sufi sme populer, meninggalkan praktik 
taat buta kepada produk hukum yang ditanamkan oleh mazhab-
mazhab hukum serta berusaha untuk melaksanakan ijtihad; (3) 
himbauan untuk mengabaikan kepercayaan berlebihan pada takdir; 
dan (4) himbauan untuk melaksanakan pembaruan ini lewat jihad, 
dan jika perlu melalui kekuatan senjata. 

Kedua, gerakan modernisme klasik yang muncul pertengahan 
abad ke-19 dan awal abad ke-20 di bawah pengaruh ide-ide Barat. 
Hal baru pada gerakan ini, menurut Rahman, perluasannya terhadap 
“isi” ijtihad seperti hubungan antara akal dan wahyu, pembaruan 
sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan status perempuan 
serta pembaruan politik dan bentuk-bentuk pemerintahan yang 
representatif dan konstitusional. Hal ini karena kontaknya dengan 
pemikiran dan masyarakat Barat. Usaha modernisme klasik dalam 
menciptakan kaitan yang baik antara pranata-pranata Barat 
dengan tradisi Islam melalui sumber al-Qur’an dan sunnah nabi 
merupakan suatu prestasi besar yang tidak bersifat artifi sial atau 
terpaksa. Hakikat penafsiran gerakan ini didasarkan pada al-
Qur’an dan “Sunnah historis” (yakni biografi  Nabi) sebagaimana 
dibedakan dengan Sunnah teknis (yakni yang terdapat di dalam 
hadis-hadis). 

Ketiga, gerakan neorevivalisme atau revivalisme pascamodernis 
seperti dalam mendukung gagasan demokrasi serta mempraktikkan 
bentuk pendidikan Islam yang relatif telah dimodernisasi. Bahkan 
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gerakan ketiga ini mendasari dirinya pada basis pemikiran 
modernisme klasik bahwa Islam mencakup segala aspek kehidupan 
manusia, baik individual maupun kolektif. Namun, karena usahanya 
untuk membedakan diri dari Barat, maka neorevivalisme merupakan 
reaksi terhadap modernisme klasik. Karena itu, mereka tidak mampu 
mengembangkan metodologi apapun untuk menegaskan posisinya, 
selain berusaha membedakan Islam dan Barat. 

Di bawah pengaruh neorevivalisme, tetapi juga merupakan 
tantangan terhadapnya, gerakan keempat muncul, yakni neomoder-
nisme Islam yang telah disebut di atas. Fazlur Rahman mengklaim 
bahwa ia sendiri adalah juru bicara gerakan ini. Ia memandang 
bahwa modernisme klasik mempunyai dua kelemahan. Pertama, 
modernisme klasik tidak menguraikan secara tuntas metodenya 
yang secara semi-implisit terletak dalam menangani masalah-masalah 
khusus dan implikasi dari prinsip-prinsip dasarnya. Mungkin 
karena peranannya sebagai reformis terhadap masyarakat Muslim 
dan sekaligus sebagai kontroversialis-apologetik terhadap Barat, ia 
terhalang melakukan interpretasi sistematis dan menyeluruh terhadap 
Islam dan menyebabkannya menanganinya secara ad hoc beberapa 
masalah penting yang banyak dibicarakan di Barat, misalnya, 
demokrasi dan status perempuan.  Kedua, modernisme klasik memilih 
secara ad hoc masalah-masalah yang munsul di Barat, sehingga hal itu 
menimbulkan kesan bahwa kaum modernis klasik telah terbaratkan 
dan menjadi agen-agen Westernisasi. Para pemikir neomodernis 
mengembangkan sikap kritis baik terhadap Barat maupun terhadap 
warisan historis Islam sendiri. Fazlur Rahman sebagai wakil utama 
neomodernisme memelopori pengembangan metodologi ini, yang 
mencakup metodologi tafsir sistematis untuk mempelajari al-Qur’an 
agar mendapatkan petunjuk bagi masa depannya.14  

Sementara Islam liberal adalah pandangan dan sikap yang 
diambil oleh para intelektual Muslim yang berupaya menyerap 
nilai-nilai Islam yang berorientasi kebebasan individual yang lebih 
besar. Ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

14 Amal, “Fazlur Rahman dan Usaha-usaha Neomodernisme,” h. 19-20.  
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1. Oposisi terhadap teokrasi atau penolakan terhadap negara 
berbasis agama dan dukungannya terhadap demokrasi. 
Penolakan ini didasarkan pada argumentasi bahwa wahyu 
ilahi telah menyerahkan bentuk pemerintahan pada 
konstruksi pemikiran manusia dengan mencontohkan 
bahwa Nabi Muhammad merupakan pemimpin pe-
merintahan sekaligus pemimpin agama, tetapi ia tidak 
membangun prinsip-prinsip tertentu bagi pemerintahan 
selanjutnya.

2. Dukungan terhadap hak-hak kaum perempuan dengan 
memeriksa kembali argumen keagamaan yang bias 
gender dan menampilkan bahwa Islam sama sekali tidak 
mengurangi hak-hak perempuan. Untuk membuktikan 
bahwa Islam mendorong adanya kesetaraan dan keadilan 
gender, studi terhadap kehidupan Nabi saw dan sikapnya 
terhadap kaum perempuan pun dilakukan, juga terhadap 
kehidupan umat Islam paling awal dan pelbagai literatur 
klasik tafsir al-Qur’an. 

3. Pembelaan terhadap kebebasan berpikir. Dengan kebebasan 
berpikir, kelompok ini mengedepankan argumentasi 
teologis yang bersifat rasional tanpa adanya sejumlah 
batasan yang selama ini melekat pada pemikiran-pemikiran 
keagamaan. 

4. Kepercayaan terhadap potensi perkembangan manusia 
dan gagasan kemajuan. Kelompok ini melihat perubahan 
sebagai sesuatu yang positif pada dirinya sendiri, — 
meskipun tidak semua bentuk perubahan — dan sebagai 
bagian dari praktik Islam yang sesungguhnya. Muhammad 
Akram Khan (Bengal-India, 1868-1968), sebagaimana 
yang dikutip Kurzman menyatakan: “apa yang disebut 
Islam bukanlah sesuatu yang bersifat statis, dan apapun 
yang statis bukanlah Islam. Islam menghargai semua inovasi 
yang kreatif dan tidak akan pernah kurang memberikan 
solusi terhadap problem apapun di dunia ini, karena pintu 
ijtihadnya terbuka setiap waktu.” 
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5. Jaminan perlindungan pada kelompok non-Muslim dan 
minoritas lain di negara-negara Islam.15   

Sebagai catatan penting bahwa Islam liberal memiliki per-
bedaan signifi kan dengan paham “liberal” Barat dengan sejumlah 
argumentasi. Pertama, Islam liberal tidak sepenuhnya mengadopsi 
fi lsafat Barat, karena banyak tulisan dari mereka yang benar-benar 
bersumber pada tafsir al-Qur’an, kehidupan Nabi Muhammad, 
orang-orang Islam paling awal dan bentuk-bentuk Islam tradisional.  
Kedua, para aktor dalam Islam liberal tidak menganggap diri mereka 
sebagai kaum liberal. Ketiga, mereka mungkin tidak mendukung 
seluruh aspek ideologi liberal, sekalipun mereka menganut beberapa 
di antaranya. Keempat, istilah “liberal” mengandung konotasi 
negatif bagi sebagian dunia Islam dimana ia diasosiasikan dengan 
dominasi asing, kapitalisme tanpa batas, kemunafikan yang 
mendewakan kebenaran dan permusuhan kepada Islam.

Istilah lain yang dikenalkan oleh Khalid Abou El-fadl adalah 
“Muslim moderat,” suatu istilah yang memiliki gagasan bahwa 
seorang Muslim hendaknya berada pada posisi tengah (moderat), 
tidak terjebak dalam kutub ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. 
Pandangan ini menurutnya mencerminkan pandangan mayoritas 
Muslim dan mayoritas yang diam (silent majority).16   

Istilah lain yang dalam tahun-tahun terakhir ini populer adalah 
“Muslim Progresif,”17 sebuah istilah yang muncul setelah terjadi 
serangan bom pesawat al-Qaedah di New York dan Washington 

15 Lihat Charles Kurzman, ed., Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam 
Kontemporer tentang Isu-Isu Global (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), h. 
lviii-xiii.   

16 Istilah ‘Islam Moderat’ diperkenalkan oleh Khaled Abou El Fadl dengan 
pengertian yang disebut di atas pada buku Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, 
h. 27.

17 Istilah ‘Muslim Progresif ’ ini secara eksplisit dan konseptual dikemukakan 
oleh Omid Safi dalam tulisannya “What Is Progressive Islam?,” ISIM 
NEWSLETTER 13/Desember (2003) diunduh dari http.jsrforum.lib.virginia.
edu/pdfs/Safi , h.48-49.
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pada tanggal 11 September 2001 dan diwacanakan oleh Omid 
Safi  dalam bukunya Progressive Muslim on Justice, Gender and 
Pluralism. Safi  menulis dalam essai berjudul “What Is Progressive 
Islam?” dengan menyatakan bahwa ciri-ciri Muslim Progresif adalah 
sebagai berikut: 

1. Memiliki penghargaan tinggi atas nilai-nilai kemanusiaan 
seperti penghargaan terhadap hak-hak perempuan, hak-hak 
minoritas agama dan kepercayaan, hak-hak minoritas seksual 
dan memandang manusia dari beragam budaya dengan 
setara;

2. Menerjemahkan cita-cita sosial Islam dengan tindakan nyata 
dan aktivisme untuk mewujudkan keadilan sosial; 

3. Mengambil posisi tegas bahwa keadilan sosial tidak akan 
terwujud tanpa memastikan terwujudnya keadilan bagi 
perempuan. Keadilan gender adalah mutlak dan merupakan 
ukuran dari luasnya pada keadilan sosial dan pluralisme; 

4. Menghargai tradisi keilmuan yang mereka miliki, karena dengan 
tradisi itulah kekuatan keadilan sosial dari dalam Islam dengan 
beragam sumbernya dapat ditampilkan. Tetapi juga harus kritis, 
karena dengan sikap kritis inilah, maka Islam dengan  tafsirnya 
yang baru dapat dihadirkan dalam konteks kekinian. 

Persamaan dan perbedaan antara kelompok Muslim progresif 
dengan kelompok Muslim dengan beragam penamaannya sebagai-
mana dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dengan Muslim modernis adalah sama-sama me-
respons modernitas, tetapi Muslim progresif tidak menjadikan 
ajaran Islam sebagai satu-satunya sumber otoritatif, karena ia 
menganjurkan untuk mempelajari tradisi ilmu lain di luar 
Islam. 

2. Persamaan dengan Muslim neomodernis, ia memiliki kesamaan 
gagasan untuk mengkaji dunia Barat beserta gagasan-gagasannya 
secara kritis dan sikap yang sama pun terhadap gagasan-gagasan 



GERAKAN PEREMPUAN MUSLIM PROGRESIF INDONESIA

 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014 95

dan ajaran-ajaran keagamaan Islam. Perbedaannya adalah Muslim 
neomodernis tidak memiliki ciri untuk terlibat dalam aktifi sme 
dan tidak mengambil posisi tegas bahwa untuk mewujudkan 
keadilan sosial, maka harus mewujudkan keadilan gender. 

3. Persamaan Muslim progresif dengan Muslim liberal adalah 
sama-sama tegas menyampaikan dukungan terhadap hak-hak 
perempuan dengan memeriksa kembali argumen keagamaan yang 
bias gender, perbedaannya adalah Muslim Progresif tidak eksklusif 
bagi golongan intelektual Muslim dan tidak pula mendasarkan 
diri pada oposisinya terhadap teokrasi dan dukungannya terhadap 
kebebasan berpikir sebagaimana yang dilekatkan kepada Muslim 
Liberal. Perbedaan lain adalah Muslim Liberal tidak secara tegas 
mengambil posisi aktivisme dan perlunya keterlibatan sosial 
dalam mewujudkan keadilan sosial. 

4. Sementara persamaan dengan Muslim Moderat adalah sama-
sama menghargai tradisi keilmuan Islam sebagai sumber 
ilmu yang dipergunakan oleh Islam mayoritas, tetapi Muslim 
Progresif tidak melekatkan pada posisi dan keberadaannya 
di tengah-tengah kelompok Muslim dan umat manusia 
lain di dunia, misalnya harus pada posisi tengah dan tidak 
ekstrim kiri atau kanan sebagaimana Muslim moderat, yang 
menjadi perhatian utama Muslim progresif adalah bagaimana 
mewujudkan keadilan sosial dan keadilan gender melalui 
keterlibatan secara sosial. 

Dengan merujuk pada “Muslim Progresif” sebagaimana dikon-
septualisasi oleh Omid Safi  di atas, maka organisasi-organisasi yang 
akan menjadi unit penelitian ini adalah organisasi gerakan Muslim 
progresif yang memiliki ciri sebagai berikut: 

1. Berjuang melalui organisasi gerakan untuk mewujudkan nilai-
nilai kemanusiaan seperti penegakkan hak-hak perempuan, 
hak-hak minoritas agama dan kepercayaan, hak-hak minoritas 
seksual dan memandang manusia dari beragam budaya dengan 
setara;
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2. Melakukan aktivisme dan keterlibatan secara sosial untuk 
mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang disebut di atas;

3. Melakukan aktivisme dan mengambil posisi tegas bahwa 
keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa memastikan terwujud-
nya keadilan bagi perempuan melalui program-program yang 
dilakukan oleh masing-masing organisasi; 

4. Menghargai tradisi, baik tradisi yang merupakan praktik 
kehidupan dalam komunitas Muslim maupun tradisi keilmuan 
yang hidup dan dijadikan rujukan dalam khazanah keilmuan 
Islam seperti dalam tradisi keilmuan pesantren. 

Teori Gerakan Sosial Baru

Dalam penelitian ini, teori yang dipergunakan adalah teori 
“gerakan sosial baru” (new social movement) menurut teori Rajendra 
Sing. Bertitik tolak dari asumsi ideologis bahwa masyarakat sipil 
tengah meluruh, ruang sosialnya mengalami penciutan dan yang 
“sosial” dari masyarakat sipil tengah digerogoti oleh kemampuan 
kontrol negara. Ekspansi negara dalam situasi kontemporer ini 
bersesuaian dengan ekspansi pasar. Negara dan pasar dilihat sebagai 
dua institusi yang sedang menerobos masuk ke dalam nyaris seluruh 
aspek kehidupan warga. Di tengah himpitan negara dan pasar, 
masyarakat tumbuh tiada daya. Karenanya, gerakan sosial baru 
membangkitkan isu “pertahanan diri” komunitas guna melawan 
meningkatnya ekspansi aparatus negara: agen-agen pengawasan dan 
kontrol sosial. Dengan kata lain, gerakan ini adalah upaya ampuh 
dari masyarakat untuk membebaskan diri dari kekuasaan.18    

Berkembangnya sistem politik demokrasi di berbagai negara 
membuka ruang bagi gerakan perempuan untuk menuntut keadilan 
dan kesetaraan gender yang merupakan ekspresi dari proses masya-
rakat demokratis tersebut. Masyarakat yang demokratis memberikan 

18 Rajendra Sing, Social Movement, Old and New: A Post-Modernist Critique 
(London: Sage Publication, 2001), h. 99.
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ruang kepada warga negaranya untuk menciptakan simbol-simbol 
dan slogan-slogannya sendiri melawan musuh, menyuarakan 
ketidakpuasan dan memobilisasi masyarakat untuk memulai 
sebuah perjuangan untuk mengoreksi pengabaian dan ketidakadilan 
sosial. Sistem masyarakat yang demokratislah yang merupakan 
prasyarat bagi munculnya gerakan sosial. Tatanan politik totalitarian 
merupakan musuh bagi gerakan, karena tatanan semacam ini 
akan mencekik kemampuan masyarakat untuk mengorganisir, 
menyuarakan penolakan, mengidentifi kasi musuh dan menentang 
pemerintahan yang didasarkan pada politik non-demokratis.

Dalam proses gerakannya, gerakan sosial baru mempersempit 
jarak antara kehidupan privat dan publik, tetapi memperbesar 
masyarakat sipil dan negara.19 Gerakan sosial baru ini bagian dari 
perjuangan demokrasi sebagai aksi-aksi masyarakat yang berjuang, 
dibangun dan diorganisir sendiri sebagai upaya “penjaga nurani” 
untuk memperbaiki sistem dan institusi yang dianggap tak adil 
dan bersifat kemanusiaan universal yang diarahkan untuk membela 
dan melindungi kondisi kemanusiaan demi masa depan kehidupan 
yang lebih baik.20 Upaya ini dilakukan karena terdapat sebuah 
kesenjangan yang semakin lebar antara dunia kehidupan dan 
tatanan sosial yang normatif, antara hukum yang terlembagakan 
secara demokratis dan praktiknya secara publik, antara komitmen 
konstitusional negara terhadap kesetaraan, keadilan sosial dan 
kebebasan pribadi dengan kondisi-kondisi kehidupan yang aktual 
yang dicirikan oleh ketimpangan yang menyolok, rasa takut dan 
kehilangan identitas, otonomi dan kemerdekaan.21 

Gerakan sosial baru pun melambangkan sebuah letupan 
kreatif dan intelektual dari sebuah jaman baru yang menyadari 
bahwa keyakinan dan optimisme yang nyaris tanpa batas terhadap 
potensi magis sains dan rasionalitas, modernisme dan materialisme, 
aparatus birokrasi dan militer negara modern ternyata merupakan 

19 Sing, Social Movement, h. 186.
20 Sing, Social Movement, h. 214.
21 Sing, Social Movement, h. 279.
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sesuatu yang mengecewakan dan menyesatkan. Karena itu, gerakan 
sosial baru dipandang sebagai mobilisasi aksi kolektif dari manusia 
dalam upayanya untuk mencari-cari akar-akar identitas kulturalnya. 
Gerakan sosial ini membantu bertarung melawan kekuatan-kekuatan 
yang mengasingkan dan menciptakan penyakit sosial yang sekarang 
dianggap sebagai produk dari modernisme.22 Rajni Kothari dalam 
Sing mengidentifi kasi bahwa munculnya gerakan sosial baru dalam 
kasus masyarakat India karena ada enam tipe kekuatan negatif di 
ranah sosial kontemporer: (1) pengikisan negara terhadap tatanan, 
keseimbangan, kesejahteraan dan keadilan dalam civil society; 
(2) berakhirnya visi kemanusiaan dalam menangani penderitaan 
manusia dan digunakannya tindakan penggusuran secara paksa pada 
komunitas dan serangan terhadap hak asasi manusia; (3) biaya-biaya 
lingkungan dan kultural yang terlupakan; (4) merosotnya masa 
depan pembangunan ekonomi; (5) dorongan akan rasa etnisitas 
dan nasionalisme baru yang beberapa diantaranya merupakan 
tanggapan terhadap hasrat dasar akan otonomi dan hak menentukan 
diri sendiri, namun banyak juga diantaranya yang sangat bersifat 
chauvinistik sehingga menyapu bersih segenap komunitas dan 
bahkan bangsa lewat aksi ‘pembersihan’ etnis; (6) terkikisnya ide 
dan visi serta merosotnya rasa percaya diri dan motivasi untuk 
menghasilkan sebuah alternatif yang lebih baik, melemahnya 
berbagai gerakan sosial yang menentang struktur pemerintahan yang 
telah mapan dan pihak manajemen pabrik, dan dominannya tatanan 
pikiran pembangunan dan perubahan sosial.23 Struktur organisasi 
gerakan sosial baru umumnya cenderung non-hirarki, tidak kaku, 
menghindari bahaya oligarki, kepemimpinan yang bersifat kolektif 
dan tidak terpusat (desentralisasi), melakukan rotasi kepemimpinan 
dengan wujud organisasi yang terkadang tidak permanen, tetapi 
cenderung bersifat ad-hoc. Struktur yang mereka ciptakan pun lebih 
responsif pada kebutuhan individual dan terbuka, cenderung anti 
birokrasi dengan argumentasi bahwa birokrasi modern berakibat 

22 Sing, Social Movement, h. 210.
23 Sing, Social Movement, h. 207-208.
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pada pendangkalan manusia (dehumanisasi) dengan belajar pada 
gerakan sosial di masa lalu yang mengalami kooptasi. Tetapi tentu 
saja tidak semua struktur organisasi dalam penjelasan teori-teori 
gerakan sosial baru sebagaimana disebut sebelumnya, ada juga 
bentuk struktur organisasi dengan ciri yang tidak sesuai dengan 
struktur organisasi yang disebut di atas seperti beberapa organisasi 
yang bergerak dalam isu lingkungan dengan struktur bersifat hirarkis 
dan kepemimpinan yang terpusat. Gerakan sosial baru umumnya 
melibatkan aksi-aksi akar rumput, kerap memprakarsai gerakan 
kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan model 
organisasi yang ad-hoc. Merujuk Cohen, sebagaimana dikutip 
Sing, gerakan sosial baru secara umum merespons isu-isu yang 
bersumber dari masyarakat sipil ketimbang perekonomian atau 
negara, membangkitkan isu-isu sehubungan dengan demoralisasi 
struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada 
bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif. Sementara 
struktur gerakan sosial baru secara umum melintasi batas-batas 
nasional, menyebrangi kotak-kotak kategori sosial dari kasta, kelas, 
suku, agama dan teritori politik.24 

Menurut Sing, dunia saat ini merupakan sebuah dunia yang 
saling terkait satu sama lain. Berkat revolusi teknologi informasi, 
pengetahuan mengenai alam, manusia dan masyarakat tak lagi 
terkungkung oleh batas-batas negara. Persoalan-persoalan dan 
gagasan manusia mengalir lintas masyarakat tanpa harus memakai 
paspor atau visa. Persoalan-persoalan lokal menjadi persoalan 
yang dinasionalisasikan dan nasional menjadi terinternasionalisasi. 
Dalam konteks masyarakat global kontemporer, komunikasi 
memungkinkan isu-isu sosial saling membentuk jaringan pada 
level global. Proses transnasionalisasi atas problem-problem yang 
menghubungkan kultur, masyarakat dan praktik politik telah 
dimungkinkan dengan adanya sarana-sarana komunikasi yang cepat. 
Mobilitas sosial masyarakat telah meningkat dan migrasi orang-
orang dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu negara ke negara 

24 Sing, Social Movement, h. 101.
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lain menjadi lebih mudah.  Dampak dari semakin meningkatnya 
level pengetahuan, komunikasi dan mobilitas sosial tampak nyata 
dalam ekspresi keresahan pada level individual dan kegelisahan 
dalam level kolektif.25 

Sistem komunikasi modern dengan ciri “revolusi elektronik” 
dan produksi informasi berikut distribusi globalnya telah semakin 
memperdalam konflik sosial baru dan memperkuat karakter 
bersaing antar-masyarakat. Konfl ik sosial baru ini kurang berurusan 
dengan buruh dan masalah-masalah ekonomi atau kontrol terhadap 
alat produksi, melainkan penentangan atas persoalan “hak” dan 
“bagian” (share), persoalan-persoalan “martabat” (dignity), keadilan 
(justice), otonomi, dan sebagainya. Penentangan ini membuka 
pintu kelahiran demokrasi akar rumput dan pada saat bersamaan 
menunjukkan kecenderungan menjadi gerakan pertahanan beragam 
komunitas yang bentuk protesnya bergeser dari wilayah ekonomi ke 
kebudayaan dalam kerangka kapasitas masyarakat manusia untuk 
mengembangkan orientasi milik mereka sendiri yang seiring dengan 
norma dan nilai yang dianutnya. 

