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CUPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI1

Dengan Nama Allah, 
Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang.

Wahai Allah, Wahai Yang Maha Meliputi, Wahai Yang Maha 
Mencakup, yang tidak bisa dicegah dari melimpahkan pemberian. 
Wahai Yang milik-Nya tidak pernah habis, yang kemurahan 
hati dan dukungan-Nya melingkupi semua ciptaan.

1Cuplikan ini diambil dari “Wirid [Pagi] Hari Ahad” (Wird Yawm al-Ahad), 
yang merupakan bagian dari “Wirid Tujuh Malam Tujuh Hari” (Awrād al-Layālī 
al-Sab‘ah wa al-Ayyām al-Sab‘ah) Ibn ‘Arabi, dalam Muhyiddin Ibn ‘Arabi, Wird 
(Oxford: Muhyiddin Ibn ‘Arabi Sociey, 1979), h. 8-11. Terjemahan Indonesia 
ini, yang dikerjakan oleh Kautsar Azhari Noer, banyak merujuk pada terjemahan 
Pablo Beneito dan Stephen Hirtenstein atas Wird itu, dalam Ibn ‘Arabi, Th e Seven 
Days of the Heart: Awrād al-Usbū‘ (Wird), Prayers for Nights and Days of the Week, 
terj. Pablo Beneito dan Stephen Hirtenstein (Oxford: Anqa Publishing, 2000). 
Karya ini selanjutnya disingkat SDH. 

Hari Ahad, yang dalam bahasa Arab adalah Yawm al-Ahad, biasanya 
diartikan hari pertama dari seminggu, tetapi ia dapat pula diartikan sebagai 
Hari dari Yang Esa (the Day of the One), yang berkaitan dengan Nama Tuhan 
al-Ahad (Yang Esa, Yang Unik). Ibn ‘Arabi merujuk pada arti terakhir ini, 
misalnya pada perkataan berikut: “Di antara para arif ada yang berpuasa pada 
hari Ahad karena keberadaannya adalah Yang Esa (al-Ahad), dan Yang Esa (al-
Ahad) adalah sifat tanzīh Tuhan” (Al-Futūhāt al-Makkiyyah, ed. Ahmad Syams 
al-Din, 9 volume [Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006], 2: 393]). Penekanan 
dalam doa ini pada ahad (Esa, Unik) dan istilah-istilah yang terkait seperti wāhid 
(Satu), ahadiyyah (Keesaan, Keunikan) dan tawhīd (Penegasan Keesaan) sesuai 
sepenuhnya dengan bacaan ini, sebagaimana hubungan hari Ahad dengan Nabi 
Idris (yang risalahnya menurut Ibn ‘Arabi berkenaan terutama dengan tawhīd) 
(SDH, h. 48).
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Wahai Allah, bukalah bagiku semua kunci harta-harta simpanan; 
Singkapkankan bagiku semua hakikat simbol-simbol. Jadilah 
Engkau yang berhadapan denganku dan penghadapanku.2 
Dengan menatap-Mu, surukkan daku dengan menatap-Mu 
dari menatapku. Dengan menampilkan penampakan Diri-
Mu, lenyapkan semua sifatku, supaya aku tidak memiliki 
penghadapan kecuali kepada-Mu, supaya pandanganku tidak 
mengarah kecuali kepada-Mu.

Wahai Allah, pandanglah daku dengan mata kasih sayang, 
penuh perhatian, pemeliharaan, perlindungan, keistimewaan 
dan keakraban dalam setiap keadaan, supaya tidak ada sesuatu 
pun yang menyembunyikan daku dari menatap-Mu dan 
supaya aku memandang-Mu melalui apa yang Engkau tolong 
daku dari pandangan-Mu pada setiap keadaan. Jadikan daku 
selaras sepenuhnya dengan penampakan Diri-Mu, serasi 
sepenuhnya dengan keistimewaan-Mu dan arahan-Mu atas 
lokus pandangan-Mu pada ciptaan-Mu, dan saluran pemberian-
Mu dan keutamaan-Mu kepada mereka.3

Wahai Yang memiliki Kekayaan mutlak [yang tidak membutuhkan 
sesuatu pun], sedangkan hamba-hamba-Nya selalu dalam 

2Perkataan ini mengingatkan orang-orang yang akrab dengan al-Qur’an 
kepada ayat: “Dan milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, 
di sana ada wajah Allah” (Q 2: 115). (SDH, h. 50) 

3Lihat Bab tentang Adam dalam Fushūsh al-Hikam, tempat Ibn ‘Arabi 
memberikan sebuah gambaran yang serupa tentang Manusia Sempurna (al-
insān al-kāmil): “Mengenai sifatnya sebagai Manusia [Sempurna], itu adalah 
karena universalitas formasinya dan pencakupannya atas semua realitas. Ia bagi 
Tuhan adalah seperti biji mata bagi mata, [lubang atau saluran] yang melaluinya 
penglihatan terjadi… Melaluinya Tuhan melihat ciptaan-Nya dan mengasih-
sayangi mereka.” (Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, ed. Abu al-‘Ala ‘Afi fi  [Beirut: Dar 
al-Kitab al-‘Arabi, t.th], h. 50; Ibn ‘Arabi, Th e Bezels of Wisdom, terj. dan pengantar 
R.W.J. Austin [Ramsey, N.J.: Paulist Press, 1980], h. 51; Ibn ‘Arabi, Th e Wisdom 
of the Prophets, terj. Angela Culme-Seymour dari terj. Perancis Titus Burckhardt 
[Gloucestershire: Beshara Publications, 1975], h. 12) (SDH, h. 50)

CIPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
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kefakiran nyata. Wahai Yang Kaya yang tidak butuh pada segala 
sesuatu, sedangkan segala sesuatu butuh pada-Nya.4 

Wahai Yang di tangan-Nya terletak urusan segala sesuatu, 
sedangkan urusan segala sesuatu kembali kepada-Nya. Wahai 
Yang punya Wujud mutlak, yang tiada mengenal siapa Dia 
sebenarnya kecuali Dia, dan tiada yang bisa diketahui tentang 
Dia kecuali melalui Dia. 

Wahai Yang merundukkan amal-amal saleh kepada sang hamba, 
agar manfaat amal-amal itu bertambah baginya. Tiada tujuan 
yang daku miliki selain Engkau, dan tiada yang mencukupi 
daku kecuali kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu.

Wahai Yang Paling Pemurah yang jauh dari hasrat apapun. 
Wahai Yang menganugerahkan limpahan kemurahan sebelum 
permintaan apapun. Wahai Yang di hadapan-Nya akal setiap 
pemohon tersumbat cepat. Wahai Yang Kuasa dan Yang 
Menang atas Titah-Titah-Nya. Wahai Yang memberikan secara 
merdeka segala sesuatu; tetapi bila Dia menghendaki, Dia bisa 
membatalkan. Aku berusaha keras meminta kepada-Mu, agar 
aku menemukan diriku sebagai hamba bagi-Mu pada setiap 
keadaan. Tuntunlah daku, Wahai Guruku – sungguh Engkau 
dengan tuntunan-Mu jauh lebih istimewa daripada daku. 

Bagaimana bisa aku menginginkan Engkau, sedangkan Engkau 
di seberang keinginan? Bagaimana bisa aku mencari Engkau, 
sedangkan mencari adalah kejauhan itu sendiri? Bisakah Yang 
selalu dekat, Yang selalu hadir, dicari? Bisakah Yang padanya 

4Perkataan ini kelihatannya diilhami oleh ayat al-Qur’an yang berbunyi: 
“Wahai manusia! Kalian adalah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah 
adalah Yang Maha Kaya [yang tidak membuthkan sesuatu pun], Yang Maha 
Terpuji. (Q 35: 15) (SDH, h. 50); dan ayat: “Allah adalah Yang Maha Kaya [yang 
tidak membutuhkan sesuatu pun], sedangkan kalian adalah yang membutuhkan-
Nya” (Q 47: 38). 

CIPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
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CIPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI

keinginan berarti menjadi hilang dan bingung diinginkan? 
Mencari tidak mencapai-Mu; menginginkan tidak berlaku 
bagi-Mu.