Dalam strategi gerakan, gerakan sosial baru lebih mengedepankan 
strategi pembentukan opini publik dalam memenangkan pengaruh 
politik, menggunakan jaringan politik dan mempengaruhinya 
dari luar, menggunakan panggung-panggung drama dan kesenian 
sambil menonjolkan simbol dan gambar-gambar tertentu dalam 
memperjuangkan gerakan. Gerakan sosial baru pun berjuang 
demi perubahan dengan melibatkan suatu perspektif dan defi nisi 
baru dari sebuah sistem kepercayaan dan nilai yang telah ada 
yang mungkin berawal dari seorang individu atau kelompok kecil 
individu yang kemudian menyebarluaskan cara berpikir mereka 
dengan cara memobilisasi individu-individu yang berpikiran serupa 
yang nantinya akan memperluas penyebaran persepsi, nilai-nilai dan 
tindakan-tindakan baru. Gerakan yang dilakukan tidak bersikap 
anarki, melainkan menyerukan sebuah kondisi yang adil dan 
bermartabat bagi konsepsi kelahiran, kedewasaan dan reproduksi 

25 Sing, Social Movement, h. 305-306
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makhluk manusia yang kreatif dan seimbang dengan alam.26 
Aspek lain adalah adanya pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak 
dan orientasi, dan heterogenitas basis sosial mereka. Akibatnya, 
bentuk-bentuk aksi dan gerakan sosial menjadi plural, menapaki 
banyak jalur, mencita-citakan beragam tujuan dan menyuarakan 
aneka kepentingan.

Perbedaan gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama 
adalah bahwa gerakan sosial baru mengambil bentuk gerakan yang 
plural dengan keragaman isu seperti gerakan kaum urban, gerakan 
lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti-institusi, 
gerakan feminis, gerakan anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan 
regional, gerakan perdamaian, gerakan hak asasi manusia, gerakan 
hak-hak kelompok gay, gerakan hak-hak perempuan, gerakan 
dampak globalisasi, gerakan anti-nuklir, gerakan kebebasan sipil dan 
sebagainya.27 Keragaman isu ini dalam dirinya juga bukan sesuatu 
yang “baru” tetapi diberi makna dan penekanan yang berbeda. 
Gerakan-gerakan ini sedang memperebutkan dan memperjuangkan 
penafsiran ulang negara (redefi nition) mengenai wilayah publik 
dan privat dan mentransformasikan isu-isu privat menjadi isu-isu 
politik. 

Aspek lain yang membedakan gerakan sosial baru dengan 
gerakan sosial lama adalah bahwa gerakan sosial baru tidak 
melibatkan diri pada wacana ideologis yang meneriakkan “anti 
kapitalisme,” “revolusi kelas,” “perjuangan kelas,” dan gagasan 
revolusi serta penggulingan sistem pemerintahan negara secara 
revolusioner. Gerakan sosial baru secara radikal mengubah 
paradigma Marxis yang menjelaskan konfl ik dan kontradiksi dalam 
istilah “kelas” dan “konfl ik kelas.” Cara pandang para akademisi kiri 
mengabaikan kontestasi kelompok-kelompok yang muncul dari 
isu-isu terkait dengan jender, ekologi, ras, etnis, dan lain-lain dari 
sistem penjelasan Marxis tentang gerakan dan perubahan dalam 
masyarakat. Marxisme memandang semua bentuk perjuangan 

26 Sing, Social Movement, h. 99-100.
27 Sing, Social Movement, h. 96-97.
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sebagai perjuangan kelas dan semua bentuk pengelompokan 
manusia sebagai pengelompokan kelas. Banyak perjuangan 
kontemporer seperti anti-rasisme, pelucutan senjata, gerakan 
feminis dan gerakan lingkungan bukanlah perjuangan kelas dan 
juga bukan cerminan sebuah gerakan kelas. Pengelompokan mereka 
adalah lintas kelas. Dalam konteks sosial kontemporer, Marxisme 
terbukti menjadi model penjelasan yang tidak cocok. Dengan kata 
lain, terjadi sebuah keruntuhan umum “paradigma kelas” sebagai 
“general theory” dalam ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, artikulasi 
ideologis serentetan tujuan dan nilai-nilai mereka melintasi metode 
penjelasan Marxis yang berkisar pada istilah kelas dan formasi 
kelas. Kini medan perjuangannya bukanlah “ekonomi politik 
sebuah bangsa,” melainkan keberadaan mendasar manusia tanpa 
memandang kebangsaan dan kepelbagaian sistem ekonomi politik. 
Respons gerakan sosial baru terhadap pertanyaan-pertanyaan ini 
terkait dengan keberadaan manusia yang bermartabat dan bermasa 
depan di planet bumi.28 

Gerakan sosial baru pada awalnya memang fenomena “Barat,” 
tetapi perubahan sosial yang terjadi di Indonesia memperlihatkan 
bahwa gerakan sosial baru ini pun terjadi di Indonesia dengan 
mengambil beragam bentuk mulai dari gerakan pemeliharaan 
lingkungan, gerakan ant-korupsi, gerakan perjuangan hak-hak 
lesbian, gay, biseksual dan transeksual, gerakan masyarakat adat dan 
gerakan perempuan, terutama gerakan perempuan Muslim yang 
akan menjadi fokus penelitian ini dalam melakukan dekontruksi 
teologis, dekontruksi ideologis dan perubahan pola berorganisasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari pengalaman peneliti sebagai 
pembelajar dan aktivis perempuan di awal tahun 1990-an hingga 
tahun 2010. Di tahun 1990-an, peneliti merupakan salah seorang 

28 Sing, Social Movement, h. 100-101.
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peserta aktif sebuah kelompok studi yang melakukan kajian atas studi-
studi Islam, ilmu-ilmu sosial dan fi lsafat. Dalam keterlibatan peneliti 
menekuni ketiga disiplin ilmu tersebut, peneliti merefl eksikan bahwa 
agaknya yang disebut sebagai karya “ilmiah” dengan prinsip-prinsip 
yang dibangunnya mesti menarasikan hal-hal besar dengan ciri-ciri 
sebagai berikut: ilmu-ilmu sosial secara teoritik harus bersumber dari 
para teoritisasi Barat, ditulis atau disampaikan oleh para ilmuwan 
pria serta rumusan-rumusan bangunan pengetahuan pun harus 
diabstraksikan dan dinterpretasikan dengan cara pandang pria. 
Demikian pula dengan studi Islam: pengetahuan diproduksi oleh 
pria, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulannya dibangun dengan 
cara pria, bahkan tak jarang muncul anggapan bahwa pengetahuan 
Islam akan valid jika diproduksi oleh para ilmuan yang secara 
geografi s dekat dengan sumber dari mana awal  mula Islam, yakni 
dari Timur-Tengah. Refl eksi keilmuan itu tidak untuk melakukan 
pembedaan dari mana sumber pengetahuan itu berasal, tetapi sebagai 
pembelajar perlu mempersoalkan kekosongan dimana konstruksi 
pengetahuan yang dibangun oleh perempuan di tengah-tengah narasi 
besar pengetahuan yang menjadi sumber studi ilmu-ilmu sosial dan 
studi Islam pada masa itu.

Di tahun 1990-an pula, peneliti mengikuti pelbagai diskusi 
tentang gender dan Islam yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Yayasan Paramadina. 
Yayasan Paramadina pernah mengundang teolog Rif‘at Hassan ke 
Indonesia dengan peneliti sebagai salah seorang pesertanya untuk 
mendiskusikan tentang kemungkinan adanya titik temu antara 
ajaran Islam dan perjuangan hak-hak perempuan. Di tahun 1990-an 
pula, Paramadina membuka kursus studi Islam dan gender sebagai 
ikhtiar untuk melakukan pembaharuan Islam.

Pada tahun 1994, peneliti bekerja di Perhimpunan Pengembangan 
Pesantren dan Masyarakat (P3M), sebuah lembaga swadaya masyarakat 
yang berkiprah di dunia pesantren dan pusat pengembangan 
ma syarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan. Melalui 
lembaga inilah peneliti mengenali bagaimana hukum Islam (fi kih) 
dikonstruksikan dan bagaimana pula ikhtiar mewarnainya dengan 
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perspektif gender. Melalui program fi qh al-nisā’ (fi kih perempuan), 
lembaga ini mengembangkan isu kesehatan dan hak-hak reproduksi 
perempuan dalam Islam dengan mengkontraskan pendekatan teologi 
Islam dan realitas pengalaman hidup perempuan.

Di tahun 2000, masa awal Indonesia memasuki Era Reformasi 
dengan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik 
Indonesia saat itu, peneliti mengemban amanah sebagai pengurus 
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi 
bagi kalangan perempuan muda di lingkungan NU dengan basis 
massa berjumlah lebih kurang 5 juta jiwa di seluruh Indonesia. 
Organisasi ini barangkali merupakan organisasi pertama yang 
mengarusutamakan perspektif gender ke dalam organisasi massa 
dengan program utama melakukan pemberdayaan perempuan dan 
penguatan hak-hak perempuan dalam Islam. 

Dari pengalaman peneliti melakukan perjalanan keilmuan dan 
aktivisme di Masa Orde Baru antara tahun 1990-1998 dan di Era 
reformasi di tahun1998-2010, peneliti perlu memahami bagaimana 
proses muncul dan berkembangnya gerakan perempuan Muslim 
progresif dari dua latar sosial dan sistem politik yang berbeda antara 
tahun 1990-1998 di masa pemerintahan Orde Baru dan di tahun 
1998-2010 di Era Reformasi.  Pemahaman model penelitian inilah 
yang oleh Cresswell disebut sebagai metodologi kualitatif dengan 
metode studi kasus, sebuah metode yang bertujuan untuk memahami 
situasi sosial, peristiwa, peranan, kelompok atau interaksi tertentu 
yang menekankan perhatiannya pada proses gerakan dan makna 
yang dialami oleh para aktor gerakan dalam memprakarsai perubahan 
sosial.29 Tetapi karena penelitian ini mengenai gerakan perempuan yang 
juga terdapat aktor gerakan berjenis kelamin laki-laki di dalamnya, 
maka metode penelelitian ini merupakan metode kualitatif dengan 
perspektif gender, sebuah penelitian di mana organisasi gerakan 
perempuan adalah subjek sentral dalam melihat dunia sosialnya dan 
dikembangkan berdasarkan pengalaman peneliti sebagai aktivis.

29 John W. Cresswel, Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed 
Methods Approaches (Los Angeles: Sage Publication Inc., l994).
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Adapun kriteria pemilihan organisasi yang menjadi subjek 
penelitian ini adalah kriteria yang peneliti anggap sebagai orga-
nisasi yang telah memenuhi kriteria organisasi gerakan sosial 
baru sebagaimana diteoritisasikan oleh Rajendra Sing (2001). 
Organisasi-organisasi tersebut adalah: Lembaga Studi Agama dan 
Filsafat (LSAF), Yayasan Paramadina, Perhimpunan Pengembangan 
Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Yayasan Kesejahteraan 
Fatayat NU di Yogyakarta untuk tahun 1990-1998 di masa Orde 
Baru. Sementara organisasi-organiasi gerakan perempuan yang 
dipilih di tahun 1998-2010 adalah: Pimpinan Pusat (PP) Fatayat 
NU periode 2000-2010, Rahima, Fahmina Institute, dan Divisi 
Perempuan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS). 

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan 
sebagai berikut: studi pustaka, wawancara mendalam, kelompok 
diskusi terfokus (Focusses Group Discussion [FGD]), pengalaman 
terlibat, dan studi dokumen. Studi pustaka peneliti lakukan 
dalam waktu yang cukup lama dalam proses penelusuran data. 
Melalui studi pustaka, peneliti melakukan penelusuran literatur 
untuk membangun kerangka teori, merumuskan metodologi, dan 
melakukan kajian beragam literatur dengan studi sejenis baik di 
dalam maupun di luar negeri dan menelusuri literatur sejarah yang 
terkait dengan topik tulisan.

 Wawancara dilakukan terhadap para aktor gerakan yang sebagian 
besar peneliti telah kenal dan memudahkan berlangsungnya proses 
wawancara. Beberapa informan penelitian adalah orang-orang yang 
di tahun 1990-an sama-sama berproses membangun gerakan. 

FGD dilakukan dengan tiga organisasi. Pertama, FGD dengan 
organisasi Rahima yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januri 2014 
yang diikuti oleh Direktur Rahima, para koordinator divisi program 
dan beberapa orang staf.  Kedua, FGD dengan organisasi Fahmina 
Institute di Cirebon pada tanggal 3 February 2014 yang diikuti oleh 
pengurus dan direktur Fahmina Institute serta para koordinator 
divisi dalam organisasi ini. Ketiga, FGD dengan Lembaga Kajian 
Islam dan Sosial (LKiS) Divisi Perempuan yang dihadiri oleh 
sejumlah pendiri dan Direktur LKiS dan para penanggung jawab 
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Divisi Perempuan LKiS, baik penanggung jawab program maupun 
penanggung jawab media. FGD di LKiS Yogyakarta ini dilakukan 
pada tanggal 5 February 2014 di Yogyakarta. 

Pengalaman terlibat peneliti lakukan untuk organisasi Fatayat 
NU, karena pada tahun 2000-2010, peneliti aktif sebagai pengurus 
dalam organisasi tersebut. Sebagai pengurus, peneliti terlibat aktif 
dalam merumuskan konsep gerakan, melakukan tahapan-tahapan 
aktifi tas gerakan, mulai dari tahap merumuskan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga, merencanakan program, menentukan 
capaian dan menganalisis beragam tantangan yang dihadapi. 
Keterlibatan peneliti sebagai pengurus organisasi Pimpinan Pusat 
Fatayat Nahdlatul Ulama tersebut berkontribusi dalam penyimpanan 
berbagai dokumen yang menjadi data dalam penelitian ini. 

Studi dokumen dilakukan untuk menggali data. Dokumen 
yang digunakan meliputi baik dokumen milik pribadi yang telah 
dokumen organisasi-organisasi yang menjadi subjek penelitian 
ini. Dokumen tersebut berupa profi l organisasi, makalah diskusi 
maupun seminar, foto-foto kegiatan dan beragam dokumen lain 
yang terkait dengan fokus yang diteliti. Data dari beragam sumber 
tersebut dikumpulkan, ditulis dan disistematisasi agar menjadi 
dokumen utuh sebagai data penelitian. 

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai orang yang 
terlibat dalam proses gerakan. Sebagai orang yang terlibat, tentu tak 
dapat dihindari tentang kemungkinan adanya bias. Tetapi kemungkinan 
bias peneliti ini coba diperkecil dengan memastikan bahwa segala 
data yang ditulis dalam penelitian memiliki sumber data yang dapat 
diverivikasi dan diteliti lebih jauh kebenarannya, sehingga semua data 
dan analisis bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. 

Selain itu, meskipun peneliti terlibat dalam proses gerakan, 
tetapi sedapat mungkin peneliti mengambil jarak dari subjek 
yang diteliti. Pengambilan jarak itu dilakukan setelah peneliti 
mengendapkan beragam informasi yang diperoleh untuk kemudian 
dinarasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Dengan 
demikian, penelitian ini diharapkan bisa obyektif menurut sudut 
pandang metode kualitatif. 
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Gerakan Perempuan Muslim Progresif
dalam Lintasan Sejarah

Gerakan perempuan Muslim di masa kolonial berawal dari 
persentuhan organisasi-organisasi Islam dengan gagasan-gagasan 
kemajuan dan pembaruan Islam. Pemikiran kemajuan ini muncul 
seiring dengan perlawanannya terhadap penguasa Belanda yang 
dipandang sebagai penyebab mundurnya umat Islam.30 Organisasi 
yang pertama kali berdiri adalah organisasi Aisyiah, sayap dari 
organisasi Muhammadiyah. Ia berdiri di Yogyakarta pada tahun 
1917. Pendiri organisasi ini adalah Nyai Dahlan, istri pendiri 
Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Tujuan awal pendirian 
organisasi ini adalah melakukan dakwah di kalangan kaum 
perempuan, yaitu untuk memimpin, menjaga dan menuntun 
anggota perempuan dalam Muhammadiyah, hingga mereka 
mampu membimbing perempuan Indonesia pada umumnya 
untuk memiliki kesadaran beragama dan hidup berorganisasi. 
Aisyiah juga membuka banyak Taman Kanak-kanak dan sekolah 
perempuan Muslim. Pada tahun 1930, organisasi ini pun berhasil 
mengumpulkan sekitar 5.000 orang perempuan dari 137 cabang 
untuk kongres Muhammadiyah. Dalam kongres Muhammadiyah 
tersebut, mereka tidak menyetujui poligami dan menentang 
kebiasaan Barat yang ditiru oleh perempuan-perempuan Indonesia 
seperti rambut pendek bagi perempuan, perempuan yang bermain 
tenis dan bahkan berdansa, juga pergaulan campuran antara 
perempuan dan laki-laki di dalam organisasi atau tempat-tempat 
kerja.31 Organisasi Aisyiah, menurut De Stuers mewakili kelas 
menengah muslim, petite bourgeoisie yang sebagian dari mereka 
memiliki nama berakhiran ningrat.32 

30 Lihat M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, terj. Tim 
Penerjemah Serambi (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 342.

31 Lihat Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan, h. 106.
32 Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan 

Pencapaian, terj. Elvira Rosa, Paramita Ayuningtyas dan Dwi Istiani (Depok: 
Komunitas Bambu, 2008), h. 92.
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Pada tahun 1918, berdiri Sarikat Siti Fatimah di Garut yang 
meru pakan bagian dari Kewanitaan organisasi  Sarekat Islam. Pada 
1920, sebuah perkumpulan lagi didirikan di Yogyakarta, yaitu 
Wanoedyo Oetomo (Wanita Utama) dan pada 1925 organisasi-
organisasi ini berfusi ke dalam Serikat Putri Islam atau Sarekat 
Perempuan Islam Indonesia.33 Pada tahun 1920, berdiri sebuah 
organisasi bernama Natdatoel Fataat, sebuah organisasi bercorak 
reformis dan dibentuk di Yogyakarta oleh organisasi Islam Walfadjri. 
Dalam kongres Perempuan 1928, organisasi ini mengajukan 
pemikiran agar Undang-undang Perkawinan Islam diamandemen 
untuk memperbaiki hak-hak perkawinan perempuan Islam, memberi 
kesempatan bagi perempuan untuk lebih mudah memperoleh 
perceraian, melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami 
dalam hal perceraian dan juga kewajiban suami untuk mendukung 
biaya anak sesudah perceraian. Dalam usulan terakhirnya, organisasi 
ini juga mengusulkan agar pakaian perempuan diganti dengan 
menggunakan rok saja, membela perempuan berambut pendek dan 
naik sepeda serta mendukung organisasi pandu puteri yang pada saat 
itu organisasi seperti Aisyiah-Muhammadiyah menolaknya.34 Pada 
tahun 1920 ini pula, berdiri organisasi Islam bercorak kedaerahan 
seperti Gorontaloshe Mohammedaansce Vrouwen Vereniging di 
Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sarekat Kaum Ibu Sumatera di 
Bukittinggi.35 

Pada tahun 1925 berdiri organisasi bernama Jong Islamieten Bond 
Dames Afdeeling (JIBDA), organisasi otonom perempuan dari Jong 
Islamieten Bond. Organisasi ini bertujuan untuk “melindungi dan 
membela hak-hak perempuan sesuai ajaran Islam yang menempatkan 
kedudukan perempuan sama tinggi dan terhormatnya dengan laki-

33 Lihat De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, h.  93, dan Wieringa, 
Penghancuran Gerakan Perempuan, h. 105.

34 Susan Blackburn, Kongres Pertemuan Pertama: Tinjauan Ulang, terj. 
Koesalah Soebagyo Toer (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia – KITLV, 
2007), h. xiv

35 Kongres Wanita Indonesia, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita 
Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1978), h. 17.
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laki, termasuk dalam kedudukan perkawinan.” Keanggotaan JIBDA 
diisi oleh pelajar dan mahasiswa yang berpendidikan Barat, dan 
tidak ada dari kalangan pesantren atau madrasah. Mereka berumur 
15 sampai dengan 35 tahun.  Keanggotaannya terdapat hampir di 
seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar (Ibu Kota propinsi 
dan kresidenan), terutama di Jawa dan beberapa daerah lain seperti 
Kotaraja, Medan, Padang, Bukittinggi, Palembang, Makassar, 
Manado dan Ambon. Pada tahun 1928, JIBDA ikut mengambil 
prakarsa untuk mengadakan Kongres Perempuan I pada tanggal 
22 Desember 1928 di Yogyakarta. Organisasi ini dibubarkan oleh 
pemerintah Jepang pada tahun 1931.36 

Pada tahun 1923, gerakan perempuan Islam secara individual 
dilakukan oleh Rahmah el Yunussiah (1901-1969) melalui jalur 
pendidikan dengan mendirikan sekolah agama khusus perempuan 
yang pertama dan modern di Padangpanjang, Sumatera Barat.37 
Pada tahun-tahun pertama, sekolah ini menitikberatkan pendidikan 
buta huruf di kalangan kaum ibu. Tempat yang dipergunakan 
untuk belajar adalah di serambi Mesjid Pasar Usang yang letaknya 
berseberangan jalan dengan rumah Rahmah sendiri. Setelah 71 orang 
murid belajar di sekolah ini dan semuanya perempuan belum kawin, 
maka ruang belajar dipindahkan ke rumahnya sendiri dan dibuatlah 
ruangan-ruangan belajar yang diatur sebagaimana sistem kelas.38 

Selain gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan, gerakan 
pemikiran pun muncul dari individu-individu pemikir yang 
mempunyai perhatian terhadap kemajuan perempuan dalam Islam, 
seperti Haji Agus Salim dan Sukarno. Haji Agus Salim, misalnya, 
membuka tabir yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan 
pada Kongres Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1925 di Yogyakarta. 

36 Kongres Wanita Indonesia, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita 
Indonesia, h. 17-18.

37 Lihat De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, h. 74, 75, 102, dan 
Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan, h. 102-103.

38 Aminuddin Rasyad, “Rahmah el-Yunusiyah: Kartini Perguruan Islam,” 
dalam Taufi k Abdullah, ed., Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta: Penerbit 
LP3ES. 1978), h. 226.
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Selanjutnya, pada tahun 1927 dalam kongres yang sama di Solo 
ia membawakan ceramah dengan topik “Tentang Pemakaian 
Kerudung dan Pemisahan Perempuan.” Menurutnya, salah satu 
kecenderungan umat Islam adalah memisahkan perempuan dalam 
rapat-rapat. Kaum perempuan ditempatkan di pojok-pojok dengan 
ditutup kain putih yang meniru bangsa Arab. Tindakan tersebut 
menurutnya, bukanlah ajaran Islam, melainkan tradisi Arab yang 
sebelumnya dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. 
Karena itu, Agus Salim mengajak peserta kongres JIB untuk 
mempelajari Islam secara benar agar memahami semangat yang 
terkandung di dalamnya.39 

Mengenai tindakan Agus Salim ini, Sukarno menulis dalam 
Surat-surat dari Endeh sebagai berikut: “Bagi saya tabir itu simbol 
perbudakan, yang tidak dikehendaki oleh Islam. Saya ingat bahwa 
dulu H.A. Salim pernah merobek tabir di salah satu rapat umum. 
Dalam pandangan saya, perbuatan beliau itu adalah salah satu 
perbuatan yang lebih besar, misalnya, daripada menolong pahlawan 
dari air laut yang sedang mendidih atau masuk penjara karena delik 
sekalipun, sebab perbuatan demikian itu minta keberanian moril 
yang besar.” Selanjutnya, ia pun menyatakan bahwa tabir adalah 
simbol penindasan bagi perempuan, bukan hanya penindasan 
oleh laki-laki sebagai kedok untuk mengikuti tradisi, melainkan 
penindasan terhadap hal yang baru oleh yang lama, terhadap evolusi 
oleh ortodoksi.40 Dengan demikian, menurut Sukarno, salah satu 
elemen yang harus direformasi dari ajaran Islam adalah kodifi kasi 
hukum Islam tentang perempuan (fi kih), karena ajaran ini telah 
membatasi perempuan pada akses pendidikan bagi perempuan, 
kebebasan bergerak dan berpakaian. Perlawanannya terhadap praktik 
tabir ini menjadikan ia konfl ik dengan pimpinan Muhammadiyah 

39 Mohamad Roem, “Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus 
Salim,” dalam Taufi k Abdullah, ed., Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta: 
Penerbit LP3ES, 1978), h. 126.

40 Colin Brown, Soekarno, Perempuan dan Pergerakan Nasional, terj. Tubagus 
Arie Rukmantara (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), h. 35.
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cabang Bengkulu yang kemudian menjadi komentar dan artikel 
dalam Jurnal Adil dan Panji Islam.41 

Gerakan perempuan Muslim progresif tahun 1990-1998 
berada dalam konteks kepemimpinan paternalistik Orde Baru 
yang mengendalikan organisasi-organisasi Islam, tak terkecuali 
organisasi perempuan. Terhadap organisasi perempuan, pemerintah 
menerapkan kebijakan pendekatan integrasi perempuan dalam 
pembangunan yang menitikberatkan pada: pendekatan kesejahteraan 
(welfare approach), pendekatan anti-kemiskinan (anti-poverty 
approach), dan pendekatan efi siensi (effi  ciency approach), yang 
selalu dikaitkan dengan teori modernisasi. Melalui pendekatan ini, 
pemerintah mengendalikan secara sistematis beberapa organisasi 
perempuan, tak terkecuali dua organisasi besar perempuan Muslim, 
yaitu Aisyiah dan Muslimat NU.

Sebagai gerakan penyeimbang pemerintah, berdiri sejumlah 
LSM-LSM perempuan dalam bentuk organisasi-organisasi non-
pemerintah (Ornop). Organisasi-organisasi ini melakukan counter 
terhadap pendekatan perempuan dalam pembangunan (WID) dan 
sebagai pendekatan alternatif menggunakan pendekatan gender dan 
pembangunan (GAD) yang mempersoalkan ideologi, struktur dan 
kultur serta tafsir agama tentang hubungan laki-laki dan perempuan 
yang timpang dan melanggengkan sistem pembagian kerja secara 
seksual. 

Paradigma dan analisis gender ini diadopsi oleh sejumlah 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga dengan basis 
komunitas Muslim yang mengantarkan adanya pertukaran pemikiran 
dan gagasan antara para aktifi s gerakan perempuan yang berorientasi 
pada kesetaraan gender dan Islam. Perspektif  gender yang paling 
utama dipergunakan adalah untuk membedah teks-teks keagamaan 
Islam, terutama al-Qur’an, hadis dan berbagai literatur hukum Islam 
untuk menyegarkan penafsiran atas teks dari prasangka gender yang 
berakibat pada ketidakadilan, khususnya bagi perempuan. Tema-
tema pokok yang ditafsir ulang terkait langsung tentang hubungan 

41 Brown, Soekarno, h. 33.
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laki-laki dan perempuan seperti konsep kodrat, penciptaan manusia, 
kepemimpinan perempuan, poligami dan hak waris. 

Perspektif gender diintegrasikan ke dalam kerja-kerja organisasi 
seperti Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), sebuah lembaga 
pertama yang melansir gagasan kesetaraan gender dalam Islam melalui 
diskusi yang diselenggarakannya. Melalui lembaga ini, wacana gender 
diketengahkan sebagai bagian dari gerakan pembaruan Islam dengan 
Jurnal Ulumul Qur’an yang memublikasikan sejumlah karya sarjana 
Muslim internasional seperti tulisan Rif ’at Hassan (Pakistan), Ashgar 
Ali Engineer (India), Fatima Mernissi (Maroko), dan Amina Wadud 
Muhsin (Malasyia) ke dalam bahasa Indonesia. 

Lembaga lain adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren 
dan Masyarakat (P3M) yang membuka program fi qh al-nisā’ (fi kih 
perempuan) dengan mengembangkan isu kesehatan dan hak-hak 
reproduksi perempuan dalam Islam. Kegiatan utama lembaga ini 
adalah pelatihan, halaqah (saresehan), sebar informasi, diskusi dan 
penelitian. Kelompok sasarannya adalah juru dakwah (muballigah), 
ustādzah (guru agama), ibu nyai pengasuh pondok pesantren dan 
organisasi perempuan Islam. 

Lembaga lain adalah Yayasan Paramadina. Pada  tahun 1992, 
lembaga ini menyelenggarakan kursus studi Islam dan gender 
sebagai bagian dari upaya pembaruan Islam di Indonesia. Kursus 
ini menghadirkan para pengajar seperti Nasaruddin Umar dan 
Quraish Shihab yang melakukan pelbagai tafsir ulang terhadap 
kata-kata tertentu dalam al-Qur’an yang diartikan tidak secara 
harfi yah atau tekstual, melainkan dengan memperhatikan aspek 
linguistik yang dimaknai secara progresif.  Selain itu, lembaga 
ini pun pernah menghadirkan pemikir internasional Rif‘at 
Hassan untuk pertukaran pemikiran dengan sejumlah pemikir 
Indonesia.

Lembaga yang berlokasi di Yogyakarta adalah Yayasan 
Kesejahteraan Fatayat NU. Lembaga ini fokus pada program 
hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam dengan kelompok 
sasaran: kelompok muda NU (mahasiswa dan Ikatan Putera Puteri 
Nahdlatul Ulama (IPPNU), badal (wakil, asisten) kyai dan badal 
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nyai, para siswa melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
tingkat sekolah menengah atas (SMA). 

Gerakan perempuan Muslim progresif terus berlanjut di Era 
Reformasi yang dimulai tahun 1998 dengan struktur sosial, politik 
dan kepemimpinan negara yang berbeda. Era reformasi ditandai 
dengan diberlakukannya sistem demokrasi, amandemen konstitusi 
yang mengadopsi pasal-pasal hak asasi manusia dan kebijakan 
otonomi daerah (desentralisasi) yang memberi kekuasaan politis 
dan administratif,  termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi di 
pelbagai tingkat pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten. Organisasi-organisasi yang mewakili gerakan Muslim 
progresif di era Reformasi adalah: 

1. Pimpinan Pusat Fatayat NU. Organisasi ini telah merumus-
kan kesetaraan dan keadilan gender dalam visi dan misi organisasi. 
Pada tahun 2000, organisasi ini pun mengarusutamakan gender 
dalam pelbagai programnya serta seluruh programnya berorientasi 
memperkuat hak-hak dan pemberdayaan perempuan dalam 
komunitas perempuan NU. 

Visi Organisasi Fatayat NU adalah: “terwujudnya tatanan sosial 
masyarakat yang adil dan sejahtera, terbebas dari segala bentuk 
kekerasan dengan proses yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan 
gender.” Sementara misinya “Membangun kesadaran kritis perempuan 
untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.” 

Struktur organisasi Fatayat NU merupakan organisasi otonom 
(Banom) dari NU yang merupakan organisasi berbasis massa yang 
memiliki 32 Pengurus Wilayah di tingkat provinsi, 333 Pimpinan 
Cabang di tingkat kabupaten/kota, 923 Pimpinan Anak Cabang 
(PAC) di tingkat kecamatan, 14.118 Pimpinan Ranting di tingkat 
desa dengan jumlah anggota sekitar 5 juta jiwa dengan peserta 
gerakannya adalah para perempuan muda antara 20-40 tahun yang 
yang secara struktural atau kultural terhubung dengan NU. 

Strategi gerakan organisasi ini diantaranya mendorong diter-
bitkannya fatwa NU tentang hak-hak perempuan berkeadilan gender, 
memanfaatkan status organisasi sebagai badan Otonom NU yang 



NENG DARA AFFIAH

114 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014

berbasis massa besar, menggunakan sarana media cetak dan elektronik 
dan pendekatan budaya. Sementara tantangan gerakan yang dihadapi 
adalah pandangan dan sikap berbeda dengan organisasi induk 
PBNU tentang keadilan bagi perempuan, tuduhan “aliran sesat” 
karena mengoyak kemapanan hubungan suami istri dalam rumah 
tangga, antek-antek zionis karena bekerja sama dengan badan-badan 
internasional dan kyai-kyai muda yang berlatar belakang pendidikan 
Timur Tengah yang berpandangan konservatif. 

Capaian dari proses gerakan perempuan di Fatayat NU 
adalah: seluruh program terfokus pada pemberdayaan perempuan 
berbasis perspektif gender dengan orientasi pada kepentingan 
hak-hak perempuan seperti pendidikan pemilih dan penguatan 
ekonomi perempuan; sejumlah penceramah agama perempuan 
(dā‘iyah) menyampaikan ceramahnya dengan menyampaikan 
pesan-pesan perlunya kesetaraan laki-laki dan perempuan; dan 
lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki dedikasi dan 
militansi untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan terlibat 
memperjuangkan disahkannya Undang-undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Politik, 
UU Kesehatan, UU Trafi king dan lain-lain, baik di luar parlemen 
maupun di dalam parlemen dengan memanfaatkan kader-kader 
Fatayat NU yang menjadi anggota DPR.

Sementara keberhasilan dalam mempengaruhi fatwa Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama adalah tentang maklumat diperbolehkannya 
perempuan dalam kepemimpinan publik sebagaimana terdapat 
dalam dokumen “Kedudukan Perempuan dalam Islam (Makānat 
al-Mar’ah fi  al-Islām)” pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 
di Lombok tahun 1997 dan lahirnya Fatwa NU tentang larangan 
traffi  cking pada 2004. 

2. Rahima. Rahima berdiri tahun 2000 di Jakarta yang berasal 
dari program Divisi Fiqh al-Nisā’ Perhimpunan Pengembangan 
Pesantren dan Masyarakat (P3M). Fokus organisasi ini adalah 
sebagai Pusat pendidikan dan informasi tentang hak-hak perempuan 
dan visinya adalah: “terwujudnya masyarakat yang berkeadilan 
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dengan ditandai adanya relasi yang setara antara laki-laki dan 
perempuan serta terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai Hak 
Asasi Manusia.” 

Misi organisasi Rahima adalah: melakukan penyadaran 
mengenai hak-hak perempuan dalam perspektif Islam;  menciptakan 
diskursus baru berdasarkan pada relasi yang setara;dan mendorong 
upaya penegakan hak-hak perempuan. Adapun strukur organisasinya 
bersifat yayasan yang memiliki dua badan kepengurusan, yakni  
Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.  Pola organisasinya bercorak 
perhimpunan, bersifat independen dan tidak berafi liasi kepada 
organisasi keagamaan atau kelompok politik tertentu. 

Strategi dan media yang dipergunakan dalam melakukan 
gerakan dan penyebaran ide-ide yang menjadi tujuan Rahima 
adalah: pendidikan kritis berperspektif hak-hak perempuan, 
pendekatan budaya dan kesenian “Salawat Kesetaraan,” penyebaran 
pengetahuan melalui media cetak seperti majalah triwulanan 
Swara Rahima, lembar Jum’at al-Arham,  media elektronik seperti 
website situs : http://www. rahima.or.id dan media lain seperti fi lm 
dokumenter, CD, VCD, dan DVD. 

Capaian dari proses gerakan yang selama sepuluh tahun terakhir 
yang dapat diidentifi kasi Rahima adalah: (1) adanya sejumlah ulama 
perempuan yang bergerak di pelbagai bidang dan di beberapa 
wilayah, baik di pesantren, majelis ta’lim, kampus dan dalam 
komunitas masyarakat yang bergerak melakukan pemberdayaan 
perempuan, terutama mengubah cara berpikir dan bertingkah laku 
masyarakat tentang perempuan; (2) adanya efek bola salju yang 
dilakukan Rahima yang diteruskan para mitranya di komunitas; 
(3) paraguru pendidikan Agama Islam yang merupakan alumni 
pelatihan Madrasah Rahima bisa menyisipkan tema-tema keadilan 
gender dalam mata pelajaran yang mereka sampaikan seperti yang 
terjadi di Jember, Jawa Timur; (4) munculnya sensitifi tas gender di 
kalangan komunitas Muslim dan terbangunnya peninjauan ulang 
atas tafsir-tafsir agama yang bias gender dengan menghadirkan teks-
teks keagamaan dengan cara pandang kesetaraan yang selama ini 
belum banyak dikenal masyarakat Muslim; (5) menurunnya sikap 
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kyai mendiskriminasi perempuan dalam dunia pesantren dalam 
bentuk telah banyaknya pesantren-pesantren yang menerima santri 
puteri. Hal ini dianggap menggembirakan, karena pesantren untuk 
waktu yang lama peserta didiknya didominasi oleh laki-laki. 

Sementara kelompok penentang gerakan Rahima adalah dari 
pemuka agama yang berhaluan puritan dengan melarang pengurus 
pesantren untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Rahima, 
karena salah satu alasannya terkait dengan Jaringan Islam Liberal 
(JIL). Tantangan lain adalah stigma “antek Amerika” dari Majalah 
Sabili, sebuah majalah dari kelompok garis keras dan penolakan 
karena pendanaan dari donatur seperti Th e Asia Foundation. 

3. Fahmina Institute. Fahmina Institute berdiri tahun 2000 di 
Cirebon, Jawa Barat dengan isu utama Islam dan demokrasi (Isdem), 
Islam dan gender (Isgen) serta Islam dan otonomi komunitas 
(Iskom) dengan pendekatan tradisi keilmuan pesantren. Nilai-nilai 
organisasi yang dijunjung tinggi Fahmina adalah: kesetaraan dan 
keadilan, keragaman dan kebersamaan, kejujuran dan keterbukaan, 
dan konsistensi dan kemandirian dengan berpijak dari tradisi 
keilmuan pesantren. 

Organisasi Fahmina memiliki visi “terwujudnya tatanan-sosial 
dan masyarakat yang kritis, terbuka, bermartabat dan berkeadilan 
berbasis Islam-pesantren” dan misi: (1) mengembangkan gerakan 
keagamaan kritis berbasis tradisi keislaman pesantren untuk 
perubahan sosial; (2) mempromosikan tatanan kehidupan masyarakat 
yang berkeadilan dan bermartabat dengan mengacu pada kearifan 
lokal; (3) menguatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk 
mempengaruhi kebijakan publik yang menjamin terpenuhinya 
kemaslahatan rakyat; (4) mengembangkan upaya-upaya masyarakat 
dalam rangka meningkatkan derajat kehidupannya. Secara 
kelembagaan, Fahmina didirikan sebagai Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang bercorak independen, tidak menjadi cabang dari 
lembaga atau kekuatan yang lain, non-pemerintah, tidak partisan 
dan terbuka keanggotaan komunitas berdasarkan lintas etnis, 
gender, golongan dan agama. 
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Para peserta gerakan Fahmina adalah kelompok minoritas agama 
dan kelompok etnis Tionghoa yang berada di Cirebon; kelompok 
miskin kota, buruh migran, pedagang kaki lima, nelayan, pebecak, 
seniman jalanan, tukang ojek, buruh dan sebagian ibu-ibu rumah 
tangga. Strategi gerakan yang dilakukan Rahima adalah pendekatan 
kultural berupa silaturahmi antaralumni pesantren dan para kyai, 
diskusi di kalangan pesantren dan perguruan tinggi dan menggunakan 
media cetak seperti Warkah al-Basyar,  media elektronik seperti 
radio komunitas (Rakom), website, blog dan face book. Tantangan 
organisasi Fahmina adalah tuduhan bagian dari Jaringan Islam Liberal 
(JIL) dan serangan dari kelompok Islam garis keras seperti FUI, PKS, 
HTI, MMI, GAPAS, JAT (Jamaah Ansorut tauhid) dan FPI 

Sementara capaian dan keberhasilan Fahmina sejak didirikan 
hingga tahun 2010 diantaranya adalah: (1) menjadi “rumah” dan 
tempat duduk bersama bagi kelompok minoritas agama untuk 
kehidupan keagamaan yang saling menghormati;  (2) menjadi 
sahabat bagi masyarakat miskin dan perempuan, meski kebanyakan 
pengurus Fahmina laki-laki; (3) menjadi jangkar demokrasi dalam 
konteks lokal di era reformasi; (4) munculnya aktor-aktor perubahan 
di tingkat lokal; (5) tumbuhnya organisasi-organisasi lokal seperti 
Pemuda Lintas Iman (PELITA) dengan aktor-aktor lokalnya; (6) 
berhasil membangun perguruan tinggi terstruktur bernama “Institut 
Studi Islam Fahmina” (ISIF) dimana seluruh gagasan tentang 
kesetaraan dan keadilan gender, pluralisme, HAM dan kearifan lokal 
terintegrasi dalam kurikulum pengajaran; (7) mengelola lembaga 
pendidikan SMK Pelayaran “Buana Bahari” di Cirebon.  

4. Islam dan Perempuan Lembaga Kajian Islam dan Sosial 
(LKiS). Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Perempuan, 
Yogyakarta, berdiri pada tahun 1992, yang pembentukannya dirintis 
oleh sekelompok aktivis muda dari kultur Islam tradisional yang 
intens berdiskusi dan mengembangkan pemikiran transformatif 
dan toleran. Pada tahun 2006, LKiS membuka Divisi Perempuan 
dan Islam untuk melanjutkan kerja-kerja yang sebenarnya telah 
dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU.
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Organisasi LKiS berpijak pada nilai-nilai Islam sebagai agama 
“rahmatan lil alamin,” anugrah bagi sekalian alam di mana semua 
aktivitas bertujuan mendorong terwujudnya perdamaian dalam 
keberagaman, kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak dasar 
manusia. Struktur organisasi LKiS bercorak Yayasan yang terdiri 
dari Ketua Yayasan, Sekretaris dan beberapa divisi program seperti 
Divisi Perempuan dan Islam dan Program Media dan Budaya. 
Divisi Perempuan dan Islam LKiS ini memiliki beberapa program, 
diantaranya adalah: kajian dan pelatihan hak-hak perempuan 
dalam Islam;  dan penerbitan buletin ‘Adalah, sebuah buletin yang 
disebarkan di pesantren-pesantren dan majlis ta‘lim dampingan. 

Para peserta gerakannya adalah para pemimpin perempuan 
pesantren atau para nyai dan pemuka majlis ta‘lim serta guru-guru 
agama di pesantren, Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah 
(MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dari organisasi Ma’arif NU, 
sebuah organisasi pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama dan 
para mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. 

Strategi gerakan yang dilakukan oleh Divisi Perempuan dan 
Islam LKIS adalah melalui pelatihan, pengorganisasian massa dan 
pendampingan komunitas di empat kota, yakni di Solo, Gunung 
Kidul, Kulon Progo dan Magelang dengan sasaran kelompok ibu-
ibu majlis ta’lim dan pesantren-pesantren. Selain itu juga dengan 
pendekatan media, baik bekerja sama dengan media lokal maupun 
menulis sendiri di media ‘Adalah milik Divisi Perempuan LKiS yang 
disebarkan di komunitas majlis ta‘lim daerah dampingan, buku, 
dan kampanye melalui media cetak maupun elektronik.

Adapun capaian dari proses gerakan yang selama ini dapat 
diidentifi kasi adalah: (1) munculnya kesadaran baru dari beberapa 
pengasuh pesantren pria untuk mengoreksi sikapnya dan menyesali 
perbuatan pada istrinya atas kekerasan yang dilakukannya; (2) 
tumbuhnya keberanian ibu-ibu pengajian di majlis ta‘lim yang 
mengalami kekerasan dalam rumah tangganya untuk menyampaikan 
masalah kekerasan yang dialaminya; (3) tumbuhnya sikap kritis atas 
kebijakan-kebijakan daerah yang bias gender dan anggaran yang 
tidak berspektif gender. Sikap kritis muncul dari komunitas majlis 
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ta’lim dan pesantren di daerah dampingan LKiS; (4) pelatihan-
pelatihan yang diselenggarakannya mendorong lahirnya para 
pemimpin-pemimpin baru perempuan yang menjadi pemimpin 
perubahan di dalam komunitasnya masing-masing.

 Sementara kelompok penentang yang dihadapi adalah dari 
kelompok organisasi garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI), 
terutama pada acara bedah buku yang menghadirkan Irsyad Manji, 
seorang jurnalis Muslim dari Kanada yang menulis tentang Islam. 
Penentangannya lebih karena Irsyad Manji berorientasi seksual 
lesbian dan penentangan atas isu orientasi seksual minoritas seperti 
Lesbian, Gay, biseksual dan transeksual (LGBT) serta pluralisme 
agama masih sangat kuat. Tantangan lain juga harus meyakinkan 
kelompok perempuan yang diperjuangkan, karena perjuangan hak-
hak perempuan penolakannya bukan hanya dari laki-laki, tetapi 
juga dari perempuan. 

(Bersambung)

Neng Dara Affi  ah adalah Komisioner Komnas Perempuan untuk Sub-
Komisi Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Resource Centre pada  periode 
2010–2014; Komisioner dan Ketua Sub-Komisi Pendidikan dan Litbang 
Komnas Perempuan untuk periode 2007–2009. Pada Juli 2006–2009, ia 
merupakan Konsultan Riset untuk Women’s Empowerment in Muslim 
Contexts (WEMC): Gender, Poverty and Democratization from the Inside 
out, Southeast Asia Research Centre (SEARC) City University of Hong Kong 
dan salah seorang pendiri Organisasi Alimat, gerakan perempuan untuk 
perubahan hukum keluarga Indonesia. 
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JIKA ANDA INGIN MERASAKAN 
KEHADIRAN TUHAN

Kautsar Azhari Noer

Mukadimah

Dalam suatu acara retret yang diadakan oleh sebuah kelompok 
spiritual di sebuah tempat di kawasan Gadog, Cipayung, Bogor, 
pada Januari 2010, salah satu pertanyaan untuk kontemplasi yang 
diajukan kepada para peserta adalah: “If you wish to be aware of 
God’s presence, where do you go?” (Jika anda ingin sadar akan 
kehadiran Tuhan, ke mana anda pergi?). Mungkin muncul banyak 
jawaban terhadap pertanyaan ini. Mungkin ada yang menjawab: 
“Saya akan pergi ke tempat yang dianggap suci.” Mungkin juga ada 
yang menjawab: “Saya akan pergi ke tempat yang sunyi agar bebas 
dari segala gangguan.” Mungkin ada yang menjawab: “Saya akan 
pergi ke tempat yang pemandangan alamnya indah karena Tuhan 
dekat dengan alam dan mencintai keindahan.” Mungkin juga ada 
yang menjawab: “Saya akan pergi ke tempat yang ada guru spiritual 
untuk membimbing saya.” Dan masih banyak lagi jawaban lain, 
yang semuanya menunjukkan tempat.