Penampakan zahir-Mu tidak bisa ditangkap atau dipahami. 
Simbol-simbol Rahasia-Mu tidak bisa diurai atau dibuka. 
Bisakah yang diwujudkan mengetahui sifat sejati Yang 
mewujudkannya? Bisakah sang hamba mencapai hakikat Yang 
telah memperhambanya?

Mencari dan menginginkan, dekat dan jauh, semua itu 
adalah sifat-sifat sang hamba; lalu apa yang bisa dicapai oleh 
sang hamba dengan sifat-sifatnya sendiri dari Yang Tak Bisa 
Dibandingkan dan Yang Transenden pada Zat-Nya? Tempat 
sejati setiap makhluk adalah ketidakmampuan, yang menempati 
kerendahan di depan pintu Kemuliaan, tanpa kemampuan 
memahami Harta Simpanan ini. 

Bagaimana bisa aku mengetahui Engaku, sedangkan Engkau 
adalah Yang Batin yang tidak diketahui? Bagaimana tidak 
bisa aku mengetahui Engkau, sedangkan Engkau adalah Yang 
Tampak, yang membuat Diri-Mu diketahui bagiku dalam 
segala sesuatu? 

Bagaimana bisa aku menegaskan Keesaan-Mu, sedangkan 
daku tidak memiliki wujud dalam Keesaan? Bagaimana tidak 
bisa aku menegaskan Keesaan-Mu, sedangkan Keesaan adalah 
rahasia kehambaan?
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MENYATUKAN KATA DAN PERBUATAN

Bagaikan sekuntum bunga yang indah tetapi tidak berbau 
harum; demikian pula tidak akan bermanfaat kata-kata mutiara 
yang diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Bagaikan 
sekuntum bunga yang indah serta berbau harum; demikian pula 
sungguh bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang 
yang melaksanakannya (Dhammapada 4: 8-9).

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kalian mengatakan 
sesuatu yang tidak kalian laksanakan? Yang sangat menjijikkan di 
sisi Allah adalah bahwa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian 
laksanakan (Al-Qur’an 61: 2-3).
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PENGANTAR

 

M. Amin Rais, salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia, 
mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan mantan Ketua 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada awal 1980-an pernah 
menyatakan dengan tegas,  

Saya yakin bahwa sistem politik yang paling baik bagi Indonesia 
adalah sistem politik demokratis. Hanya demokrasi saja yang 
dapat menjamin eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan kemajemukan latar belakang kultur, etnis, dan agama. 
Dalam hal ini, kita perlu selalu ingat bahwa demokrasi memer-
lukan kesabaran dan ketekunan dari para pendukungnya agar 
benar-benar dapat terwujud di negara kita.1

Pendirian Amin Rais tentang demokrasi, seperti dikutip di atas, 
dapat dipandang sebagai pendirian yang mewakili pendirian para 
cendekiawan Muslim Indonesia pada umumnya bahwa keharusan 
menerapkan demokrasi sebagai sistem politik bagi Indonesia tidak 
perlu dipersoalkan lagi. Demokrasi sesuai dengan NKRI dengan 
kemajemukan latar belakang etnis, suku, budaya, dan agama. 
Secara tidak langsung, pendirian ini menolak sistem politik lain 
apapun selain demokrasi, temasuk khilafah yang diperjuangkan 
oleh sekelompok orang Muslim.