Atau jawaban terhadap pertanyaan ini tidak mesti menunjukkan 
tempat, tetapi cara, keadaan atau suasana. Maka mungkin ada yang 
menjawab: “Saya akan berzikir kepada Tuhan sebanyak-banyaknya 
secara terus-menerus.” Mungkin juga ada yang menjawab: “Saya akan 
menjauhkan diri dari segala gangguan kehidupan duniawi.” Mungkin 
juga ada yang menjawab: “Saya akan berjaga semalaman tanpa tidur 
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untuk salat dan bedoa kepada Tuhan.” Mungkin juga ada yang 
menjawab: “Saya akan menempuh jalan spiritual kepada-Nya dengan 
melalui maqam-maqam yang diajarkan dalam kitab-kitab tasawuf 
seperti tobat, zuhud, warak, kefakiran, sabar, tawakal, dan rida.

Tulisan sederhana ini berusaha menjawab pertanyaan di atas, 
“Jika anda ingin sadar akan kehadiran Tuhan, ke mana anda pergi?,” 
dan juga “Apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu?” 

Temuilah Tuhan dalam Hatimu

Semua jawaban di atas adalah kemungkinan-kemunkinan yang 
tidak bisa dipastikan karena banyak tempat dan jalan menuju Tuhan. 
Yang harus dicapai oleh seorang penempuh jalan adalah kesadaran 
akan kehadiran Tuhan. Di mana tempatnya dan bagaimana caranya 
tergantung pada keadaan dan lingkungan sang penempuh jalan. 
Kembali menjawab pertanyaan di atas, lebih baik kita mencari 
jawaban melalui tasawuf. Jawaban tasawuf terhadap pertanyaan di 
atas adalah: “Temuilah Tuhan dalam hatimu.” Jadi Tuhan ditemui 
bukan di gunung, di gua, di laut, atau di tempat-tempat lain yang 
jauh, tetapi ditemui dalam hati. Walau pun seseorang pergi ke 
Makkah, misalnya, tetapi jika Tuhan tidak hadir dalam hatinya, maka 
itu berarti ia belum sadar akan kehadiran Tuhan, ia belum merasakan 
kehadiran Tuhan. Bisa juga dikatakan bahwa orang seperti itu belum 
dekat dengan Tuhan, atau belum berjumpa dengan Tuhan. 

Ibn ‘Arabi, formulator agung tasawuf, secara dramatis mengilus-
trasikan keluasan tak terbatas hati sang arif (orang yang mencapai 
makrifah) dengan mengatakan bahwa hati sang arif — meskipun 
berasal dari rahmat Tuhan tetapi lebih luas daripadanya — mampu 
memeluk Tuhan, sedangkan rahmat-Nya tidak.1 Rahmat Tuhan 
sangat luas seperti dilukiskan dalam al-Qur’an, “Rahmat-Ku 
meliputi segala sesuatu” (Q 7:156), tetapi ia tidak mampu memeluk 

1 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, diedit oleh Abu al-‘Ala ‘Affi  fi , 2 bagian 
(Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1980), 1:119. 
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Tuhan. Hati sang arif lebih luas darpada rahmat Tuhan. Betapa 
luasnya hati sang arif sehingga ia mampu memeluk Yang Maha Luas 
(al-wāsi‘), Yang Maha Meliputi (al-muhīth), Yang Maha Mencakup 
(al-jāmi‘). Allah berfi rman melalui sebuah hadis qudsi, “Langit-Ku 
dan bumi-Ku tidak mampu memeluk-Ku, tetapi hati hamba-Ku 
yang mukmin mampu memeluk-Ku.” Dari satu segi, hati hamba 
yang mukmin meliputi Yang Maha Meliputi. Namun dari segi lain, 
Tuhan adalah Yang Maha Meliputi segala sesuatu. Karena itu, “Ahli 
Allah” (ahl Allāh), yang dikenal pula dengan “para arif,” beriman 
kepada Allah, dan bahkan mengetahui-Nya melalui setiap wajah 
dan dalam setiap bentuk, karena “Dia adalah Maha Meliputi segala 
sesuatu” (Q 41:54). Ibn ‘Arabi mengatakan,

Sang arif tidak melihat sesuatu pun kecuali di dalam-Nya, karena 
Dia adalah pencakup yang meliputi segala sesuatu. Bagaimana 
mungkin Dia bukan demikian? Dia telah mengingatkan kita 
pada masalah itu dengan Nama-Nya Aeon (al-dahr), yang di 
dalamnya masuk segala sesuatu selain Allah. Maka barang siapa 
yang melihat sesuatu [sebenarnya] tidak melihatnya kecuali di 
dalam-Nya. Karena itu, Abu Bakar al-Shiddiq mengatakan,  
“Aku tidak melihat sesuatu tanpa melihat Allah sebelumnya,” 
karena ia tidak melihatnya hingga ia [sesuatu itu] masuk di 
dalam-Nya. Sudah pasti ia melihat Tuhan dengan matanya 
di depan sesuatu, karena ia melihat asal sesuatu itu dari Dia. 
Karena itu, Tuhan adalah rumah segala sesuatu yang ada (bayt al-
mawjūdāt) karena Dia adalah satu-satunya wujud. Dan hati sang 
hamba adalah rumah Tuhan (bayt al-haqq) karena ia memeluk-
Nya, yaitu hati orang mukmin, tidak lain [dari itu].2 
    
Seyyed Hossein Nasr, seorang fi lsuf Iran terkemuka, secara 

mengesankan melukiskan posisi sentral hati bagi keadaan manusia 

2 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 9 volume [volume 9 khusus untuk 
indeks], diedit oleh Ahmad Syams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2006), 7:11. 
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dengan mengatakan bahwa hati adalah pusat mikrokosmos manusia, 
pada waktu yang sama pusat badan fi sik, energi-energi vital, emosi-
emosi, dan jiwa, dan juga tempat pertemuan antara daerah-daerah 
manusia dan samawi tempat tinggal roh. Betapa hebat realitas 
hati, pusat rahasia yang dari sudut pandang eksistensi keduniaan 
kelihatan kecil, namun, seperti dikatakan Nabi Muhammad saw, 
hati adalah Takhta (‘arsy) Allah, Yang Maha Pengasih, Takhta yang 
meliputi keseluruhan alam.3 Ibn ‘Arabi mengatakan,

Hati adalah Takhta-Nya, yang tidak dibatasi oleh sifat khusus 
manapun, tetapi ia memiliki semua sifat dan nama ilahi. Persis 
seperti Yang Maha Pengasih mempunyai semua Nama Paling 
Indah (Q 17: 110), Takhta itu mempunyai semua Nama Paling 
Tinggi.4 

Ketika  Allah menciptakan bumi badanmu, Dia menjadikan 
di dalamnya Ka‘bah yang merupakan hatimu. Dia menjadikan 
rumah hati itu [sebagai] rumah yang paling mulia dalam [diri] 
orang mukmin.5 

Allah mengambil hati hamba-Nya sebagai rumah karena Dia 
menjadikannya tempat pengetahuan tentang Dia – pengetahuan 
irfani, bukan pengetahuan teoretis. Dia menjaga rumah itu dan 
melindunginya dengan cemburu, agar ia tidak menjadi tempat 
bagi yang lain.6 

Hati sang arif berubah setiap saat sesuai dengan bentuk tajallī 
(penampakan diri) Tuhan kepadanya. Hati sang arif berwarna 
pada sestiap saat dengan warna bentuk tajallī Tuhan kepadanya. 

3 Seyyed Hossein Nasr, “Th e Heart of the Faithful is the Th rone of the All-
Merciful,” in James S. Cusinger, ed., Paths to the Heart: Sufi sm and Christian East 
(Bloomington, Indiana: World Wisdom, 2002), h. 32. 

4 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 5:191. 
5 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 5:370. 
6 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 7:10. 
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Perubahan hati (taqallub al-qalb) itu, dalam arti metafi sis, adalah 
identik dengan tajallī Tuhan (tajallī al-haqq). Gerak hati adalah 
gerak Tuhan. Pada prinsipnya, hati dalam keadaan seperti itu bukan 
lagi kesadaran manusia yang dapat dibedakan dengan tajallī Tuhan. 
Hati itu sendiri dalam perubahan batinnya yang terus-menerus 
tidak lain dari berbagai bentuk tajallī Tuhan. Sebaliknya, perubahan 
Tuhan (taqallub al-haqq) yang terus-menerus itu adalah perubahan 
hati (taqallub al-qalb) yang terus-menerus tersebut. Pada taraf ini, 
diri sang arif identik dengan “ke-Dia-an” Tuhan (huwiyyat al-haqq). 
“Maka dari dirinya sendiri ia mengetahui Diri-Nya, dan dirinya 
sendiri tidak lain dari ke-Dia-an Tuhan. Demikian pula tidak sesuatu 
pun dalam alam yang ada ini yang bukan ke-Dia-an Tuhan; Dia 
adalah ke-Dia-an itu sendiri.”7 Ide ini sesuai dengan hadis Nabi 
saw, yang sering dikutip oleh Ibn ‘Arabi sebagai, “Barang siapa yang 
mengetahui dirinya niscaya mengetahui Rabbnya.”8

Tasawuf bukan teori, bukan pengetahuan, bukan pemikiran, 
bukan fi lsafat, bahkan bukan agama. Tasawuf adalah pengalaman 
langsung merasakan kehadiran Tuhan dalam hati sebagai rumah-Nya. 
Pengalaman langsung ini dicapai dengan cinta yang muncul dari hati 
sang pencinta kepada Yang Dicinta. Cinta berasal dari sumber cinta: 
Yang Maha Pencinta. Cinta sang hamba adalah anugerah dari Yang 
Maha Pencinta, yang berdiam dalam hati sang hamba. Karena itu, Dia 
tidak perlu dicari di tempat-tempat yang jauh seperti gua-gua, gunung-
gunung, atau ujung dunia, karena Dia ada dalam hati anda. Tepat sekali 
apa yang dikatakan oleh Yunus Emre, seorang bijak dan Sufi  dari Turki, 
“Ketika anda mencari Tuhan/ Carilah Dia dalam hati anda.”9

7 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, 1:122.. 
8 Perkataan ini sering dikutip oleh Ibn ‘Arabi, misalnya, dalam al-Futūhāt 

al-Makkiyyah, 3:449, 464; 4:152, 161; 5:106, 149, 295; 6:33, 143, 161, 172; 
7:14, 162. Perkataan di atas, yang sering dikutip oleh para Sufi  sebagai sebuah 
hadis, tidak diterima sebagai hadis yang sahih oleh para ahli hadis. Lihat Su‘ad 
al-Hakim, al-Mu‘jam al-Sūfī: al-Hikmah fī Hudūd al-Kalimah (Beirut: Dandarah, 
1041/1981), h. 1261. 

9 Dikutip oleh Roger Walsh, Essensial Spirituality: Th e 7 Central Practices to 
Awaken Heart and Mind (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999), h. 1.
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Llewellyn Vaughan-Lee, seorang psikolog dan pengamal tasawuf, 
mengatakan bahwa tasawuf adalah jalan cinta yang melaluinya 
Tuhan dialami sebagai Sang Kekasih. Hubungan batini pecinta 
dan Sang Kekasih adalah intisari jalan Sufi . Melalui cinta, sang 
pencinta terserap kepada Tuhan. Sang Sufi  berusaha merealisasikan 
Kebenaran dalam kehidupan ini, dan Tuhan menampakkan Diri-
Nya dalam hati orang-orang yang mencintai-Nya. Pengalaman 
mistikal akan [kehadiran] Tuhan adalah keadaan bersatu dengan 
Tuhan. Unio mystica ini adalah tujuan pelancong, atau penempuh 
jalan, pada jalan Sufi . Dalam hati, pecinta dan Sang Kekasih 
menyatu dalam kegembiraan cinta yang luar biasa. Penempuh 
jalan memulai perjalanan dengan sebuah kerinduan pada keadaan 
kesatuan. Kerinduan itu lahir dari memori jiwa yang datang dari 
Tuhan. Jiwa ingat bahwa rumah hakikinya adalah bersama Tuhan 
dan membangunkan sang pencari dengan memori ini. Perjalanan 
spiritual adalah perjalanan yang mengantar kita kembali pulang, 
dari keterpisahan kepada kesatuan. Kita datang dari Tuhan dan kita 
kembali kepada Tuhan.10

Tasawuf menekankan kesadaran akan kehadiran Tuhan, yang 
dilakukan dengan praktik spiritual yang disebut “zikir” (dzikr). 
Zikir adalah mengingat Allah yang berpusat dalam hati dengan 
berbagai cara. Syaikh Kabir Heminski, seorang guru spiritual 
Tarekat Mevlevi (Maulawiyyah) yang bermukim di Amerika Serikat, 
mengatakan bahwa bagi para Sufi , mengingat Allah setiap saat dan 
di mana saja adalah tujuan eksistensi.11 Mengingat Allah adalah 
membangun hubungan dengan Wujud yang tidak terbatas, yang 
lebih dekat dengan kita daripada diri kita dan, pada waktu yang 
sama, lebih besar daripada apa pun yang kita bayangkan. Ia adalah 
juga pengalaman mencintai dan dicintai oleh Cinta.12 Walaupun 

10 Llewellyn Vaughan-Lee, Sufi sm: Th e Transformation of the Heart (Inverness, 
California: Th e Golden Sufi  Center, 1997), h. 1. 

11 Kabir Helminski, Th e Knowing Heart: A Sufi  Path of Transformation 
(Boston & London: Shambala, 1999), h. 96.

12 Helminski, Th e Knowing Heart, h. 100.
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menyebut nama-nama atau sifat-sifat Tuhan adalah praktik utama, 
zikir bisa dan harus meresap ke seluruh bidang kapasitas dan 
aktivitas manusia.13 

Cinta kepada Allah tidak cukup hanya dengan menyebut nama-
nama dan sifat-sifat-Nya, tetapi harus dibuktikan dengan kebajikan 
yang disebut “ihsan” (ihsān). “Ihsan” adalah semua kebajikan 
yang dilakukan dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. “Ihsan” 
meliputi bukan hanya perbuatan-perbutan baik lahiriah tetapi 
juga perbuatan-perbuatan baik batiniah. “Ihsan” mencakup bukan 
hanya hubungan langsung dengan Pencipta tetapi juga hubungan 
dengan ciptaan-Nya. Bukankah ciptaan Allah adalah tajallī al-Haqq, 
teofani-Nya, penampakan diri-Nya? Bukankah wajah Allah ada 
pada seluruh ciptaanNya? Allah mengatakan “Ke manapun kamu 
menghadap, di situ ada wajah Allah” (Q 2: 115). “Ihsan” adalah 
pengabdian kepada Allah yang mencakup semua perbuatan baik 
sejauh dilakukan dengan tujuan mengabdi kepada-Nya. 

Nabi Muhammad saw berkata, “Ihsan (ihsān) adalah mengabdi 
kepada Allah seakan-akan anda melihat-Nya; jika anda tidak 
melihat-Nya, Dia melihat anda.” “Ihsan” dilakukan dengan 
kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan 
adalah hakikat zikir kepada-Nya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan 
adalah pengalaman langsung yang dirasakan oleh hati sang hamba. 
Pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh melalui kesadaran akan 
kehadiran-Nya adalah pengetahuan langsung, yang dalam tradisi 
Sufi  disebut ma‘rifah (makrifah). Inilah pengetahuan yang diperoleh 
melalui pengalaman langsung atau kesadaran akan kehadiran Yang 
Ilahi, yang melahirkan “keyakinan [melalui] kebenaran” (haqq 
al-yaqīn), yang dapat dibedakan dengan “keyakinan [melalui] 
pengetahuan” (‘ilm al-yaqīn) dan “keyakinan [melalui] penglihatan 
mata” (‘ayn al-yaqīn).

Hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan 
perbuatan-perbuatan sunnah dicintai oleh Allah. Hamba seperti 
ini adalah kekasih Allah yang disebut “wali Allah” atau “wali.” 

13 Helminski, Th e Knowing Heart, h. 101.
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Rasul Allah saw bersabda, “Barang siapa memusuhi wali-Ku, 
kepadanya Aku mengumumkan perang. Hamba-Ku mendekatkan 
diri kepada-Ku bukan dengan sesuatu yang lebih disukai bagi-
Ku daripada apa yang telah Aku wajibkan atasnya. Hamba-Ku 
senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan perbuata-perbuatan 
sunnah hingga Aku mencintainya. Maka bila Aku mencintainya, 
Aku menjadi pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar, 
penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, tangannya yang ia 
pakai untuk memegang, dan kakinya yang ia pakai untuk berjalan. 
Bila ia memohon [sesuatu] kepada-Ku, Aku akan memberinya. Bila 
ia berlindung kepada-Ku, Aku akan melindunginya. Aku tidak ragu 
sedikit pun akan sesuatu yang Aku lakukan terhadap jiwa seorang 
mukmin yang enggan mati, padahal Aku enggan menyakitinya” 
(Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abu Hurairah).14  

Hubungan sang hamba dengan Tuhan di sini telah menjadi 
hubungan kekasih dan Pecinta, hubungan yang dicintai dan Yang 
Mencintai. Tidak ada lagi jarak antara keduanya. Begitu dekatnya 
Tuhan dengan hamba-Nya, sehingga Dia berkata, “Maka bila Aku 
mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang ia pakai untuk 
mendengar, penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, tangannya 
yang ia pakai untuk memegang, dan kakinya yang ia pakai untuk 
berjalan.” Di sini Allah adalah segalanya. Sang hamba dan segala 
sesuatu selain Dia adalah ketiadaan. Tidak ada wujud selain wujud 
Tuhan. Tidak ada perbuatan selain perbuatan Tuhan. Tidak ada 
tindakan selain tindakan Tuhan. Tuhan telah menjadi pendengaran, 
penglihatan, tangan, dan kaki hamba-Nya. Inilah yang diisyaratkan 
oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw berkaitan dengan 
peristiwa Perang Badar, ketika beliau melempar pasir ke arah musuh, 
sebagaimana fi rman-Nya, “Engkau [sebenarnya] tidak melempar ketika 
engkau melempar, tetapi Allah-lah yang melempar” (Q 8: 17).  

14 Ibn ‘Arabi, Divine Sayings: Th e Mishkāt al-Anwār of Ibn ‘Arabī, 101 Hadīth 
Qudsī, Arabic Text and English Translation by Stephen Hirteinstein and Martin 
Notcutt (Oxford: Anqa Publishing, 2004), h. 88 (Bagian Terjemahan Inggris), 
h. 51 (Bagian Teks Arab). 
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Berakhlak dengan Akhlak Allah 
                     
Akhlak para arif, yang disebut pula “Ahli Allah” (ahl Allāh) 

oleh Sufi  dari Andalusia ini, adalah akhlak Allah, yang tidak lain 
adalah al-Qur’an. Maka dapat pula dikatakan bahwa akhlak mereka, 
sebagaimana akhlak Nabi Muhammad saw, adalah al-Qur’an. 
Ketika kita membicarakan akhlak para arif, kita harus menyinggung 
akhlak Rasul Allah saw karena beliau adalah Manusia Sempurna, 
manusia yang berakhlak dengan al-Qur’an, yang selalu menjadi 
teladan terbaik bagi mereka. Al-Qur’an memanifestasikan dirinya, 
atau, bisa juga dikatakan, termanifestasi, secara sempurna pada 
pribadi Muhammad saw sehingga dikatakan bahwa akhlak Nabi 
ini adalah al-Qur’an. Ibn ‘Arabi, dengan mengutip ayat-ayat al-
Qur’an mengatakan,

Allah Ta‘ālā berkata, “Sesungguhnya engkau di atas akhlah 
agung (khuluq ‘azhīm)” [Q 68: 4]. ... Ketika ‘Aisyah ditanya 
tentang akhlak Rasul Allah, ia menjawab, “Akhlaknya adalah 
al-Qur’an.” Ia mengatakan itu karena Muhammad memiliki 
akhlak yang unik, dan akhlak yang unik itu mencakup semua 
akhlak mulia (makārim al-akhlāq). Allah menyifati akhlak itu 
dengan keagungan (al-‘azhamah), sebagaimana Dia menyifati 
al-Qur’an dalam fi rman-Nya, “al-Qur’an Agung” (wa al-qur’ān 
al-‘azhīm) [Q 15: 87]. Maka al-Qur’an adalah akhlaknya. 
Barang siapa di antara umat Rasul Allah yang tidak pernah 
bertemu dengan Rasul Allah ingin melihatnya, hendaklah ia 
memandang pada al-Qur’an. Ketika ia memandang pada al-
Qur’an, tidak ada perbedaan antara memandang padanya dan 
memandang pada Rasul Allah. Itu seakan-akan al-Qur’an tampil 
sebagai bentuk jasad yang dikatakan bernama Muhammad ibn 
‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muthallib. Al-Qur’an adalah kalam Allah 
dan sifat-Nya. Karena itu, Muhammad dalam keseluruhannya 
adalah sifat Tuhan. “Maka barang siapa yang menaati Rasul, 
sesungguhnya ia menaati Allah” [Q 4: 80],s karena “ia tidak 
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berbicara dari hawa nafsu” [Q 53: 3], dan ia adalah lisan yang 
benar.15 

Di sini kita melihat bahwa akhlak Muhammad adalah al-Qur’an 
karena ia mencakup di dalam dirinya semua sifat Allah. Maka barang 
siapa yang ingin menaati Muhammad, hendaklah ia menaati al-
Qur’an, yang sekaligus berarti menaati Allah. Maka barang siapa 
yang ingin memandang pada Muhammad, hendaklah ia memandang 
pada al-Qur’an, yang sekaligus berarti memandang pada Allah. 
Maka barang siapa yang ingin menjumpai Muhammad, hendaklah 
ia menjumpai al-Qur’an, yang sekaligus berarti menjumpai Allah. 
Barang siapa yang ingin mencintai Muhammad, hendaklah ia 
mencintai al-Qur’an, yang sekaligus berarti mencintai Allah.

Akhlak Nabi Muhammad adalah al-Qur’an. Ia adalah Manusia 
Sempurna, yang mencakup di dalam dirinya segala sesuatu di dalam 
Realitas Ilahi dan segala sesuatu di dalam alam. Ia adalah yang paling 
sempurna di antara para Manusia Sempurna, lokus penampakan par 
excellence nama “Allah,” nama yang mencakup semua nama ilahi yang 
lain. Ia berakhlak dengan nama-nama ilahi. “Kedudukannya dalam 
segala pengetahuan adalah sifat mencakup (ihāthah) pengetahuan 
semua orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, baik mereka 
yang hidup terdahulu maupun mereka yang hidup kemudian.”16 Al-
Qur’an mencakup semua kitab suci yang diwahyukan sebelumnya 
dan dengan demikian mencakup semua pengetahuan tentang Allah. 
Maka mengetahui al-Qur’an adalah mengetahui Muhammad, Allah, 
alam, dan semua kitab suci lain.