1M. Amin Rais, “Indonesia dan Demokrasi,” dalam Nurcholish Madjid 
dkk., Aspirasi Umat Islam Indonesia, pewawancara/penyunting: Bosco Carvallo 
dan Dasrizal (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional [LEPPENAS], 
1983), h. 71.
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Ketika mengukuhkan dukungannya bagi  demokrasi, Amin Rais 
menjelaskan lima prinsip demokrasi. Pertama, demokrasi menjamin 
berlangsungnya mekanisme check and balance antara mereka yang 
sedang berkuasa atau memerintah dengan mereka yang sedang tidak 
berkuasa atau tidak memerintah dengan mematuhi aturan-aturan 
permainan secara legal-konstitusional. Kedua, demokrasi menjamin 
setidak-tidaknya empat macam kebebasan, yaitu kebebasan 
mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, 
dan kebebasan dari rasa takut. Ketiga, dalam sistem politik yang 
demokratis berlaku prinsip the people control the leaders dan bukan 
sebaliknya. Sedangkan prinsip the leaders control the mass adalah 
prinsip otoriterisme. Keempat, dalam alam demokrasi ada kesediaan 
sharing powers, yaitu kesediaan berbagi kekuasaan dengan pihak 
lain agar tercapai keseimbangan harmonis di antara kekuatan-
kekuatan sosial-politik sehingga tidak ada kelompok masyarakat 
yang menjadi warga negara kelas dua. Kelima, demokrasi menjamin 
rakyat untuk menempatkan para wakil mereka di lembaga-lembaga 
perwakilan secara bebas. Pemerintah tidak berhak mencampuri 
proses representasi ini, kecuali bila terbukti calon wakil rakyat itu 
adalah pengkhianat negara, misalnya.2

Amin Rais mencoba meyakinkan bangsa Indonesia, khususnya 
umat Islam, bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik bagi 
Indonesia. Kepada umat Islam, mantan Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional (PAN), ini menjelaskan bahwa demokrasi sesuai tidak 
hanya dengan UUD 1945, karena lima prinsipnya, seperti dijelaskan 
di atas, terkandung dalam UUD 1945, tetapi juga sesuai dengan 
spirit dan substansi al-Qur’an dan al-Sunnah. Ia mengingatkan 
umat Islam agar tidak terkecoh oleh negara-negara yang menamakan 
dirinya negara Islam. Dengan terus terang ia menilai bahwa negara-
negara seperti Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab, adalah 
negara-negara non-Islamis, jika bukan anti-Islamis. Al-Qur’an dan 
al-Sunnah tidak pernah menyuruh umat Islam untuk mendirikan 
negara Islam. Tetapi kedua sumber Islam itu memerintahkan 

2Amin Rais, “Indonesia dan Demokrasi,” h. 71-72.

PENGANTAR
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umatnya untuk menegakkan nilai-nilai utama seperti keadilan, 
kebenaran, kejujuran, dan melenyapkan kezaliman dan penindasan. 
Bila suatu negara telah menegakkan nilai-nilai itu, melindungi hak 
asasi manusia, dan memberlakukan rule of law terhadap semua warga 
negaranya serta berusaha memberantas kezaliman dan penindasan, 
maka negara seperti itu telah melaksanakan ajaran Islam.3

Sejalan dengan Amin Rais, Nurcholish Madjid menegaskan 
bahwa demokrasi bukan hanya sekedar sistem politik tetapi lebih 
dari itu adalah ideologi modern yang terbuka, yang memang sejalan 
dengan ajaran-ajaran Islam. Cendekiawan asal Jombang, Jawa 
Timur, ini mengatakan,

Kita memilih demokrasi sebagai ideologi tidak hanya karena 
pertimbangan prinsipil — yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu 
menurut kita dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran-
ajaran Islam — tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan 
permainan politik yang terbuka. Aturan permainan terbuka 
itu kita perlukan agar dalam sistem politik kita terwujud secara 
built-in suatu mekanisme untuk sewaktu-waktu mengadakan 
koreksi atas kesalahan-kesalahan pelaksanaan pemerintahan 
dan penggunaan kekuasaan ditinjau dari sudut kepentingan 
rakyat dan ketentuan-ketentuan konstitusional.4

Demokrasi dianggap oleh para pakar sebagai sistem politik 
terbaik di dunia modern, meskipun dalam praktiknya di banyak 
negara ia masih memiliki kelemahan-kelemahan dan masalah-
masalah yang menyertainya. Secara teoretis, demokrasi, sesuai 
dengan arti kata “demokrasi” itu sendiri, yaitu “kekuasaan rakyat” 
— yang berasal kata Yunani dēmos, yang berarti “rakyat,” dan kratos, 
yang berarti kekuasaan —  adalah sistem politik dengan prinsip 
bahwa pada hakikatnya kekuasaan pemerintahan di suatu negara 

3Amin Rais, “Indonesia dan Demokrasi,” h. 72.
4Nurcholish Madjid, “Cita-cita Politik Kita,” dalam Nurcholish Madjid 

dkk., Aspirasi Umat Islam Indonesia, h. 19.