Sekarang mari kita simak kesesuaian arti kata “al-Qur’an” 
sebagai yang mencakup semua nama Allah dengan arti kata 
“tasawuf” sebagai berakhlak dengan semua nama Allah. Bagi Ibn 
‘Arabi, tasawuf identik dengan berakhlak dengan akhlak Allah. 
Dalam suatu bagian dari al-Futūhāt al-Makkiyyah Sufi  terbesar ini 
mengatakan, “Berakhlak (al-takhalluq) dengan akhlak Allah adalah 

15 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 7: 88-89. 
16 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 5: 211. 
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tasawuf, dan para ulama telah menjelaskan [prilaku] berakhlak 
dengan Nama-Nama Indah Allah.”17 Jadi yang dimaksud dengan 
akhlak Allah adalah nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Dalam 
bagian lain dalam karya yang sama, ia menjawab pertanyaan tentang 
apa yang dimaksud dengan tasawuf: “Jika engkau bertanya, ‘Apa 
itu tasawuf?,’ kami menjawab: [Tasawuf adalah] mengikatkan diri 
pada kelakuan-kelakuan baik menurut syarak baik secara lahir 
maupun secara batin, dan itu adalah akhlak mulia.”18 Dalam suatu 
bagian dalam karyanya yang lain, ia mengatakan: “Tasawuf adalah] 
mengikatkan diri pada kelakuan-kelakuan baik menurut syarak baik 
secara lahir maupun secara batin. Itu adalah akhlak ketuhanan. 
Tasawuf didefi nisikan pula dengan menanamkan akhlak mulia dan 
menjauhi akhlak buruk.”19 Jadi, menurut Ibn ’Arabi, berakhlak 
dengan al-Qur’an, yang mencakup semua nama Allah, identik 
dengan tasawuf, yang ia defi nisikan sebagai berakhlak dengan 
semua nama Allah.

Berakhlak dengan akhlak Allah adalah proses yang harus dilalui 
oleh siapa pun bila ia ingin menjadi Manusia Sempurna. Ungkapan-
ungkapan lain yang searti dengan ungkapan “al-takhalluq bi akhlāq 
Allāh” (“berakhlak dengan akhlak Allah”) adalah “al-takhalluq bi 
asmā’ Allāh” (“berakhlak dengan nama-nama Allah”), “al-tasyabbuh 
bi akhlāq Allāh” (“memperoleh keserupaan dengan akhlak Allah”),20 
“al-tasyabbuh bi al-ilāh” (“memperoleh keserupaan dengan Tuhan”),21 
“al-tasyabbuh bi al-hadlrah al-ilāhiyyah” (“memperoleh keserupaan 
dengan kehadiran Tuhan”).22

“Berakhlak dengan akhlak Allah” tidak berarti meniru secara 
aktif nama-nama dan sifat-sifat Allah karena tugas itu di luar 
kemampuan manusia, dan lagi pula meniru secara aktif nama-

17 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 3: 402. 
18 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 3: 191. 
19 Ibn ‘Arabi, Kitāb Ishthilāhāt al-Shūfi yyah, dalam Rasā’il Ibn ‘Arabi, diedit 

oleh Muhammad ‘Izzat (T.tmpt.: al-Maktabah al-Tawfi qiyyah, t.th.), 531.  
20 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 4: 21. 
21 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 3: 187. 
22 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 3: 140. 
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nama dan sifat-sifat Allah sama dengan menyaingi Allah, yang 
menimbulkan keangkuhan dan kesombongan luar biasa. “Berakhlak 
dengan akhlak Allah” berarti menafi kan sifat-sifat kita sendiri dan 
menegaskan sifat-sifat Allah, yang telah ada pada kita meskipun 
dalam bentuk potensial. Sesuai dengan doktrin wahdat al-wujūd, 
“berakhlak dengan akhlak Allah” berarti pula menafi kan wujud kita 
dan menegaskan wujud Allah karena kita dan segala sesuatu selain 
Allah tidak mempunyai wujud kecuali dalam arti kiasan (majāzī); 
satu-satunya wujud, atau lebih tepatnya, wujud hakiki, adalah 
Allah. “Berakhlak dengan akhlak Allah” mengukuhkan pandangan 
bahwa “tidak sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah, nama-nama-
Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya.”23 Ketika manusia menafi kan 
wujudnya, ia kembali kepada sifat aslinya, yaitu “ketiadaan” (‘adam), 
tetapi pada waktu yang sama ia berada dalam keadaan yang disebut 
“ketenteraman abadi” (rāhat al-abad).24 

“Berakhlak dengan akhlak Allah” adalah jalan menuju Tuhan 
yang harus dilakukan dengan meninggalkan diri. Ibn ‘Arabi 
mengisahkan pengalaman spiritual Abu Yazid al-Bistami mencari 
cara mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagai berikut:

Pada waktu yang lain, Abu Yazid berkata kepada Tuhan: 
“Dengan apa aku mendekatkan diri kepada-Mu?” Tuhan 
menjawab: “Tinggalkan dirimu dan datanglah [kepada-
Ku]!” Ketika ia meninggalkan dirinya, ia meninggalkan sifat 
kehambaannya, karena kehambaan (‘ubūdiyyah) identik dengan 
kejauhan dari Ketuanan (siyādah), dan hamba jauh dari Tuan. 
Maka dalam kerendahan dan kefakiran, ia mencari kedekatan 
dengan kehambaan, sedangkan dalam meninggalkan diri ia 
mencari kedekatan dengan berakhlak dengan akhlak Allah. Itu 
adalah dengan apa yang menjadi kesatu-paduan.25 

23 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 5: 99. 
24 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 5: 70.  
25 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 4: 285. 
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“Berakhlak dengan akhlak Allah” dengan tujuan mendekatkan 
diri kepada-Nya sebagaimana dialami Abu Yazid harus dimulai dengan 
meninggalkan diri. Dapat pula dikatakan bahwa meninggalkan diri 
adalah langkah awal berakhlak dengan akhlak Allah. Berakhlak 
dengan akhlak Allah adalah tasawuf, dan akhlak Allah adalah al-
Qur’an, sebagaimana ditemukan pada Muhammad.

Keterserapan ke dalam Tuhan

Tampaknya berakhlak dengan akhlak Allah inilah tingkat 
tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia dalam perjalanannya 
menuju Tuhan. Sedikit orang yang telah mencapai tingkat ini, 
kata Robert Ragib Frager, seorang Syekh Tarekat Khalwatiyah 
Jarrahiyyah, melampaui diri secara keseluruhan. Tidak ada ego atau 
diri yang tersisa, kecuali kesatuan dengan Tuhan. Inilah keadaan yang 
dinamakan “mati sebelum mati.” Rumi melukiskan Tuhan sebagai 
yang melarutkan keterpisahan kita ke dalam kesatuan dengan Dia. 
Selama jejak ego masih tersisa, seorang penempuh jalan tidak akan 
mencapai tingkat ini. Ia harus meninggalkan dirinya, sehingga yang 
tersisa hanya Tuhan. Itu adalah jalan cinta menuju Tuhan.26 Pada 
tingkat ini, tidak ada lagi keterpisahan antara hamba dan Tuhan. 
Tidak ada lagi jarak antara dirinya dan Tuhan karena dirinya telah 
larut ke dalam Tuhan bagai garam larut dalam lautan.

Tampaknya pencapaian tingkat ini adalah keterserapan atau 
ketenggelaman (istighrāq) ke dalam Tuhan sehingga yang ada 
hanya Dia. Rumi27 mengatakan bahwa keterserapan ke dalam 
Tuhan sebagai pengalaman spiritual sering disalahpahami orang 

26 Robert Frager, Heart, Self, & Soul: Th e Sufi  Psychology of Growth, Balance, 
and Harmony (Wheaton, Illinois: Th e Th eosophical Publishing House, 1999), 
h. 85-86. 

27 Fīhi Mā Fīhi, 49. Lihat No. LXXXVIII, catatan kaki No. 5; Matsnawi, 
II, 1346; dikutip oleh Reynold A. Nicholson, Jalaluddin Rumi: Ajaran dan 
Pengalaman Sufi , diterjemahkan oleh Sutejo (Jakarta: Pusataka Firdaus, 1993), 
h. 161; Annemarie Schimmel, Akulah Angin, Engkaulah Api: Hidup dan Karya 
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banyak. Padahal pengalaman itu adalah penegasan wujud hakiki 
Tuhan dan sekaligus pengakuan kerendahan hati yang terdalam 
sang Sufi . Apabila seekor lalat tercelup ke dalam madu, seluruh 
anggota tubuhnya terserap oleh keadaan yang sama, dan ia tidak 
akan dapat bergerak. Demikian pula istilah istighrāq (terserap ke 
dalam Tuhan) digunakan untuk orang yang tidak mempunyai 
wujud yang sadar atau gerak inisiatif. Setiap tindakannya bukan 
miliknya. Apabila ia masih meronta-ronta dalam air, atau apabila 
ia berseru, “Oh, aku tenggelam,” ia tidak bisa dikatakan berada 
dalam keadaan terserap. Inilah yang dimaksudkan dengan kata-kata 
“Anā al-Haqq” (Aku adalah Tuhan). Orang menganggap itu adalah 
pengakuan yang sombong. Padahal pengakuan yang benar-benar 
sombong adalah pengakuan yang mengatakan “Anā al-‘abd” (Aku 
adalah hamba), sedangkan “Anā al-Haqq” (Aku adalah Tuhan) 
adalah sebuah ungkapan kerendahan hati yang dalam. Orang 
yang mengatakan “Anā al-‘abd” (Aku adalah hamba) menegaskan 
dua wujud, wujudnya sendiri dan wujud Tuhan; tetapi orang yang 
mengatakan “Anā al-Haqq” (Aku adalah Tuhan) membuat dirinya 
bukan-wujud dan menyerahkan dirinya dan seraya berkata “Anā 
al-Haqq” (Aku adalah Tuhan), yakni “Aku tiada, Dia-lah segalanya: 
tidak ada wujud selain wujud Tuhan.” Inilah lubuk terdalam 
kerendahan hati dan kehinaan diri.     

Apabila ia (seorang Sufi ) jatuh ke dalam tong pencelup warna-
Nya (Tuhan Yang Maha Mutlak), dan dengan demikian ia terserap 
ke dalam shibghat Allāh (Q 2: 138), “warna celupan Allah,” yang 
di dalamnya semua warna lenyap dan yang ada hanyalah putih 
bercahaya, dan karena itu ia berkidung, “Akulah tong.” Apabila 
engkau berseru kepadanya, “Muncullah,” ia akan mengerang dengan 
terpesona, “Akulah tong: jangan salahkan aku.” Ungkapan “Akulah 
tong” serupa dengan ungkapan “Anā al-Haqq” (Aku adalah Tuhan). 
Rumi melukiskan pula bahwa sang Sufi  bagaikan sebatang besi yang, 
karena dipanaskan dalam api, menjadi merah menyala, sehingga 

Rumi, diterjemahkan oleh Alwiyah Abdurrahman dan Ilyas Hasan (Bandung: 
Mizan, 1995), h. 158-59. 
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besi itu akhirnya berkata, “Akulah api.” Besi itu  mempunyai warna 
api, meskipun ia adalah besi.

Warna besi hilang dalam warna api: besi membanggakan 
kehebatannya,
meskipun sebenarnya ia diam.
Ia menjadi mulia karena warna dan sifat dasar api: ia berseru, 
“Aku adalah
Api, aku adalah api.” 

Rumi menjelaskan pula perbedaan antara “Anā al-Haqq” (Aku 
adalah Tuhan) yang diucapkan oleh al-Hallaj dan “Anā Rabbukum 
al-A‘lā” (Aku adalah Tuhanmu yang Tertinggi) (Q 79: 24) yang 
diucapkan oleh Fir‘aun. Al-Hallaj sendiri telah membandingkan situasi-
nya dengan situasi Fir‘aun dan iblis, yang keduanya berani mengguna-
kan kata “Anā” (Aku). Di hadapan Adam yang baru diciptakan, 
iblis berkata, “Aku lebih baik daripada dia” (Q 38: 76). Dengan 
menuturkan kisah ini, Rumi mengatakan bahwa ucapan al-Hallaj itu 
adalah cahaya, sedangkan ucapan Fir‘aun itu adalah tirani. 

“Aku” Manshur [al-Hallaj] tentu saja rahmat;
“Aku” Fir‘aun terkutuk!

Barang siapa yang berakhlak dengan akhlak Allah mencapai 
kesempurnaan sebagai ekuilibrium yang diresapi secara sempurna 
dan seimbang oleh semua nama Tuhan. Pada tingkat kesempernuaan 
ini, ia tidak dibatasi atau dikuasai oleh satu nama Tuhan atau 
beberapa nama Tuhan karena ia diresapi secara sempurna oleh 
semua nama Tuhan. Manusia sempurna tidak disifati secara 
dominan hanya oleh satu atau beberapa sifat Tuhan, karena ia 
mencakup dalam dirinya semua sifat Tuhan. William C. Chittick, 
salah seorang sarjana terbaik tentang Ibn ‘Arabi, melukiskan bahwa 
manusia sempurna bertindak sebagai wakil Tuhan dalam setiap 
situasi, karena keseimbangan sempurna nama-nama Tuhan dalam 
dirinya berarti bahwa Tuhan bertindak melaluinya dari sisi Allah, 
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nama yang mencakup semua nama, bukan dari sisi salah satu nama 
tertentu yang dicakup nama Allah.28 

Ketika mencapai tingkat tertinggi ini, sang arif memiliki semua 
tingkat, yang disebut “maqam” (maqām). Ia berakhlak dengan 
akhlak Allah, yang berarti berakhlak dengan semua nama ilahi. 
Tidak bisa dikatakan bahwa ia mencapai satu atau beberapa maqam 
khusus karena ia memiliki semua maqam. Ibn ‘Arabi menyebut 
pencapaian kesempurnaan tingkat tertinggi ini “bukan maqam” 
(lā maqām atau lā muqām [seperti disebut oleh al-Qur’an, 33:13]). 
Sang arif memiliki semua sifat ilahi dan tidak dibatasi oleh satu sifat 
atau beberapa sifat ilahi saja. Bahkan dikatakan bahwa ia melampau 
semua maqam dan hal. Syekh Sufi  ini mengatakan,

Ahli kesempurnaan (ahl al-kamāl) merealisasikan diri dengan 
semua maqam dan hal dan melampauinya kepada maqam di 
atas keagungan (al-jalāl) dan keindahan (al-jamāl), oleh sebab 
itu mereka tidak memiliki sifat dan deskripsi. Dikatakan kepada 
Abu Yazid, “Bagamana kabar anda pagi ini?” Ia menjawab, 
“Aku tidak memiliki pagi dan tidak pula sore. Pagi dan sore, 
sungguh, adalah milik orang yang dibatasi oleh sifat, sedang 
aku tidak memiliki sifat.”29 

Asal-usul pengetahuan ilahi ini adalah maqam yang dicapai 
terakhir oleh para arif, yaitu “bukan maqam” (lā maqām), 
yang diisyaratkan oleh Allah, “Wahai ahli Yatsrib (sekarang 
Madinah), tidak ada maqam bagi kalian” (Q 33:13). Maqam 
ini [maqam “bukan maqam”] pada dasarnya tidak dibatasi oleh 
sifat apapun. Abu Yazid memberikan perhatiannya padanya 
[maqam ini] ketika ditanyakan kepadanya, “Bagamana kabar 
anda pagi ini?” Ia menjawab, “Aku tidak memiliki pagi dan 
tidak pula sore. Pagi dan sore, sungguh, milik orang yang 

28 William C. Chittick, Th e Sufi  Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics 
of Imagination (Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1989), h. 375. 

29 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 3:198. 
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dibatasi oleh sifat, sedang aku tidak memiliki sifat. Pagi adalah 
milik terbitnya matahari [di timur] dan sore adalah milik 
terbenamnya matahari [di barat]. Terbitnya matahari adalah 
milik penampakan, alam kerajaan dan nyata, sedangkan 
terbenamnya matahari adalah milik penutupan, alam gaib dan 
malakut. Maka sang arif pada maqam ini [“bukan maqam”] 
adalah seperti pohon zaitun yang diberkati yang “bukan timur 
dan bukan pula barat” [Q 24:35], karena ia tidak dikenakan 
sifat apapun dan tidak dibatasi olehnya. Ia berbagi dengan 
“Tidak sesuatu pun serupa dengan-Nya” (Q 42:11) dan “Maha 
suci Tuhanmu, Tuhan keperkasaan, yang melampui apapun 
yang mereka sifatkan” (Q 37:180).30

Khatimah:
Menjumpai Tuhan pada Manusia yang Menderita

Salah satu sisi lain dari pengalaman Sufi  adalah bahwa para 
Sufi  menekankan tidak hanya hubungan harmonis dengan Allah 
tetapi juga dengan sesama manusia dan makhluk lain. Hubungan 
harmonis ini didasari oleh pengalaman bahwa Tuhan hadir dalam 
segala sesuatu sebagai lokus penampakan diri-Nya. Para arif melihat 
Tuhan dalam segala sesuatu kapan saja dan di mana saja. Mereka 
menatap wajah Allah ke manapun mereka menghadap. Mereka 
menyadari betul fi rman Allah, “Ke manapun kamu menghadap, 
di sana ada wajah Allah. Sungguh, Allah adalah Yang Maha Luas, 
Yang Maha Mengetahui” (Q 2:115). Allah ada di mana-mana. 
Para arif menjumpai Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang 
mereka layani, apalagi di tengah-tengah anggota masyarakat yang 
mengalami penderitaan seperti orang lapar, haus, dan sakit. Dalam 
sebuah hadis dikatakan bahwa Tuhan mewakili kita ketika kita lapar, 
haus dan sakit. Tuhan menurunkan diri-Nya kepada kedudukan 
kita. Ketika sebagian hamba-Nya lapar, Dia berkata kepada hamba-

30 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 4:412-13. 
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hamba-Nya yang lain, “Aku lapar dan kalian tidak memberi-Ku 
makan.” Ketika hamba-Nya yang lain haus, Dia berkata kepada 
hamba-Nya yang lain, “Aku haus dan engkau tidak memberi-Ku 
minum.” Ketika hamba-Nya yang lain sakit, Dia berkata kepada 
hamba-Nya yang lain, “Aku sakit dan engkau tidak menjenguk-Ku.” 
Ketika semua hamba itu bertanya kepada-Nya tentang semua hal 
itu, Dia berkata kepada mereka, “Si Fulan pernah sakit dan sekiranya 
engkau mengunjunginya, engkau akan menemukan-Ku di sisinya. 
Si Fulan lapar dan sekiranya engkau memberinya makan, engkau 
akan menemukan itu di sisi-Ku. Si Fulan haus dan sekiranya engkau 
memberinya minum, engkau akan menemukan itu di sisi-Ku.”31

Di sini kita melihat bahwa cinta kepada Tuhan tidak dapat 
dipisahkan dari cinta kepada manusia. Jika kita ingin mencintai 
Tuhan, maka kita pun harus mencintai manusia. Tuhan selalu 
mendampingi orang-orang yang lapar, haus dan sakit. Jika kita 
ingin menjumpai Tuhan, maka kita harus memberi makan orang 
yang lapar, memberi minum orang yang haus, dan menjenguk orang 
yang sakit, karena Tuhan turun mewakili mereka, Dia ada bersama 
mereka. Tuhan tidak menyukai orang yang tidak peduli pada 
orang-orang yang lapar, haus dan sakit. Jika anda ingin menjumpai 
Tuhan, temuilah orang-orang lapar, haus dan sakit, karena Tuhan 
hadir mewakikli mereka. Di sini kita melihat kesatuan antara 
kepedulian pada ketuhanan dan kepedulian pada kemanusiaan, atau 
perpaduan antara teosentrisme dan humanisme. Karena itu, kita 
dapat mengatakan bahwa Jalan Sufi  adalah teosentrisme humanis, 
atau humanisme teosentris. 

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb.

31 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 4:337-38. 



JIKA ANDA INGIN MERASAKAN KAEHADIRAN TUHAN

 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014 139

Daftar Pustaka

Chittick, William C. Th e Sufi  Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics 
of  Imagination. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 
1989.

Chittick, William C. Th e Self-Disclosure of God: Principles of Ibn al-‘Arabi’s 
Cosmology. Albany, N.Y.: State University of New York Press,1998.

Cusinger, James S. ed. Paths to the Heart: Sufi sm and Christian East. 
Bloomington, Indiana: World Wisdom, 2002.

Frager, Robert. Heart, Self, & Soul: Th e Sufi  Psychology of Growth, Balance, 
and Harmony. Wheaton, Illinois: Th e Th eosophical Publishing 
House, 1999.

Hakim, Su‘ad al-. Al-Mu‘jam al-Sūfī: al-Hikmah fī Hudūd al-Kalimah. 
Beirut: Dandarah, 1041/1981.

Helminski, Kabir. Th e Knowing Heart: A Sufi  Path of Transformation. 
Boston & London: Shambala, 1999.

Ibn ‘Arabi, Muhyi al-Din. Divine Sayings: Th e Mishkāt al-Anwār of Ibn 
‘Arabī. 101 Hadīth Qudsī, Arabic Text and English Translation by 
Stephen Hirteinstein and Martin Notcutt. Oxford: Anqa Publishing, 
2004.

Ibn ‘Arabi, Muhyi al-Din. Fushūsh al-Hikam. 2 bagian. Diedit oleh Abu 
al-‘Ala ‘Affi  fi . Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1980.

Ibn ‘Arabi, Muhyi al-Din. Al-Futūhāt al-Makkiyyah. 9 volume [volume 
9 khusus untuk indeks]. Diedit oleh Ahmad Syams al-Din. Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Ibn ‘Arabi, Muhyi al-Din. Kitāb Ishthilāhāt al-Shūfi yyah. Dalam Rasā’il 
Ibn ‘Arabi. Diedit oleh Muhammad ‘Izzat. T.tmpt.: al-Maktabah 
al-Tawfi qiyyah, t.th.

Nasr, Seyyed Hossein. “Th e Heart of the Faithful is the Th rone of the 
All-Merciful.” Dalam James S. Cusinger, ed. Paths to the Heart: Sufi sm 
and Christian East. Bloomington, Indiana: World Wisdom, 2002.

Schimmel, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: Th e 
University of North  Carolina Press, 1990. Pertama kali diterbitkan 
pada 1975.

Vaughan-Lee, Llewellyn. Sufi sm: Th e Transformation of the Heart. Inverness, 
California: Th e Golden Sufi  Center, 1997.



KAUTSAR AZHARI NOER

140 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014

Walsh, Roger. Essensial Spirituality: Th e 7 Central Practices to Awaken Heart 
and Mind.  New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.    



KH MUHAMMAD DAWAM SHOLEH: MURSYID TANPA TAREKAT

 TITIK-TEMU, Vol. 6, No. 2, Januari-Juni 2014 141

KH MUHAMMAD DAWAM SHOLEH 
Mursyid tanpa Tarekat

Piet Hizbullah Khaidir

Pendahuluan

Dalam beberapa literatur tasawuf1 disebutkan bahwa seorang 
kekasih Allah, wali Allah, waliyullah (walī Allāh [dibaca: waliyullāh]) 
adalah siapa pun yang disingkap batinnya, yang dipenuhi cahaya 
cinta kepada Allah. Tersingkapnya batin dipenuhi cahaya cinta itu 
tak pandang siapa pun; bisa terjadi pada siapa pun. Orang berilmu 
ataupun orang biasa-biasa saja; bisa keturunan siapa pun saja. Oleh 
karena itu, ketersingkapan (mukāsyafah) itu hanya mengenal kata  
“karena kehendak Allah semata.” Maka barangsiapa dikehendaki 
oleh Allah untuk disingkap batinnya menerima pengetahuan yang 
diajarkan secara langsung oleh Allah, batinnya akan dipenuhi cahaya 
cinta dan makrifat akan Allah.