PENGANTAR
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berada di tangan rakyat. Dengan demokrasi, pemerintahan pada 
hakikatnya adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat. Itulah apa yang digagas oleh Abraham Lincoln (1809-
1865), presiden ke-16 Amerika Serikat (1861-1865), ketika ia 
mendefi nisikan demokrasi sebagai “pemerintahan rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat.” 

Dalam praktik, demokrasi ideal seperti itu tidak pernah 
terwujud. Demokrasi murni seperti itu berarti bahwa setiap warga 
negara memiliki hak ikut serta dalam setiap keputusan, suatu situasi 
yang menuntun menyelesaikan kekacauan dan menyisakan sedikit 
waktu untuk semua jenis kegiatan-kegiatan lain. Dalam kenyataan, 
masyarakat yang dianggap demokratis adalah masyarakat yang 
secara tegas mengakui bahwa kekuasaan pemerintahan berasal 
dari persetujuan pihak yang berada di bawah pemerintahan itu. 
Masyarakat demokratis seperti itu memiliki prosedur-prosedur yang 
terlembaga untuk memilih pada waktu-waktu tertentu di antara 
para pesaing untuk jabatan publik. Mereka memiliki demokrasi 
representatif, yaitu bahwa para pemilih memilih para wakil 
yang bertanggungjawab membuat keputusan-keputusan politik. 
Suatu karakteristik semua demokrasi adalah bahwa hak individu 
untuk memilih di antara alternatife-alternatif dipegang dengan 
penghargaan yang tinggi, dan hak ini mensyaratkan kebebasan-
kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara dan berkumpul. 

Salah satu penyakit yang merusak demokrasi adalah jatuhnya 
kekuasaan kepada segelintir individu atau suatu kelompok yang tidak 
mendengar suara dan aspirasi rakyat. Bila penyakit itu menjangkiti 
para penguasa pemerintahan, demokrasi sejati telah berubah menjadi 
kediktatoran berbaju demokrasi, yang dapat pula dikatakan sebagai 
demokrasi palsu untuk menutupi kediktatoran. Agar kekuasaan di 
tangan rakyat dan tidak berpindah ke dalam genggaman tangan 
sejumlah individu atau suatu kelompok yang haus pada kekuasaan, 
maka demokrasi memerlukan sebuah mekanisme untuk tujuan itu. 
Mekanisme itu melembaga dalam oposisi, yang dijalankan secara 
formal oleh partai atau kelompok masyarakat yang, seperti dikatakan 
oleh Nurcholish Madjid, “senantiasa mengawasi dan mengimbangi 

PENGANTAR
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kekuasaan yang ada, sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh 
kepada tirani.”

Nurcholish Madjid mengartikan bahwa oposisi bukan 
bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa, tetapi 
bertujuan untuk mewujudkan check and balance, pengawasan 
dan pengimbangan, bukan hanya to oppose tetapi juga to support, 
bukan hanya mengingatkan dan menentang kebijakan-kebijakan 
yang tidak benar dan tidak adil tetapi juga mendukung kebijakan-
kebijakan yang benar dan adil. Inilah yang disebut “oposisi loyal” 
karena loyal kepada negara dan cita-cita mulia bersama. Oposisi 
loyal sebenarnya sangat mulia. Jika pemerintah salah, ia akan 
mengingatkan pemerintah dan mendorong publik melakukan 
tekanan terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika pemerintah benar, ia 
akan mengakui kebijakan pemerintah dan mengajak publik untuk 
mendorong pemerintah tetap konsisten. Oposisi bukan bertujuan 
untuk menjatuhkan dan memusuhi pemerintah. Oposisi yang 
semata-mata bertujuan menjatuhkan pemerintah dapat disebut 
“oposisionalisme.” Ini adalah oposisi negatif yang perlu dihindari. 

Nurcholish Madjid melihat bahwa oposisi informal sebagai 
mekanisme check and balance tidak memadai meskipun telah 
sering dilakukan oleh LSM-LSM dan tokoh-tokoh vokal, misalnya. 
Menurut mantan Ketua Umum PB HMI ini, agar oposisi seperti 
itu tidak accident dengan segala eksesnya, maka lebih baik oposisi 
diformalkan. Ia mengatakan bahwa dengan formalitas mekanisme 
check and balance itu, maka pent-up feeling atau perasaan-perasaan 
yang tersumbat itu akan tersalurkan. Hal itu akan bisa menjadi 
lebih produktif, karena orang-orang ini bisa dijadikan sumber ide-
ide yang paling kreatif dan maksimal.5

Sampai hari ini, saat mendekati pertengahan 2011, oposisi 
sebagai ruang bagi bangunan demokrasi yang ideal belum 
mendapatkan tempat yang semestinya dalam sistem politik yang 

5Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam 
Wacana Sosial Politik Kontemporer, dengan pengantar oleh Fachri Ali (Jakarta: 
Paramadina, 1998), h. 18.
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tengah berjalan di Indonesia. Peranan oposisi dalam sistem politik 
di negeri ini masih sangat lemah. Akibatnya, fungsi oposisi sebagai 
pengawasan dan pengimbangan terhadap kekuasaan pemerintah 
belum efektif. Keadaan kurang sehat ini mungkin disebabkan oleh 
orientasi partai-partai politik di Indonesia adalah kekuasaan di 
pemerintahan, yang mendatangkan rezki untuk mengisi dompet 
partai-partai politik dan dompet para pertingginya. Dari sudit ini, 
oposisi dianggap sebagai kegiatan politik yang tidak terhormat 
ketimbang kekuasaan pemerintah. Oposisi dipandang sebagai 
“kehilangan kesempatan mendapatkan kekuasaan.”   

Keadaan tidak sehat bagi demokrasi ini diperparah oleh sistem 
multipartai, yang sebenarnya ideal bagi sistem pemerintahan 
parlementer, dan tentu saja tidak cocok dengan sistem presidensial, 
yang secara ideal seharusnya berpasangan dengan sistem dwipartai. 
Sebenarnya sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia hari 
ini adalah sistem pemerintahan yang lahir “secara terpaksa,” yang 
tidak lain adalah sistem semipresidensial, yang menyebabkan tarik-
menarik kepentingan antara koalisi partai-partai yang mendukung 
pemerintahan dan parta-partai di luar pemerintahan. Perdebatan 
perombakan kabinet dan wacana perubahan komposisi partai-
partai politik, yang pernah menghangat tetapi kemudian mulai 
menghilang, adalah konsekuensi sistem semipresidensial yang 
berjalan “secara terpaksa.”

Tidak pada tempatnya bila Pengantar Titik-Temu edisi ini 
membicarakan lebih panjang lagi seluk-beluk demokrasi dan 
oposisi. Tulisan Nurcholish Madjid, yang berjudul “Demokrasi, 
Demokratisasi, dan Oposisi,” dan tulisan Muhahamad Wahyuni 
Nafis, yang berjudul “Nurcholish Madjid, Sosok Pribadi 
Pengimbang,” sebagai tanggapan terhadap tulisan pertama dalam 
Sajian Khusus, membicarakan tema yang selalu hangat ini dengan 
lebih luas dan lebih dalam. Terkait dengan tema ini, meskipun 
di luar Sajian Khusus, adalah tulisan M. Dawam Rahardjo, yang 
berjudul “Islam dan Demokrasi.” 

Titik-Temu edisi ini tidak lupa menampilkan tulisan-tulisan 
tentang masalah-masalah: makna dan tujuan yoga sebagai seni 
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melepaskan kebiasaan yang mengekang untuk meraih keunggulan 
pribadi sebagaimana diajarkan dalam Bhagavad Gita; sebuah telaah 
atas klasifi kasi agama-agama ke dalam agama langit dan agama 
bumi; reformasi syari‘ah sebagai jalan menuju penghormatan hak 
asasi manusia; dan kebebasan beragama dalam perspektif negara 
dan hak asasi manusia. Dua tulisan lain sebagai resensi buku dalam 
Titik-Temu edisi ini sangat berguna bagi para pencinta buku.