Di antara tanda ketersingkapan (mukāsyafah) yang dialami 
oleh seorang kekasih Allah adalah wujud penerimaan akan karamah 
(karāmah) padanya. Karamah merupakan keistimewaan yang 
diberikan oleh Allah kepada siapa pun hamba-Nya yang dekat 
dengan-Nya. Sebagai keistimewaan, wujud karamah bisa berupa apa 

1 Lihat, misalnya, Sayyidi ‘Abd al-Qadir al-Jilani, al-Fath al-Rabbānī, al-
Faydl al-Rahmānī (Beirut:  Dar al-Fikr, 2005), h. 6-7; al-Syaykh ibn ‘Atha’illah 
al-Sakandari, al-Hikam (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2008), h. 15; William C. 
Chittick, Th e Sufi  Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination 
(Albany, NY: State University of New York Press, 1989), h. xii-xiv. 
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saja; bisa berupa kelebihan mampu menjadi wasilah kesembuhan 
orang sakit, memperoleh ilmu tanpa belajar formal, mendapatkan 
rezeki langsung dari sisi Allah (seperti kasus Sayyidah Maryam yang 
dianugerahi rezeki buah-buahan (Q 3: 37),2 dan lain-lain. 

Karamah seorang kekasih Allah bukanlah keistimewaan yang 
harus nampak kepada orang lain. Karenanya, makna karamah 
yang sesungguhnya bisa dilihat pada dua hal,3 yaitu: pertama, 
semakin bertambahnya serta semakin kuatnya keyakinan pada 
diri sang waliyullah kepada Allah; dan kedua, keistikamahannya 
(istiqāmah,disiplin dan konsekuen) dalam bertakwa kepada Allah. 
Khusus tentang istikamah, disebutkan lebih hebat dibandingkan 
1000 karamah4 yang tampak.

Namun di atas itu semua, inti karamah yang diharapkan 
seorang waliyullah adalah perjumpaan dengan Allah; menatap 
Allah secara langsung dalam perjumpaan yang hakiki, karena jiwa 
dan hati dipenuhi asma Allah. Di sinilah, seorang waliyullah, 
ketika melakukan mujāhadah dituntut memiliki niat hanya untuk 
Allah, bukan untuk yang lain, bahkan ketika niatnya hanya untuk 
mendapatkan (ilmu) mukāsyafah saja sudah dapat dipandang kurang 
tepat.5 

Dengan pandangan umum mengenai waliyullah dan karamah 
di atas, dapat diketahui bahwa inti paling utama yang harus 
dimiliki seorang waliyullah adalah kesabaran dalam istikamah 
ketika melakukan mujāhadah di jalan Allah. Sabar, istikamah 
dan mujāhadah itu dilakukan hanya dengan niat tulus karena 
Allah, dengan maksud hanya untuk makrifatullah (ma‘rifatu-
Llāh [mengenal Allah]) dan liqā’u-Llāh (berjumpa dengan Allah). 
Apa yang terpapar tersebut merupakan syarat-syarat seseorang 

2 Al-Jilani, al-Fath al-Rabbānī, h. 8.
3 Al-Jilani, al-Fath al-Rabbānī, h. 6.
4 Dalam bahasa Arab: Al-Istiqāmah khayr min alfi  karāmah.
5 Tim Penyusun Keluarga Besar Nahdlatul Arifi n (KBNA) Jember, Riwayat 

Hidup Singkat al-Syaikh H. Moch. Noer RA, Waliyullah Quthb al-Ghaouts (Jember: 
CMP-KBNA, 2006), h. 34. 
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menjadi mursyid6 (guru agung) bagi murid-muridnya, yakni 
para pencari cahaya ilahi (sālik). Atas dasar perspektif ini, tulisan 
berikut akan menceritakan proses mujāhadah yang dilakukan 
oleh KH Muhammad Dawam Sholeh (selanjutnya kita sebut Kiai 
Dawam), sejak awal mendirikan pondok pesantren hingga sekarang. 
Kesabaran, keistikamahan, dan mujāhadah apa, serta bagaimana 
yang dilakukan beliau, sehingga kita dapat mengambil ‘ibrah dan 
keteladanan?

Ada baiknya kita mulai membahas beliau dengan membaca 
riwayat hidup singkat: masa kecil, masa belajar, dan masa mengasuh 
pesantren; kita telaah mana yang paling mempengaruhi tingkat 
kesabaran dan keistikamahan dalam mujāhadah.

Riwayat Hidup Kiai Dawam

Kiai Dawam terlahir dengan nama lengkap Muhammad Dawam 
Sholeh; lahir di Sendangagung, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, 
pada 9 November 1953. Menurut penuturannya, beliau terlahir 
dari orangtua yang biasa-biasa saja, dari keluarga sederhana, bahkan 
boleh dibilang berasal dari keluarga yang tak berpunya. Ia juga 
bukan berasal dari keluarga kiai. Namun, perasaan dan kenyataan 

6 Tentang syarat-syarat seseorang menjadi mursyid ini, di samping kesabaran 
dalam istikamah melakukan mujāhadah untuk makrifatullah (ma‘rifatu-Llāh 
[mengenal Allah]) dan liqā’u-Llāh (berjumpa dengan Allah), secara kepribadian 
seorang mursyid haruslah menjaga dirinya dari melakukan akhlak yang buruk; 
sebaliknya dia harus selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik seperti 
sabar, syukur, tawakkal, yakin, pemurah, qanā‘ah, cinta ilmu, tawaduk, memihak 
kebenaran, pemalu, menjaga hatinya, dan selalu merasa hina di hadapan Allah. 
Selanjutnya, seorang mursyid haruslah seorang yang ‘alim, sebab orang yang 
bodoh tidak patut memberikan petunjuk. Seorang mursyid mencegah dirinya 
dari cinta dunia dan cinta pangkat. Alangkah baiknya bagi mursyid untuk melatih 
dirinya dengan cara makan sedikit, tidur sedikit, bicara juga sedikit. Pada saat 
yang sama, mursyid harus memperbanyak salat, dan sedekah, puasa, dan lain-
lain yang semacamnya. 
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berasal dari keluarga tak berpunya itu, menurut pengakuan beliau,7 
telah membuatnya terlatih untuk bersabar dalam menghadapi setiap 
keadaan. Tempaan hidup itu membuatnya lebih kuat bersabar dalam 
menjalani segala kejadian yang dialaminya.

Setamat Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya, beliau 
melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Modern Darussalam, 
Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, di bawah bimbingan langsung 
KH Imam Zarkasji. Selama 10 tahun menimba ilmu di Gontor, 
beliau belajar banyak mengenai disiplin (istiqāmah) dalam ibadah 
dan mempelajari ilmu pengetahuan. Kegiatan belajar-mengajar, 
interaksi dengan asātīdz (bentuk jamak dari ustādz : guru), kegiatan 
ekstra kurikuler seperti pramuka, olahraga (voli dan tenis meja)8 
dan kaligrafi , keseluruhannya telah menempanya menjadi pribadi 
yang berdisiplin dengan waktu. 

Inilah, menurut pengakuan Kiai Dawam, masa awal proses 
penempaan dan pembentukan karakternya sebagai seorang murid 
yang dilatih untuk memperoleh bekal kelak ketika terjun di 
masyarakat. Di antara petuah Kiai Zarkasji yang paling mengesankan 
beliau adalah agar terus konsisten (shabr) dan disiplin (istiqāmah) 
dalam mencintai ilmu, amal dan ibadah, dan agar tidak mencintai 
dunia dan mencampur-adukkannya dengan aktivitas ibadah, 
mencari ilmu dan beramal kebajikan lain.9

Di Gontor, sambil mengabdi di almamater tercintanya, beliau 
mengambil kuliah tingkat sarjana muda (BA) di ISID (Institut 
Studi Islam Darussalam. Dulu namanya IPD [Institut Pendidikan 

7 Wawancara dengan KH Muhammad Dawam Sholeh pada 19 Juni 
2013. 

8 Voli dan tenis meja adalah jenis olahraga yang sangat digemari Kiai Dawam. 
Beliau seringkali menjuarai jenis olahraga tersebut.

9 Dalam bahasa Arab: Ahibbū al-‘ilm wa al-‘amal wa al-‘ibādah, ya’-tikum 
al-dunya. Wa lā tuhibbū al-dunya, li-anna hubba al-dunya ra’su kulli khathī’ah. 
Petuah bijak ini beliau praktikkan terus bahkan hingga hari ini, ketika beliau 
telah mengasuh Pondok Pesantren. Kiai Dawam seolah ingin mengatakan bahwa 
proses dan suluk zuhud di jalan Allah tidak hanya dikerjakan di masa kita menjadi 
murid. Ketika menjadi guru, bahkan seharusnya lebih tekun dan tenggelam lagi 
di dalam berzuhud di jalan Allah.
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Darussalam]), sebelum kemudian melanjutkan pengabdiannya di 
Pondok Pesantren Pabelan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Ketika 
mengabdi di Pabelan beliau melanjutkan belajar tingkat sarjana 
lengkap di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Di Pabelan dan selama kuliah di UGM inilah, menurut 
pengakuan beliau, perjalanan awal spiritualnya dimulai. Beliau 
banyak belajar dari interaksi dengan Kiai Hamam Dja‘far, Pengasuh 
Pondok Pesantren Pabelan, dengan para asātīdz di Pabelan, dan 
dengan masyarakat sekitar Pesantren. Secara pribadi, selama di 
Pabelan, beliau banyak melakukan mujāhadah melalui berbagai-
macam amalan10 dan jalan zuhud lain. Amalan-amalan sebagai 
bentuk mujāhadah di jalan Allah itu beliau praktikkan sejak di 
Pabelan ini, lebih-lebih ketika setelah beliau kembali ke kampung 
halaman berniat mendirikan Pesantren, dan hingga hari ini. 
Intensitasnya ajeg, bahkan boleh dibilang meningkat. 

Tentang niat mendirikan Pesantren itu, Kiai Imam Zarkasji 
pernah dawuh, “Sudah saatnya Dawam duduk di bangku guru.” 
Doa dan restu Kiai beliau sungguh diridai dan diijabah oleh Gusti 
Allah. Kini Kiai Dawam sehari-harinya mengasuh santri-santri di 
Pesantrennya, al-Ishlah, Sendangagung Paciran, Lamongan, Jawa 
Timur. Pesantren itu berdiri pada tahun 1986 (meskipun mulai 
merintisnya tahun 1983), dengan hanya 10 santri, tetapi para 
santrinya kini berjumlah 1700 santri. 

Dawuh Kiai Haji Imam Zarkasji semakin meyakinkannya bahwa 
jalan mujāhadah untuk ilmu, amal dan ibadah merupakan jalan 
yang harus ditempuh siapa pun untuk mendapatkan kesuksesan, 
kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Untuk itulah 
beliau tetap konsisten (shabr) dan disiplin (istiqāmah) melakukan 
amalan-amalan yang sejak di Pabelan beliau kerjakan. Pada bagian 
berikut penulis akan membicarakan amalan-amalan harian Kiai 
Dawam, dengan harapan menjadi i‘tibār bagi siapa pun, terutama 

10 Terkait berbagai-macam amalan, beliau mendasarkannya pada Al-Qur’an 
serta beberapa kitab rujukan, di antaranya seperti Mukhtār al-Ahādits, Ihyā’ ‘Ulūm 
al-Dīn, Hadīts Arba‘īn al-Nawawī. 
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santri-santri di al-Ishlah untuk menempuh jalan mujāhadah yang 
benar dengan sabar dan istikamah. 

Amalan-amalan Harian Kiai Dawam11

Tentang amalan-amalan itu, Kiai Dawam selalu mengatakan 
bahwa amalan-amalan yang beliau kerjakan adalah yang ada 
tuntutan syar‘inya serta tidak jatuh ke dalam kemusyrikan kepada 
Allah swt. Amalan-amalan itu, beliau menekankan, sungguh hanya 
untuk amalan-amalan pribadi, bukan diniatkan untuk menjadi 
tarekat. Untuk itu, ketika beliau berkenan berkisah tentang amalan-
amalan yang beliau kerjakan hingga hari ini tak lebih dimaksudkan 
sebagai i‘tibār mengenai jalan mujāhadah-nya saja. Bukan untuk 
yang lain. 

Model Kiai Dawam dalam mempraktikkan amalan-amalan 
yang dipilih berdasarkan tuntunan syar‘i adalah khas kalangan 
modernis Islam. Keyakinan model ini bisa berimplikasi pada 
pandangan tasawuf bagi kalangan modernis, yakni suatu model 
tasawuf dalam pengertian mengamalkan amalan-amalan zikir secara 
hati-hati, dengan tidak sembarang mengamalkan zikir bila tidak ada 
tuntunan syar‘inya, meskipun merupakan kalimah thayyibah. 

Implikasi kedua adalah dalam konteks fi kih. Menurut penulis, 
pandangan tasawuf Kiai Dawam ingin menghindari kontroversi, 
yakni tidak mengamalkan zikir apapun yang tidak ada tuntunan 
syar‘inya, karena bisa saja jatuh ke dalam bid‘ah. Lagi-lagi, pan-
dangan fi kih ini adalah khas kalangan modernis Islam yang selalu 
mendasarkan amalan fi kih (terutama yang mahdlah12) pada dasar 

11 Hasil wawancara beberapa kali dengan KH Muhammad Dawam 
Sholeh.

12 Ibadah secara fi kih dibagi dua, yaitu: mahdlah dan ghayir mahdlah. Ibadah 
mahdlah adalah ibadah yang mengharuskan dasar amalannya berdasarkan nash 
yang sharih dan shahih, karena bila tidak, akan tertolak. Sedangkan ibadah 
ghayir mahdlah adalah ibadah yang tidak mengharuskan amalannya berdasarkan 
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syar‘i yang sharih dan shahih (al-Qur’an dan al-Sunnah). Namun, 
meskipun suatu amalan yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan 
apakah termasuk ibadah mahdlah atau ghayru mahdlah seperti zikir 
ba‘da  salat atau zikir dengan kalimah thayyibah lain di waktu yang 
lain, bagi kalangan modernis Islam, untuk kehati-hatian harus tetap 
mendasarkannya kepada tuntunan syar‘i, termasuk mengenai jumlah 
zikirnya. Kendati demikian, jika masih akan melaksanakan suatu 
amalan zikir, karena memang di masyarakat sudah menjadi tradisi, 
fi kih kalangan modernis Islam memberikan jalan keluar dengan 
pendapat, asalkan bukan untuk diniatkan sebagai jalan ibadah 
(mahdlah), namun untuk jalan tradisi/mashlahah (jalan ibadah ghayru 
mahdlah), maka itu tidak masalah, dan bisa terhindar dari bid‘ah.

Memahami amalan-amalan zikir Kiai Dawam dalam perspektif 
ini sangat penting untuk melihat bagaimana Kiai Dawam melakukan 
pencarian melalui jalan mujāhadah sekaligus pencarian dasar 
dalilnya secara syar‘i. Tentu saja, proses tersebut akan menjadi i‘tibār 
dan keteladanan bagi siapa pun, terutama bagi santri-santrinya. 
Berikut adalah amalan-amalan beliau yang diamalkan sejak beliau 
kecil hingga hari ini.

Kiai Dawam kecil sudah hafal tiga surat andalan yang terdapat 
dalam al-Qur’an yang biasa diamalkan masyarakat di kampungnya, 
yaitu Surat Yasin, Surat al-Waqi‘ah dan Surat al-Dukhan. Beliau 
di waktu kecil sudah mengamalkan membaca tiga surat al-Qur’an 
andalan tersebut setiap hari. Menurut pengakuan beliau, dari 
ilmu mendengar dari orang-orang di kampung, beliau terdorong 
mengamalkan membaca rutin tiga surat andalan tersebut supaya 
dianugerahi tingkat kesabaran yang berlipat. Di masa kecil itu 
pula, beliau terbiasa menjalankan puasa sunnah. Ketika di Gontor, 
amalan-amalan spesifi k di atas beliau tinggalkan, kecuali beliau 
tetap menjalankan puasa, qiyamul layl (qiyām al-layl) dan membaca 
al-Qur’an secara umum. Hal itu karena padatnya aktivitas belajar 
dan hafalan di Pesantren Gontor.

nash yang sharih, namun bisa saja dengan akal, asalkan tetap berada dalam jalan 
kemaslahatan. 
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Ketika di Pabelan dan kuliah di UGM, beliau mulai lagi mujāhadah 
serta menjalankan amalan-amalan yang hingga hari ini tetap beliau 
praktikkan.13 Amalan-amalan harian tersebut adalah sebagai berikut: 
menjaga untuk tidak batal wudu. Maka ketika berhadas, langsung 
segera berwudu lagi; qiyamul layl;14 salat Duha 8 rakaat; membaca al-
Qur’an setiap habis salat Magrib; dan puasa Dawud. Amalan-amalan 
harian yang tersebut ini beliau praktikkan hingga hari ini.

Ada beberapa amalan-amalan lain yang beliau kerjakan 
namun bukan amalan harian. Bahkan belakangan cenderung 
beliau tinggalkan. Di antaranya adalah: berwudu sebelum makan 
dan sesudah makan,15 membaca surat Yasin 40 kali tiap malam,16 
membaca surat Th aha dan Yasin,17 membaca surat al-Kahfi  setiap 
malam Jumat,18 puasa 40 hari,19 dan puasa 120 hari.20 Namun, 

13 Ketika ditanya apakah ada guru spiritual khusus (mursyid) yang menuntun 
beliau untuk mengamalkan macam-macam ibadah itu, beliau menjawab tidak 
ada. Beliau hanya mengambil rujukan dari al-Qur’an, al-Sunnah (sebagaimana 
Rasulullah saw pernah contohkan) dan beberapa kitab lain. Mujāhadah beliau 
lakukan karena ingin mengadu kepada Allah mengenai jalan menghadapi masa 
depannya: ke mana setelah mengabdi dan belajar ini selesai?

14 Mengikuti Kiai Haji Imam Zarkasji yang suatu kali pernah dawuh, “Kalau 
saya sedang ada masalah pelik, saya biasanya salat tahajjud 100 rakaat. Tapi ini 
hanya untuk amalan pribadi, bukan untuk dijadikan tarekat.” Kiai Dawam hingga 
hari ini masih sering melakukan salat tahajjud sebanyak 100 rakaat ini.  

15 Beliau mendasarkan amalan ini dari Mukhtār al-Ahādits.
16 Beliau mengamalkan membaca surat Yasin 40 kali dengan niatan agar 

kesulitan-kesulitan dalam mengurus PondokPesantren al-Ishlah diberi kemudahan 
oleh Allah swt. Beliau mendasarkan amalan ini dari Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn.

17 Amalan ini beliau kerjakan ketika awal mendirikan Pondok Pesantren 
al-Ishlah. Amalan ini dilakukan selama bulan Ramadan. Dasar amalan ini adalah 
Kitab Mukhtār al-Ahādits.

18 Beliau mengamalkannya bersama seluruh keluarga (isteri dan anak-
anaknya). Amalan ini diamalkan dengan maksud mendapatkan perlindungan 
dari Allah dan diselamatkan di dunia dan akhirat.

19 Beliau pernah mengamalkannya dua kali: pertama, ketika di Pabelan; 
dan kedua, ketika awal-awal mendirikan Pondok Pesantren al-Ishlah. Dalilnya 
adalah contoh puasa yang disyariatkan kepada Nabi Musa.  

20 Beliau pernah mengamalkan sekali saja puasa 120 hari ini. Beliau meniru 
apa yang dilakukan Rasulullah saw, ketika selama 3 bulan mengalami kegundahan 
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terkait puasa, semua puasa di atas sudah beliau tinggalkan. Kini 
beliau hanya mengamalkan puasa Dawud saja untuk ibadah puasa 
sunnahnya.

Dengan amalan-amalan ini, dalam kategori tasawuf, beliau bisa 
dimasukkan sebagai sālik (pencari) cahaya ilahi. Kini, banyak santri 
dan anggota keluarganya yang mengikuti amalan-amalan beliau. 
Dengan capaian ini disertai dengan mujāhadah yang beliau kerjakan 
dengan penuh kesabaran dan keistikamahan hingga sekarang, beliau 
seperti mursyid meskipun tanpa tarekat. Dengan demikian, apa 
yang beliau lakukan mirip seperti gerakan tasawuf pada umumnya, 
yakni, melakukan sulūk (jalan mujāhadah secara ruhani) dengan 
maksud untuk upaya pembersihan hati. Namun gerakan tasawuf 
beliau bukanlah tasawuf yang acuh terhadap realitas sosial, politik 
dan kebangsaan.

Kritik Kiai Dawam Sholeh: Oposisi Saleh

Memang gerakan tasawuf dalam sejarahnya bukanlah gerakan 
yang berdiam diri menerima keadaan hanya dengan pasrah-pesimis 
kepada Allah. Bila gerakan tasawuf dipahami sebagai pasrah-pesimis 
justeru kurang matched dengan tujuan tasawuf sebagai gerakan 
untuk memurnikan hati. Karena justeru pasrah-pesimis membuat 
orang berada dalam ketidakpasrahan kepada Allah swt. 

Dalam kaitan ini, Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan, para 
sālik seringkali kurang bisa membedakan sehingga kemudian 
salah dalam memahami serta keliru dalam mempraktikkan mana 
yang benar antara konsep jabariyyah dan jabr [mahmūd].21 Seperti 

karena tidak menerima wahyu, setelah mendapatkan wahyu pertama. Meskipun 
ini tidak disyariatkan, alasan Kiai Dawam mengamalkan puasa 120 hari karena 
beliau merasa kurang dalam mujāhadah puasa sebelumnya, baik puasa 40 hari 
ataupun puasa Dawud.

21 Syekh Jalaluddin Rumi, Matsnawi, Senandung Cinta Abadi Jalaluddin 
Rumi, diterjemahkan oleh Abdul Hadi WM (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 
2013), h. 98.
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akan kita lihat dalam penjelasan berikut, konsep jabariyyah bila 
dipraktikkan adalah salah, dan oleh karena itu, akan membuat 
seseorang terjerembab ke dalam kefatalan berputus-asa akan rahmat 
Allah. Sedangkan konsep jabr [mahmūd] bila dilakukan adalah 
benar, dan oleh karena itu, akan membuat seseorang tetap dalam 
koridor ketakwaan kepada Allah. 

Pada jabariyyah, kita bersifat naif, yaitu kita pasrah, tapi 
pada saat yang sama, kita pesimis dengan mengatakan bahwa 
semuanya sudah ada ketentuannya; namun, pada saat yang lain, 
kita menyalahkan Allah atas apa yang terjadi pada diri kita. Letak 
kesalahan sikap jabariyyah ini adalah kita pesimis (berputus-asa) 
terhadap adanya rahmat Allah dan seringkali menyalahkan Allah 
dengan anggapan bahwa Allah tidak menyayangi kita. Sedangkan 
pada jabr [mahmūd], kita bersifat pasrah dan percaya bahwa tanpa 
ma‘ūnah Allah semuanya tidak akan ada. Oleh karena itu, pada 
sikap jabr [mahmūd] ini, sebagai hamba kita tetap mengakui dengan 
sepenuh hati bahwa kita adalah hamba Allah22 yang dla‘īf.23 Tanpa 
rahmat dan ma‘ūnah Allah, kita sama sekali tak punya apa-apa dan 
bukan siapa-siapa. Dengan sikap jabr [mahmūd] ini, kita tetap dalam 
koridor takwa yang lurus dan benar, karena kita tetap berada dalam 
keadaan optimis senantiasa memohon kebaikan dari Allah seraya 
berusaha menjaga hati agar tetap dalam ridlā dan petunjuk Allah 
dalam mengarungi dunia yang fana ini.