Selamat membaca.

Pemimpin Redaksi

PENGANTAR
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DEMOKRASI, DEMOKRATISASI, 

DAN OPOSISI1

Nurcholish Madjid

Kiranya harus dipandang dan diterima sebagai hal yang wajar 
saja bahwa akhir-akhir ini negeri kita ditandai oleh arus deras 
tuntutan mewujudkan demokrasi dan demokratisasi. Wajar, karena 
arus itu merupakan salah satu dari banyak konsekuensi alami 
tingkat perkembangan negara kita, baik yang material maupun 
yang nonmaterial. Yang material ialah taraf hidup yang makin baik 
dari masyarakat pada umumnya, dan yang nonmaterial ialah taraf 
kemampuan kognitif yang lebih tinggi daripada sebelumnya, sebagai 
hasil kesempatan berpendidikan yang bertambah luas.

Sebagai hal yang wajar, kita harus menilai arah perkembangan 
itu secara positif. Jika dapat dilakukan pembedaan analitis yang jelas 
dan tegas antara segi makro dan segi mikro arah perkembangan 
itu, maka barang kali penilaian kita ialah bahwa keseluruhan 
perkembangan tersebut akan membawa kebaikan bersama dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekalipun dari segi 
mikronya mungkin ada hal-hal yang tidak sepadan.

Dengan titik tolak pandangan dasar itu kita ingin berbicara 
tentang demokrasi, demokratisasi, dan oposisi. Oleh karena 
perkataan demokrasi sudah menjadi perkataan harian, ada kesan 
seolah-olah pembicaraan tentang hal itu tidak perlu lagi. Tetapi 

1Makalah disampaikan pada suatu Seminar di LIPI (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia) di Jakarta pada Rabu, 7 Februari 1994.
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ketika orang menyadari adanya tarik-menarik antara, di satu 
pihak, pengertian demokrasi sebagai sesuatu yang universal dan, 
di pihak lain, perwujudan demokrasi itu dalam konteks ruang, 
seperti faktor geografi s yang acap kali berdampak kultural, dan 
konteks waktu seperti pengalaman kesejarahan suatu bangsa yang 
menjadi unsur kuat identifi kasi dari bangsa itu, maka kita dapati 
bahwa demokrasi—seperti halnya dengan konsep-konsep besar 
lain, termasuk agama—tidak pernah sederhana. Diskusi, bahkan 
kontroversi, di negeri kita sekitar masalah itu sudah lama dikenal, 
sejak masa para Bapak Republik meletakkan dasar pemikiran 
kenegaraan kita (yang antara lain menghasilkan Pancasila) sampai 
kepada masa ketika isu-isu baru muncul seperti ide reaktualisasi 
Islam oleh Munawir Syadzali dan mempribumikan Islam oleh 
Abdurrahman Wahid. Reaksi-reaksi yang sengit terhadap ide-ide 
itu menunjukkan kompleksitas permasalahan bersangkutan.

Kompleksitas demokrasi yang berada dalam dinamika tarik-
menarik antara universalitasnya dan kenisbian kultural dalam 
perwujudannya tercermin dalam kenyataannya tentang banyaknya 
ragam atau versi demokrasi, dari satu negara ke negara lain. 
Keragaman itu sedemikiran rupa sehingga penilaian terhadap 
banyak versi yang berbeda-beda itu mendorong penilaian yang 
berbeda-beda pula, dalam kategori penolakan dan penerimaan, 
pendukungan dan penentangan. Alexis de Tocqueville, misalnya, 
dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, Democracy in America, 
mendapati bahwa demokrasi Amerika Serikat pada hakikatnya 
adalah sebuah sistem yang memberikan peluang kepada mayoritas 
untuk bertindak semuanya. Demokrasi Amerika, kata sarjana 
Perancis kenamaan itu, adalah semacam sistem diktator mayoritas.2 
Jika Anda termasuk minoritas, kata de Tacqueville, anda tidak 
akan mendapatkan apa-apa, karena semuanya telah ditentukan 
oleh mayoritas yang memenangkan pilihan umum. Dan melalui 
kemenangan dalam pemilihan umum itu sebuah partai mayoritas 