 Dalam pertentangan antara sikap jabariyyah dan jabr 
[mahmūd], gerakan tasawuf seringkali dipahami dengan salah 

22 Al-‘abdu yabqa al-‘abd. Lihat Abu Bakr Siraj ad-Din, Th e Book of Certainty: 
Th e Sufi  Doctrine of Faith, Vision and Gnosis (Cambridge, UK:  Th e Islamic Texts 
Society, 1996), h. 8.

23 Al-Qur’an (47: 38). Al-Syaikh Abu Bakr Siraj al-Din menafsirkan ayat 
tersebut dengan pandangan bahwa sungguh dalam mengarungi dunia untuk 
memperoleh keselamatan dunia akhirat serta untuk visi mendapatkan cahaya 
Allah, kita harus mengakui sepenuh hati bahwa kita adalah seorang hamba 
yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Karena itu, 
kita harus tetap berharap kebaikan dan rahmat Allah, bukan malah pesimis atau 
apalagi sombong dengan jalan takabur dan/atau jalan kebakhilan (Siraj ad-Din, 
Th e Book of Certainty, h. 4 – 5). 
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sebagai sikap jabariyyah. Setiap orang tidak boleh kaya, tidak boleh 
berbaju bagus (karena Sufi  itu identik dengan berbaju dari kain yang 
terbuat dari bulu domba kasar), tidak boleh berpolitik, tidak boleh 
bersentuhan dengan urusan dunia, dan tidak boleh bersentuhan 
dengan persoalan masyarakat, kecuali yang hanya bersifat ritual 
belaka (ibadah di mesjid). Sungguh sikap dan pandangan ini 
tidak tepat dalam memahami tasawuf, bahkan tidak tepat dalam 
memahami kesederhanaan hidup yang dipraktikkan oleh Rasulullah 
saw, dan keluarganya yang suci. Tasawuf bukanlah simbol-simbol 
ketidakbolehan itu. Namun, tasawuf adalah perkara hati. Yakni, 
perkara menggantungkan azam (‘azm) hati hanya kepada kehendak, 
rahmat dan ma‘ūnah Allah semata. Tak ada yang selain-Nya. 

Oleh karena itu, yang terpenting dalam tasawuf bukanlah 
kekayaan-kemiskinan, bukanlah baju bagus-baju rombeng, bukanlah 
keterlibatan-ketidakterlibatan dalam urusan politik, urusan dunia 
serta urusan masyarakat, tetapi yang terpenting adalah bahwa 
menjadi kaya/miskin tetap bergantung kepada Allah; berbaju 
bagus/rombeng tetap bergantung kepada Allah; terlibat/tidak 
terlibat dalam urusan politik, terlibat/tidak terlibat dalam urusan 
dunia dan masyarakat, semua dilakukan hanya karena Allah, yakni 
untuk tetap menjalankan ketakwaan kepada Allah. 

Maka ketika kita tengok sejarah para Sufi , kita mengetahuai, 
misalnya, dikisahkan bahwa Junaid al-Baghdadi dan Abu Yazid 
al-Bustami adalah Sufi -pengusaha yang memiliki pabrik tenun 
kapas (kain). Mereka kaya-raya, tetapi tetap memilih jalan hidup 
sederhana, karena di hati mereka hanya ada asma Allah; mereka 
hanya bergantung kepada Sang Mahadiraja, Pemilik alam semesta 
seisinya. Ada pernyataan Abu Yazid yang sangat terkenal: “Jalan 
membersihkan hati (tasawuf ) adalah jalan cinta dan takwa. Di 
jalan ini, kita tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki sesuatu.” 
Dengan kata lain, apa yang kita miliki bukanlah milik kita, dan 
oleh karena itu, janganlah kita diperbudak oleh harta-benda atau 
apa pun yang ada pada kita. Para Sufi  belakangan, misalnya, Syekh 
Hisyam Kabbani, mursyid tarekat Naqsyabandi Haqqani, adalah 
seorang miliuner yang tetap memilih jalan kesederhanaan.
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Sudah seharusnya, jalan tasawuf adalah jalan yang seratus 
persen harus meneladani Rasulullah saw. Dalam posisi duniawi 
yang di puncak tertinggi kejayaan, bila Rasulullah saw, yang suci 
itu mau, tentu saja kekayaan, pangkat, dan segala hal yang bersifat 
duniawi dengan mudah dapat beliau peroleh. Namun, beliau saw, 
tetap memilih jalan kesederhanaan. Sungguh, di sini bukan tentang 
hidup sederhananya yang menjadi titik tekan kita, tetapi adalah 
tentang keistikamahan hati bagaimana Rasulullah saw tetap tidak 
terpengaruh untuk tertipu bujuk rayu dunia, yakni dalam kondisi 
apapun beliau tetap bergantung kepada Allah swt.  

Rasulullah adalah pemimpin keagamaan yang tidak memakai 
aksesoris jubah keagamaan, tetapi pengikutnya tetap tunduk dengan 
penuh kecintaan; Rasulullah adalah panglima perang yang tanpa 
dipenuhi bintang-gemintang pangkat jenderal, tetapi prajuritnya 
memenuhi perintahnya dengan sangat disiplin disertai rasa kecintaan 
kepadanya; Rasulullah adalah pemimpin politik yang tanpa posisi 
apapun, tetapi kebijaksanaannya dilaksanakan dengan sepenuh hati 
oleh para pembantunya; Rasulullah adalah kepala keluarga yang 
mengasihi dan mencintai keluarganya dengan cinta yang tulus. 
Sungguh, rahasia ketundukan setiap pengikut Rasulullah adalah 
karena Rasulullah memberikan keteladanan yang patut dicontoh, 
karena Rasulullah tetap berada di jalan takwa ketika Allah sudah 
menjaminnya masuk surga, karena Rasulullah menjaga hatinya 
tetap pasrah-tunduk menggantungkan diri dan azam (‘azm) hatinya 
kepada Allah swt.   

Dengan demikian, tasawuf menjaga hati dari noda niat 
bukan untuk Allah. Sebaliknya, tasawuf merupakan jalan cinta 
mengabdi tanpa syarat kepada Allah. Tasawuf merupakan gerakan 
pembersihan batin untuk perbaikan kondisi batin individu dan 
pada saat yang sama diharapkan mempengaruhi proses perbaikan 
kondisi sosial, politik dan material masyarakat. Oleh karena itu, 
seperti disebutkan di atas, bagi seorang Sufi , tidak masalah untuk 
terjun ke kancah politik, masuk dalam urusan dunia, masuk dalam 
urusan masyarakat. Bahkan seorang Sufi  dilarang hanya berdiam 
diri di mesjid mementingkan dirinya sendiri dalam upaya beribadah 
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kepada Allah, sementara masyarakat dan negara membutuhkannya 
untuk terlibat memperbaiki kondisi sosial dan politik. 

Namun demikian, keterlibatan seorang Sufi  dalam politik 
harus tetap dalam koridor menjaga keadaan ruhani umat, agar tetap 
berada di jalan takwa kepada Allah swt. Oleh karena itu, sebaiknya 
keterlibatannya dalam politik harus berperan sebagai penjaga pintu 
moral dan ruhani agar para politisi, pejabat dan para pembantunya 
tetap mengikuti jalan takwa kepada Allah. Ini bukan berarti bahwa 
ia mesti ikut terjun secara praktis dalam kancah politik. 

Dalam hal ini, sejarah gerakan tasawuf pernah mencatat gerakan 
al-Murabitun24 sebagai gerakan tasawuf (gerakan kesalehan) yang 
melakukan kritik moral terhadap penguasa. Pada masa Dinasti 
Umayyah, ketika beberapa Khalifahnya sudah lupa daratan dengan 
berfoya-foya, bermewah-mewahan dan mabuk-mabukan, muncul 
gerakan oposisi saleh dari para ulama dan Sufi  zaman itu. Oposisi 
saleh25 merupakan gerakan keagamaan yang melibatkan seluruh 
masyarakat yang prihatin terhadap krisis moral dan keagamaan di 
masa Dinasti Umayyah, meskipun tidak semua Khalifah pada masa 
Dinasti Umayyah buruk. Pada satu pihak, oposisi saleh dilakukan 
dengan cara mendiamkan Khalifah, tidak menggubris Khalifah, dan 
menolak tunduk kepada Khalifah. Pada pihak lain, oposisi saleh 
ini melakukan tarbiyah kepada masyarakat agar tetap bertakwa 
kepada Allah dan tidak mengikuti perintah-perintah Khalifah yang 
bertentangan dengan jalan takwa menuju Allah.

Apa yang dilakukan Kiai Dawam, di antaranya, adalah 
menerbitkan tulisan-tulisan puisinya yang berisi kritik sosial politik, 
yang bila ditelaah lebih luas, semangatnya sama dengan oposisi saleh 
para ulama-Sufi  zaman Dinasti Umayyah tersebut. Para ulama-Sufi  
itu melancarkan kritik terhadap penguasa bukan untuk merebut 
kekuasaan, tetapi sebagai bentuk nasehat. Hal itu juga misalnya 
ditunjukkan dengan sms pemakzulan pemerintah SBY-Boediono. 

24 W. Montgomery Watt, Kejayaan Islam, diterjemahkan oleh Hartono 
Hadikusomo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 251-53.

25 Watt, Kejayaan Islam, h. 30.
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Sms pemakzulan ini bisa dinilai sebagai kegerahan Kiai Dawam 
melihat ketidakberesan kondisi sosial-politik yang menimpa 
negerinya. Ini adalah semacam oposisi saleh yang digerakkan oleh 
Kiai Dawam Sholeh. Dus, ini adalah semacam keterlibatan Kiai 
Dawam dalam urusan sosial-politik sebagai bentuk upaya menjaga 
pintu moral dan ruhani masyarakat, para politisi dan pejabat agar 
tetap berada di jalan takwa kepada Allah swt.

Ketika beliau ditanya apakah memang sengaja untuk melakukan 
gerakan oposisi saleh ini, beliau dengan sederhana mengatakan, 
“Saya tidak memiliki upaya sedikit pun untuk menggalang oposisi 
agar melawan pemerintah yang sah. Saya cuma menyuarakan hati 
nurani saya, sementara saya melihat ketidakberesan sosial, politik 
dan ekonomi terjadi setiap hari di depan mata kepala saya sendiri. 
Saya hanya berniat memberikan peringatan kepada siapa pun bahwa 
jalan takwa dalam politik harus tetap ditegakkan. Ini adalah bentuk 
tanggung jawab moral saya untuk menjaga pintu moral dan ruhani 
masyarakat Indonesia.”26

Oposisi dan apalagi dengan jalan yang ditempuh Kiai 
Dawam dengan mengirimkan sms pemakzulan berisi “fatwa” 
memberhentikan SBY-Boediono dari jabatan mereka sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden RI menarik ditelaah secara tasawuf 
dan mungkin berikutnya implikasi fi kihnya. Bila kita mengacu 
defi nisi tasawuf sebagai gerakan di atas, perlu kategori pemahaman 
yang clear dan fair mengenai pemakzulan dalam konteks tasawuf 
ini. Yang penulis tangkap dari apa yang disampaikan Kiai Dawam 
adalah bahwa sms pemakzulan itu bisa dimaknai secara tasawuf 
sebagai nasehat seorang mursyid kepada muridnya yang masih 
pemula (sālik pemula) untuk senantiasa berdisiplin menjaga diri dan 
jiwa dari nafsu yang menipu. Ini adalah semacam nasehat untuk 
melakukan riyādlah level pertama. Di level ini, seorang mursyid 
terus mengingatkan murid-muridnya untuk bersabar menjaga 
disiplin; bila tidak, mereka akan gagal menempuh jalan takwa dan 
mereka akan merugi.

26 Wawancara dengan KH Muhammad Dawam Sholeh pada 15 Juni 2013.
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Dalam bahasa vulgar, kira-kira bisa dimaknai sebagai berikut: 
“Jangan biarkan alam semesta Indonesia dinodai oleh perilaku 
yang dikuasai oleh nafsu ammārah dan lawwāmah yang hanya 
ingin berkuasa, tanpa pernah peduli kepada rakyat, bahkan 
malah menyengserakan rakyat dengan kasus-kasus korupsi (Bank 
Century, Hambalang, Impor Daging Sapi, dan lain-lain), kasus-
kasus kekerasan dan pembiaran oleh negara, sementara rakyat 
tidak dilindungi oleh negara. Maka, wahai para pejabat, politisi, 
dan terutama Presiden dan Wakil Presiden, ingatlah untuk tetap 
menjaga alam semesta Indonesia di jalan takwa kepada Allah. 
Karena bila tidak, murka Allah akan segera jatuh kepada kalian. 
Dan, ingatlah murka Allah akan menggerakkan rakyat Indonesia 
untuk mendesakkan pemakzulan agar segera diwujudkan. Maka 
sebelum pemakzulan terjadi, segeralah kembali kepada jalan takwa, 
dan dengan demikian, kalian akan terhindar dari pemakzulan, dan 
kalian tetap berada di dalam rahmat Allah.”

Paska diterbitkannya buku Century dalam Puisi,27 rupanya Kiai 
Dawam meningkatkan defi nisi pemakzulan ke level kedua. Yakni, 
secara tasawuf, defi nisi pemakzulan bermakna nasehat seorang 
mursyid kepada muridnya yang sudah dibaiat untuk berjanji setia 
mengikuti apa pun yang dinasehatkan mursyid untuk menempuh 
jalan takwa. Di level ini, yang diharapkan kepada seorang murid 
bukan lagi disiplin mujāhadah yang sifatnya lahiriah, namun lebih 
dari itu menjaga hati untuk tetap istikamah di jalan takwa. Bila 
seorang murid melanggar, sudah seharusnya sang murid dikeluarkan 
dari komunitas tasawufnya, kecuali bila dia segera bertobat kembali 
di jalan takwa. Pertobatan ini tidak serta-merta membuat sang 
murid akan berada di level baiat; dia harus menempuh jalan takwa 
dari awal kembali.

Buku Century dalam Puisi merupakan semacam wujud murka 
sang mursyid kepada muridnya, ketika sang murid yang sudah 
dibaiat itu tidak lagi mampu menjaga disiplin mujāhadah lahiriah, 

27 KH Muhammad Dawam Sholeh, Century dalam Puisi: Ekspresi Keresahan 
Anak Negeri (Jakarta:  Grafi ndo, 2012).
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istikamah hati dan kesabaran di jalan takwa. Bahkan, sang murid 
malahan melanggar seluruh baiat dan melawan mursyidnya 
dengan mengumbar nafsu ammārah dan lawwāmah dengan sangat 
vulgar dan membabi buta. Maka ketika demikian yang terjadi, 
pemakzulan dalam pengertian untuk tetap mengembalikan alam 
semesta Indonesia ke jalan moral dan ruhani yang benar harus 
segera dikumandangkan.

Di sinilah sebenarnya kalau boleh dilihat posisi Kiai Dawam 
dalam upaya “memfatwakan” pemakzulan tersebut. Sungguh 
pemakzulan itu merupakan nasehat untuk mengembalikan alam 
semesta Indonesia agar tetap berada dalam koridor takwa dan 
ruhani yang benar. Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh 
pembantunya harus berterima kasih atas nasehat ini, tanpa harus 
mencurigai Kiai Dawam memiliki ambisi politik tertentu untuk 
jabatan dan pangkat di pemerintahan.

Memang pemaknaan secara tasawuf yang tidak dihitung dengan 
implikasi fi kih sebagai pisau analitisnya bisa saja dimanfaatkan oleh 
siapa pun yang ingin mendulang di air keruh. Implikasi fi qhiyyah 
dari sms pemakzulan itu bisa saja dipahami secara lahiriah hukum 
memang benar-benar sebagai gerakan politik untuk memakzulkan 
Presiden dan Wakil Presiden. Kiai Dawam sungguh menyadari ini. 
Maka pada suatu kesempatan, beliau menegaskan, sms pemakzulan 
ini adalah jalan nasehat (tasawuf ). Dia bukan jalan bugat (baghy) 
(fi kih). Jalan bugat terhadap pemerintah yang sah, di mana tidak 
memenuhi syarat untuk dijatuhkan, adalah jalan yang dilarang 
(haram secara fi kih). Meskipun Kiai Dawam mengatakan mengenai 
wajibnya memakzulkan SBY-Boediono, hal itu harus dipahami 
sebagai jalan tasawuf, yakni jalan nasehat, bukan jalan fi kih, yakni 
jalan pembangkangan. Oleh karena itu, dalam hal ini, pengikut 
inti Kiai Dawam sebaiknya tidak terpancing untuk membawa 
pemaknaannya kepada implikasi fi qhiyyah, kecuali hanya untuk 
memberikan nasehat kepada Pemerintah yang sah, sebagai tanggung 
jawab moral dan ruhani untuk menjaga alam semesta Indonesia 
dari noda nafsu ammārah dan lawwāmah.       
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Demikianlah kiranya, konsistensi Kiai Dawam dalam 
mujāhadah, sabar dan istikamah menjaga pintu moral dan ruhani 
alam semesta Indonesia. Semuanya telah menjadi amalan-amalan 
yang menjadi ode pagi bagi perbaikan kondisi spiritual masyarakat 
Indonesia, yang diharapkan dapat berimplikasi pada perbaikan 
materialnya. 

Mursyid tanpa Tarekat

Amalan-amalan dan nasehat ruhani Kiai Dawam tersebut, yang 
bisa saja berimplikasi secara sosial, politik dan budaya, memberkan 
kesan bahwa beliau merupakan seorang Kiai yang berada dalam 
kategori mursyid, meskipun tanpa tarekat. Banyak orang yang 
mengikuti terutama amalan-amalan harian beliau, meskipun tanpa 
disuruh. Beberapa orang sangat mendukung gerakan pemakzulan 
yang dimaknai secara tasawuf di atas. Sungguh, yang demikian itu 
merupakan tanggung jawab moral dan tanggung jawab ruhani beliau 
yang niscaya harus beliau lakukan, entah ada yang mendukung 
ataupun tidak; entah ada yang menghalangi ataupun tidak; entah 
ada yang memuji ataupun tidak; entah ada yang mencaci ataupun 
tidak. 

Kini beberapa santri, orang sekitar, keluarga dan sebagian sanak 
famili beliau mengikuti amalan-amalan yang dikerjakan oleh Kiai 
Dawam. Beliau merasa tidak pernah menyuruh, meminta, apalagi 
membaiat mereka yang mengikuti untuk mengerjakan amalan-
amalan itu. Beliau malahan berpendapat bahwa amalan-amalan itu 
hanya untuk pribadi beliau yang tidak ingin beliau jadikan sebagai 
cara mendirikan tarekat.

Rupanya justeru di sinilah letak kekuatan pengaruh beliau itu. 
Meskipun tidak menyuruh, meminta dan membaiat, tetap saja 
banyak yang mengikutinya. Beliau adalah mursyid tanpa tarekat 
karena tidak pernah berusaha menjadikan amalan-amalan beliau 
sebagai amalan pasti yang harus dikerjakan oleh santri-santrinya/
murid-muridnya. Beliau hanya ingin orang yang mengikuti beliau 
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mengerjakan amalan-amalan itu menjadi bertambah baik dan 
diberkahi serta diselamatkan di dunia dan akhirat. 

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb.

Piet Hizbullah Khaidir adalah alumni Jurusan Aqidah dan Filsafat, UIN 
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Kajian Bahasa Arab dan Al-Qur’an Perspektif Tasawuf.
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HIDUP AKTIF DAN KONTEMPLATIF1

Swami Prabhavananda

Sebelum kita bisa memahami macam sebuah kehidupan yang 
harus kita jalani, kita harus mengetahui tujuan, cita-cita dan maksud 
hidup dan kehidupan. Dalam hal tujuan atau cita-cita hidup, 
semua agama sepenuhnya bersetuju. Yesus berkata: “Jadilah kamu 
sempurna, bahkan sebagaimana Bapa di Surga sempurna.” Santo 
Paulus menjelaskan tujuan ini dengan mengatakan: “Kamu sempurna 
dalam Ketuhanan.”Upanisad menyatakan: “Diberkatilah orang yang 
menyadari Tuhan dalam hidup ini, jika tidak, dia telah hidup sia-
sia.” “Tidak ada kebahagian dalam yang terbatas, kebahagiaan hanya 
ada dalam Yang Tak Terbatas.” Shankara mengatakan: “Seorang 
manusia lahir bukan untuk menginginkan hidup di alam indera-
indera, tetapi untuk merealisasikan kebahagiaan jiwa yang bebas 
dalam bersatu dengan Tuhan.”  

Mencapai kesempurnaan dalam bersatu dengan Ketuhanan dan 
dengan demikian menikmati kebahagiaan jiwa yang bebas adalah 
tujuan hidup manusia. Hidup dan pencapaian Anda di dunia 
akan menentukan hidup Anda setelah mati. Derajat yang dicapai 
ketika Anda menghamparkan sifat-sifat ilahi dalam hidup ini akan 
menentukan derajat yang dicapai ketika Anda menikmati bersatu 
dengan Tuhan setelah mati. Ada ide keliru yang lazim dalam pikiran 

1  Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Swami Prabhavananda, 
“Active and Contemplative Life,” dalam Christopher Isherwood, ed., Vedanta 
for Modern Man (New York and Scarborough, Ontario: A Mentor Book from 
New American Library, 1972), h. 364-69.  
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orang banyak bahwa kebahagiaan surgawi dicapai hanya setelah 
mati. Tetapi banyak kitab suci dari banyak agama dan para nabi 
pada setiap zaman dan di setiap negeri menunjukkan dengan pasti 
bahwa surga ada dalam diri kita sendiri dan ia harus dicapai di sini 
dan sekarang. Upanisad menekankan, “Capailah pembebasan di 
sini dan sekarang, bukan setelah kejatuhan jasad.” 

Ada perkataan yang telah menjadi pepatah di kalangan orang-
orang Hindu, “Ketika mesin pengupas mati dan pergi ke surga, apa 
yang akan dikerjakannya di sana bukan mengupas!” Bila kita tidak 
bisa mengatasi kebencian, kecemburuan, dan keinginan-keinginan 
besar dalam hidup ini, kita tidak akan bisa mengatasinya setelah 
mati, karena kita membawa sifat yang sama dari pikiran itu ke dunia 
lain. Apa yang perlu kita peroleh harus kita peroleh di sini di dunia. 
Kita harus mencapai pengetahuan unitif tentang Ketuhanan dan 
menikmati kebahagiaan surga juga dalam hidup ini.

Menurut teori Hindu tentang evolusi, tidak sesuatu pun 
bertambah luar biasa dalam evolusi, tetapi apa yang ada secara 
potensial menjadi berkembang. Keseluruhan pohon secara potensial 
ada dalam bibit. Sekarang bila kita mengkaji proses evolusi di alam 
semesta, pada satu ujung kita menemukan apa yang kita sebut 
tumpul, mati, materi lembam, dan pada ujung lain kita menemukan 
seorang Kristus, seorang Buddha, seorang Ramakrishna, anak-anak 
cahaya, cahaya itu sendiri. Semua ini telah menjadi satu dengan 
Tuhan. Tuhan, yang kita lihat diketahui secara berangsur-angsur 
pada anak-anak cahaya (children of light), karena itu ada secara 
potensial dalam atom yang sangat kecil. Swami Vivekananda dengan 
benar mendefi nisikan agama sebagai manifestasi ketuhanan yang 
telah ada dalam (diri) manusia. Menghamparkan ketuhanan yang 
telah ada dalam diri adalah tujuan evolusi dan cita-cita hidup.

Melalui proses evolusi, Tuhan, Sat-chit-ananda, eksistensi, 
kesadaran, kebahagiaan sebenarnya, Tuhan yang berdiam di mana-
mana menjadi terbentang dan tersingkap luas. Shankara dengan 
logikanya yang tajam menunjukkan bahwa eksistensi, kesadaran, 
dan kebahagiaan sebenarnya bukanlah sifat-sifat Tuhan, tetapi 
identik dengan Tuhan, semuanya tidak berbeda satu sama lain. 
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Tuhan adalah eksistensi itu sendiri, dan yang merupakan eksistensi 
adalah juga kesadaran dan kebahagiaan itu sendiri. Kita tidak akan 
masuk ke dalam ketajaman penalaran Shankara itu. Tetapi mari 
kita menyatakan dengan sebenarnya fakta bahwa Tuhan yang 
merupakan eksistensi,  kesadaran, kebahagiaan sebenarnya, ada di 
mana-mana. “Cahaya bersinar dalam kegelapan tetapi kegelapan 
tidak meliputinya.” Meskipun Tuhan bersinar di mana-mana, Dia 
tidak diliputi oleh semuanya karena kegelapan.

Ambillah kerajaan mineral sebagai contoh. Ada Tuhan; ada 
kehidupan, dan ada kesadaran. Tetapi kehidupan dan kesadaran ini 
tetap tertutup oleh kegelapan materi. Dalam kerajaan sayur-mayur 
kita menemukan, meskipun kegelapan materi menonjol, bahwa ada 
suatu kelepasan tertentu kehidupan dan kesadaran. Selama empat 
puluh tahun, seorang ilmuwan Hindu, J.C. Bose, secara meyakinkan 
membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan bisa bernapas, memiliki 
kehidupan dan kesadaran, beraksi dan bereaksi. Dalam kerajaan 
binatang yang lebih rendah kita menemukan kesadaran menonjol, 
tetapi tidak ada kesadaran-diri yang berkembang. Dalam [diri] 
manusia kesadara-diri diketahui, tetapi manusia juga seorang budak 
bagi materi. Dalam [diri] nabi, dalam [diri] seorang Kristus, dalam 
[diri] seorang Buddha atau seorang Ramakrishna, kita melihat 
bahwa kesadaran tak terbatas terbebaskan secara tak terbatas. Mereka 
telah menjadi satu dengan Tuhan. Kesadaran-diri atau perasaan ego 
tidak berkembang pada binatang yang lebih rendah. Dalam [diri] 
manusia berkembanglah kesadaran-diri. Seorang manusia-Tuhan 
[yaitu manusia yang bersifat dengan sifat-sifat Tuhan] melampaui 
perasaan ego, ego yang membatasi kesadaran tak terbatas atau Tuhan 
dalam manusia. Sri Ramakrishna pernah mengatakan, “Ketika ego 
mati, semua kesusahan berakhir.”

Melampaui ego ini dan mengembangkan kesadaran tak terbatas 
adalah apa yang disebut “kelahiran dalam roh” oleh Kristus dan 
“bangun” oleh Buddha. Upanisad Mandukya menyatakannya 
sebagai “Truya, yang keempat, kesadaran transendental.”

Syarat untuk kelahiran dalam roh, untuk kebangunan batini, 
adalah yang dengan kata-kata Alkitab (Bibel): “Cintailah Tuhan 
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dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan 
sepenuh pikiranmu.” Dengan kata lain, kita harus mencurahkan 
jiwa kita dengan tulus dan sepenuh hati untuk mencintai kontem-
plasi pada Tuhan. Kesadaran kita menjadi terikat oleh materi atau 
terbebaskan menuju ketakterbatasan sesuai dengan objek kesadaran, 
objek cinta. Jika kita mencurahkan pikiran pada objek-objek 
duniawi, pikiran kita tetap tertutup oleh kegelapan materi, dan jika 
kita mencurahkan diri kita pada cahaya batini, penutup kegelapan 
akan hilang, dan cahaya itu akan bersinar seterusnya.

Bagaimanapun, kecenderungan alami pikiran berjalan keluar 
menuju objek-objek indera. Indera-indera secara alami tertarik 
pada objek-objek, dan pikiran melekat pada  indera-indera karena 
ketidaktahuan tentang cahaya batini. Mengapa pikiran melekat pada 
indera-indera dan objek indera-indera? Itu adalah karena pikiran, 
melalui ketidaktahuan, menerima bayangan hidup, penampilan 
sebuah dunia, sebagai yang real.

Ada Tuhan yang tak terbatas, cahaya batini, di dalam [diri] 
masing-masing kita. Ada pula penutup kegelapan. Pikiran menerima 
pantulan cahaya batini, memperoleh keharuman Tuhan – eksistensi, 
kesadaran, dan kebahagian sebenarnya; pikiran tidak mengetahui 
dari mana keharuman itu datang; pikiran berusaha menemukan 
kepenuhan di dunia objektif  dengan mengejar bayang-bayang 
kehidupan. Jadi pikiran menjadi tereksternalisasi. 

Dalam Yoga Sutras Patanjali, sebab-sebab perbudakan kita bagi 
kehidupan adalah yang dikatakan pertama kali, avidya, ketidaktahuan 
universal yang menutupi wajah realitas. Dari ketidaktahuan ini, atau 
keadaan lupa pada kehadiran realitas ilahi dalam diri, muncullah 
selanjutnya perasaan ego. Lalu, datanglah dalam diri manusia 
kemelekatan pada segala sesuatu yang menyenangkan di dunia, 
keengganan pada segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dan 
terakhir rasa haus akan kehidupan.

Swami Vivekananda pernah mengatakan, jika kamar gelap, 
Anda tidak bisa menghilangkan kegelapan dengan berteriak keras, 
“Kamar gelap! Kamar gelap!” Tetapi bawalah cahaya, dan kegelapan 
akan lenyap. Pikiran kita dibuat gelap oleh ketidaktahuan (avidya). 
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Untuk menghilangkan kegelapan, kita harus melihat pada cahaya 
batini yang bersinar meskipun ada penutup kegelapan. Pendek kata, 
kontemplasi terhadap Tuhan adalah cara langsung untuk mencapai 
Cahaya Batini Tuhan.

 Bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa kita harus berhenti 
beraktivitas, atau kita harus melalaikan kewajiban-kewajiban kita. 
Pada sisi lain, kewajiban-kewajiban harus dilakukan supaya kita bisa 
mempraktikkan pelepasan melalui aksi dan bisa bangun terbebas 
dari perasaan ego, rintangan untuk menyingkap cahaya batini. 
Dengan kata-kata Sri Krishna dalam Bhagavad Gita:

Perkenankanlah orang yang akan mendaki
Dengan meditasi
Ke puncak-puncak
Penyatuan dengan Brahman
Ambillah Yoga aksi
Sebagai jalannya 

Kerja dengan spirit ketiadaan-ego (egolessness) adalah sebuah 
cara untuk hidup kontemplatif.

Dalam hubungan ini, izinkanlah saya menekankan sekali lagi 
bahwa dalam hal tujuan, semua agama sepenuhnya bersetuju. 
Tujuan itu adalah hidup bersatu dengan Tuhan. Hidup kontemplatif 
adalah sebuah tingkatan dalam kemajuan kita yang kita capai 
melalui aksi tanpa mementingkan diri sendiri. Aksi bukanlah 
tujuan, tetapi hanya cara. Tetapi sayang sekali, manusia modern, 
jika ia menerima kelonggaran untuk hidup kontemplatif, akan 
menganggapnya hanya sebagai suatu cara untuk keinginan lebih 
besar bagi aksi dan pencapaian di dunia lahiriah. Manusia modern, 
melalui kemajuannya dalam penguasaan sains dan pencapaiannya di 
dunia lahiriah, telah percaya pada semacam milenium; ia mengira 
bahwa dengan sebuah kemajuan lebih pesat mesin-mesin, manusia 
akan memiliki pula kemajuan moral dan spiritual. Daripada 
berusaha mencapai pengetahuan unitif tentang Ketuhanan, daripada 
mencoba hidup sesuai dengan suatu kehidupan pengawasan batini 
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dan suatu kehidupan bersatu dengan Tuhan, ia memilih sibuk dalam 
mencapai kemajuan di dunia lahiriah dengan mencoba mencari 
lebih banyak uang dan kesenangan bagi umat manusia.

Sejarah, bagaimanapun, telah membuktikan berulang-kali 
bahwa Utopia tidak pernah tercapai di dunia lahiriah; bahwa Utopia 
adalah seperti ekor anjing yang melengkung. Luruskanlah ekor 
anjing itu; ia akan melengkung lagi. Mengutip kata-kata penyair-
fi lsuf besar Amerika Ralph Waldo Emerson: 

Ada dua hukum yang berlainan
Yang tak terdamaikan –
Hukum untuk manusia, dan hukum untuk benda; 
Hukum untuk benda membangun kota dan armada, 
Tetapi ia berlari dengan liar,
Dan membuat manusia menjadi budak.

Sayang sekali, orang-orang Kristen terkenal juga telah mulai 
percaya bahwa dengan membawa kemajuan di dunia lahiriah 
melalui aksi mereka bisa medatangkan surga ke bumi, dan Tuhan 
membutuhkan pertolongan manusia untuk mencapai milenium 
ini. Saya pernah diceritakan oleh seorang profesor teologi bahwa 
Tuhan belum mencapai kepenuhan dan ketakterbatasan-Nya  dan 
kita sebagai umat manusia harus menolong Tuhan untuk mencapai 
kepenuhan-Nya. Saya kira, alangkah teosentriknya teologi ini! 
Benar-benar sikap yang berlawanan dengan apa yang diajarkan 
oleh Yesus! Jangan begitu, sebaliknya, kita membutuhkan Tuhan. 
Kita butuh melupakan diri kita sendiri, dan melenyapkan seluruh 
perasaan ego, dengan cinta pada Tuhan dan kontemplasi pada-
Nya.

Yang ideal, yang dicita-citakan, yaitu tujuan hidup, adalah 
pengetahuan unitif tentang Tuhan – ini tidak boleh pernah dilupa-
kan.  Manusia modern atas nama kepraktisan sering menganggap 
seorang manusia dengan cita-cita spiritual sebagai seorang makhluk 
aneh, seorang pemimpi. Andaikan Anda melihat seorang manusia 
berjalan dengan sebuah beban berat di atas pundaknya. Anda 
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bertanya kepadanya, “Apa beban yang Anda pikul ini?” Dia 
menjawab, “Saya tidak tahu.” Anda bertanya lagi, “Kemana Anda 
pergi?” Dia menjawab, “Saya tidak tahu.” Jika demikian jawaban-
jawaban yang Anda terima dari laki-laki itu terhadap pertanyaan-
pertanyaan Anda, apa anggapan Anda tentang dia? Apakah Anda 
menganggap dia sebagai seorang manusia yang berguna? Namun, 
begitulah ironi zaman ini bahwa orang yang mencoba menemukan 
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu dianggap 
sebagai seorang pemimpi. 

Benar bahwa setiap orang mencoba membentuk suatu cita-
cita, suatu tujuan yang mungkin dia capai. Tetapi hingga seorang 
manusia belajar cita-cita spiritual, dia tidak bisa menemukan tujuan 
pasti hidup dan kehidupan, dan dengan kata-kata Bhagavad Gita, 
dia akan berkelana ke semua arah, mencari tujuan-tujuan yang tak 
terkira banyaknya.

Kita harus memahami cita-cita sipritual dan kemauan kita 
kemudian, seperti diungkapkan dengan kata-kata Bhagavad Gita, 
“harus diarahkan berbarengan menuju satu cita-cita.” Tidak ada 
kompromi yang boleh dibuat dengan cita-cita ini, dan maka adalah 
mungkin “mengembangkan konsentrasi kemauan yang mengarahkan 
seorang manusia kepada keterserapan dalam Tuhan.”

Hidup kontemplatif, keterserapan dalam Tuhan, adalah suatu 
tingkatan dalam perkembangan kita. Untuk mencapai tujuan 
itu kita harus aktif. Kerja adalah sebuah cara dan bukan tujuan.  
Mengutip kata-kata Bhagavad Gita yang mengajarkan keterserapan 
dalam Tuhan: “Tak seorang pun bisa menjadi sempurna dengan 
semata-mata berhenti berbuat. Seorang manusia yang meninggalkan 
kegiatan-kegiatan fi sik tertentu, tetapi masih membiarkan pikiran nya 
sibuk memikirkan objek-objek keinginan hawa-nafsu, sedang menipu 
dirinya sendiri. Ia hanya bisa disebut seorang munafi k. Manusia yang 
benar-benar mengagumkan mengendalikan indera-inderanya dengan 
kekuatan kehendaknya. Semua aksinya, semua perbuatannya, tidak 
berkepentingan, sepi ing pamrih. Semuanya diarahkan sepanjang 
jalan kepada keadaan bersatu dengan Brahman. Dunia terpenjara 
dalam aktivitasnya sendiri, kecuali ketika perbuatan-perbuatan 
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dilakukan sebagai penyembahan Tuhan. Karena itu, Anda harus 
melakukan perbuatan-perbuatan secara sakramental dan bebas dari 
seluruh kemelekatan pada hasil-hasil.”

Apa rahasia menyembah Tuhan melalui aksi-aksi, tindakan-
tindakan, perbuatan-perbuatan? Cobalah memahami bahwa di 
belakang kehidupan luaran kita dan kesadaran lahiriah kita ada 
kehidupan yang lebih dalam, kesadaran batini yang identik dengan 
Tuhan. Penampilan sebuah dunia tidak bisa ada tanpa suatu Dasar 
di belakangnya. Dasar itu adalah Brahman, Tuhan, realitas. Karena 
itu, belajarlah melihat Tuhan dalam diri Anda dan dalam alam 
semesta. Lalu, berbuatlah dengan indera-indera Anda dan jadikanlah 
kerja Anda sebagai penyembahan Tuhan. Perhatikanlah kata-kata 
Bhagavad Gita sekali lagi:

Bila seorang manusia melihat Brahman
Dalam setiap aksi, dalam setiap perbuatan
Dia akan menemukan Brahman.

Swami Prabhavananda (1893-1976) adalah seorang fi lsuf, guru spiritual, 
dan rahib Ordo Ramakrishna, yang mendirikan Vedanta Society of Southern 
California di Los Angeles, California, pada 1930.
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MEMBACA AL-QUR’AN DENGAN CINTA 

Neneng Nurjanah

Sekilas judul buku ini, Ngaji Quran di Zaman Edan, tampak 
provokatif.1 Judul ini membawa benak pembaca kepada urgensi 
“mengaji” al-Qur’an di tengah situasi yang carut-marut. Dalam konteks 
ini, mengaji tidak cukup jika diartikan membaca secara literal. Jauh 
melampaui itu, mengaji dipahami sebagai proses penggalian makna 
yang terkandung dalam al-Qur’an. Benar saja, buku yang bersumber 
dari “Blogging the Quran,” sebuah blog yang ditulis Ziauddin 
Sardar untuk Th e Guardian, menguraikan perspektif baru mengenai 

pembacaan al-Qur’an, yaitu pembacaan yang melibatkan konteks 
sejarah dan konteks kekinian. Sardar meyakini bahwa al-Qur’an 
lahir dalam konteks sejarah tertentu sehingga untuk memahami 
esensinya perlu pembacaan menyeluruh dengan mengaitkannya pada 

1 Judul asli karya ini adalah Reading the Qur’an: Th e Contemporary Relevance 
of the Sacred Text of Islam (Oxford, UK: Oxford University Press, 2011).

Judul buku : Ngaji Quran di Zaman Edan: Sebuah Tafsir
   untuk Menjawab Persoalan Mutakhir
Penulis : Ziauddin Sardar
Penerjemah : Zainul Am, Hilmi Akmal, Satrio Wahono
Penerbit : Serambi
Waktu terbit : Juli 2014
Jumlah halaman : 639 halaman
Ukuran buku : 15 x 23 cm
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konteks sejarah. Namun, bagi manusia yang hidup saat ini, al-Qur’an 
sebagai sumber moralitas mestinya memberi makna, memandu kita 
menghadapi persoalan moral, etika, dan spiritual (h. 23-24). 

Pandangan tersebut tidak lepas dari pengalaman masa kecil 
Sardar yang hidup dalam kecintaan kepada al-Qur’an (bagian 
pertama). Namun, cinta itu menjadi rumit tatkala dia mencoba 
untuk menggali pemahaman lewat terjemahan dan tafsir al-
Qur’an guna memperoleh pemaknaan mendalam. Dari sinilah, 
dia memahami bahwa al-Qur’an adalah teks yang rumit sekaligus 
menawan.  Bagi kalangan Muslim, struktur al-Qur’an yang rumit 
menjadi sebuah justifi kasi tentang nilai otentik fi rman Tuhan. 
Namun, bagi pembaca non-Muslim hal ini menjadi persoalan besar. 
Margareth Drabble mengungkapkan ketiadaan urutan (sequence) 
membuat al-Qur’an sulit dipahami (h. 55).

Gaya bahasa yang rumit membuat mayoritas umat Muslim 
menggunakan tafsir sebagai tangga untuk meraih pemahaman atas 
kandungan al-Qur’an. Sardar pun demikian. Tak hanya itu, rupa-
rupanya Sardar juga menginsafi  persoalan seputar tafsir al-Qur’an 
yang memperlihatkan kecenderungan kepada sekte tertentu, doktrin 
ortodoksi, dan soal kesulitan untuk menelusuri ayat. Sardar melihat 
otoritas penafsiran al-Qur’an menjadi permasalahan cukup signifi kan. 
Selama ini, ulama tradisional menciptakan sejumlah kriteria yang 
baginya mematikan peluang kaum Muslim yang peduli dan berpikir, 
dan berdedikasi untuk terlibat dalam pentingnya al-Qur’an (h. 24). 
Baginya, setiap pembaca al-Qur’an mestinya mampu menjelaskan 
kandungan Kitab Suci itu dengan cara sederhana. Tindakan 
membaca bagi Sardar juga merupakan kegiatan penafsiran.

Pada bagian kedua, Sardar mengulas dua surat, Surat al-Fatihah 
dan al-Baqarah. Dalam mengulas dua surat ini, Sardar memanfaatkan 
enam karya terjemahan, yaitu karya A. J. Arberry, M. M.Picktall, 
Abdullah Yusuf Ali, Muhammad Asad, Abdel Haleem, dan Tarif 
Khalidi. Dua surat ini penting karena menyampaikan pesan penting 
dan menunjukan betapa istimewanya gaya bahasa al-Qur’an (h. 369). 
Secara spesifi k, al-Fatihah bagi Sardar adalah ringkasan mengenai Islam 
dan ajarannya. Sementara itu, al-Baqarah merupakan surat terpanjang 
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yang memberikan gambaran tentang kedudukan al-Qur’an sebagai 
bimbingan spiritual dan praktis bagi umat manusia (h. 361). 

Sardar menguraikan perihal tema dan konsep yang ditemui 
dalam al-Qur’an pada bagian selanjutnya. Setelah mengulas al-
Fatihah dan al-Baqarah, Sardar melihat banyak tema yang tersebar 
dalam surat setelahnya. Dia melihat adanya gaya bahasa al-Qur’an 
yang melingkar sehingga memicu pembacanya untuk melihat 
interkoneksi setiap ayat, menelaah konteksnya sehingga diraih 
pemahaman yang holistik (h. 361). Tema dan konsep itu bagi Sardar 
mencerminkan al-Qur’an secara keseluruhan, seperti kenabian, 
wahyu, pembatalan, perubahan, waktu , kebenaran kemajemukan, 
kemanusiaan, hak, kewajiban dan topik-topik lain. 

Di bagian terakhir, penelahaan Sardar terurai mengenai isu 
kontemporer dan bagaimana al-Qur’an bisa relevan dalam hal ini.  
Salah satu problem kontemporer yang diangkat  Sardar adalah 
syariah. Sardar berpandangan bahwa konsep syariah bukanlah 
konsep Quranik alias tidak disebut dalam al-Qur’an. Namun, 
beberapa negara kini memberlakukan hukum syariah seperti UU 
Hudud Pakistan atau UU Hudud Negara bagian Kelantan di 
Malaysia yang memandang zina dan perkosaan sebagai hal yang 
sama. Hal ini dalam pandangan Sardar menyimpang dari ajaran 
Islam. Al-Qur’an menetapkan sejumlah kriteria yang sulit untuk 
membuktikan seseorang berzina (h. 544). Pun tak kalah urgennya 
adalah kasus bom bunuh diri yang berbungkus jihad. Bagi Sardar 
bom bunuh diri bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak 
raison dȇtre Islam, yaitu takwa kepada Allah. Tindakan bunuh diri 
pun dianggap menolak rahmat Tuhan (h. 589). 

Menanam Cinta, Menuai Damai 
 
Meski usia al-Qur’an sudah ribuah tahun, tapi tak sedikit 

pun pesonanya hilang. Dalam bahasa lain Farid Esack mengiaskan 
al-Qur’an laksana perempuan yang sangat cantik dan istimewa 
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(h. 62). Keisimewaannya inilah yang banyak mengundang orang 
mendekatinya dan mencoba menggali kedalaman maknanya. Namun 
tak sedikit yang memperoleh kebuntuan atau hanya mencari justifi kasi 
atas doktrinnya sehingga pemahaman al-Qur’an diperoleh parsial. 

Pembacaan seperti itu menyebabkan bias tafsir sehingga 
munculah pandangan bahwa al-Qur’an melegitimasi kekerasan 
atau mengandung spiritual kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan 
serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh gerakan ekstrem. 
Begitu pula yang terjadi di Indonesia, alih-alih berjihad, banyak 
kelompok Muslim yang melakukan kekerasan, pengrusakan fasilitas 
publik, bahkan pembunuhan massal.  

Berdasarkan kondisi itu, Sardar mengungkapkan bahwa tantangan 
terbesar bagi kalangan Muslim adalah membaca al-Qur’an sesuai 
dengan kerangkanya, melebur dengan jalinan teks tanpa prasangka dan 
curiga, serta membebaskan pikiran dari kedengkian dan kejumudan. 
Sikap inilah yang membentuk pandangan Muslim untuk terbebas 
dari pretensi atau pembenaran dalam al-Qur’an sehingga pembacaan 
terhadap al-Qur’an menjadi lebih bernas dan mencerminkan Islam 
sebagai rahmat lil alamin. Selain itu, Sardar pun menganjurkan bahwa 
tindak penafsiran al-Qur’an harus terus dilakukan agar kandungannya 
relevan bagi kehidupan Muslim di seluruh dunia.

Nan tak kalah penting, al-Qur’an mestinya dibaca dengan 
dalam kerangka cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, 
dan cinta kepada semua makhluk Allah selaiknya cinta ibu kepada 
anaknya. Jika setiap Muslim membaca al-Qur’an dengan cinta, 
bukan hal yang mustahil Islam menuai damai di muka bumi. 

Wa Allāh ‘alam bi al-shawāb.

Neneng Nurjanah adalah penulis, cerpenis, dan editor lepas. Kini, dia 
sedang menyelesaikan pendidikan di Program Magister (S2) Fakultas Ilmu 
Pengrtahuan Buadaya Universitas Indonesia (FIB UI).
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Atas nama Nurcholish Madjid Society (NCMS), kami 
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yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik moral 
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 Jakarta, Senin, 28 April 2014
Pengurus Nurcholish Madjid Society
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