2Lihat pembahasan yang relevan dalam Alexis de Tocqueville, Democracy in 
America, 2 jilid (New York: Vitage Books, 1945), 1: 264-80.
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menyisihkan untuk dirinya semua hak menentukan kebijakan 
politik, melalui institusi kepresidenan yang amat kuat. Presiden 
yang memangku jabatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, 
yaitu empat tahun, adalah seorang kepala eksekutif yang sangat 
berkuasa, dan tidak dapat dijahtukan di tengah masa jabatan. 
Tentu ada perkecualian, seperti Richard Nixon yang dikenakan 
tuntutan kongres (impeachment) karena skandal Watergate. Di luar 
itu, demokraasi ala Amerika adalah sistem politik yang melandasi 
pemerintahan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak 
pemerintahan demokratis di Eropa Barat. Maka jika pengamatan 
dan penilaian de Tocqueville benar — sebagaimana banyak orang 
menerima dan menyakini demikian — bahwa demokrasi Amerika 
adalah “kediktatoran” atau “tirani mayoritas”, maka demokrasi 
Amerika sesungguhnya boleh dikata bukanlah demokrasi, 
sebab sebuah kediktatoran atau tirani, betapapun kualifi kasinya 
seperti pelaksaannya yang oleh mayoritas, sama sekali bukanlah 
demokrasi.

Namun sudah pasti bahwa mereka yang bersangkutan sen-
diri, yaitu orang-orang Amerika, akan dengan keras menolak 
penilaian serupa itu. Demokrasi dalam pengertian yang lebih 
menyeluruh tidak dapat direduksikan hanya kepada mekanisme-
mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang antara lain melahirkan 
kekuasaan mayoritas yang mungkin saja berlangsung atas kerugian 
minoritas.

Demokrasi adalah lebih daripada sekedar tatanan pemerintahan. 
Meskipun hal itu amat penting, namun ia harus dipandang sebagai 
salah satu hasil akhir yang bersifat formal dan struktural. Dan 
segi-segi kekurangan sudut formal dan struktural demokrasi itu 
dapat diimbangi dengan usaha perbaikan sambil berjalan, melalui 
improvisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata. Justru 
kekuatan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sebuah sistem yang 
mampu, melalui dinamika internnya sendiri, untuk mengadakan 
kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip 
keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Dan prinsip 
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keterbukaan serta kesempatan bereksperimen itulah salah satu dari 
ruh demokrasi yang paling sentral.

Keterbukaan itu dengan sendirinya mengandung pengertian 
kebebasan. Dan logika dari kebebasan ialah tanggung jawab. 
Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti 
kehendaknya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, 
sehingga orang itu secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas apa yang ia lakukan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena 
terpaksa dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas apa yang dilakukannya itu. Seperti yang dikatakan oleh S.I. 
Benn dan R.S. Peters.

 
Mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindar atau 
terpaksa melakukan sesuatu yang ia kerjakan adalah sama dengan 
mengatakan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas tindakannya itu. Karenanya, dalam pembicaraanya 
tentang keadaan tak mampu menghindar dalam kaitannya 
dengan kebebasan dan determinisme kita sesungguhnya juga 
berbicara tentang konsep pertanggungjawaban.3

Oleh karena itu, menurut Bradley, sebagaimana dikutip 
oleh Benn dan Peters, tanggung jawab dalam kaitannya dengan 
kebebasan melibatkan beberapa persyaratan. Pertama, kelangsungan 
identitas perseorangan, yang berarti bahwa tindakan yang bebas 
ialah tindakan yang tetap mencirminkan kepribadian orang 
bersangkutan. Justru seseorang bebas melakukan sesuatu karena 
sesuatu itu mencocoki dirinya, sehingga menjadi pilihannya. Maka 
tidak dapat dinamakan sebagai kebebasan jika seseorang melakukan 
sesuatu yang tidak merupakan kelanjutan yang konsisten dari 

3To say that a man cannot avoid or help doing what he does amounts 
to saying that he is not responsible for his action. In dealing therefore with 
unavoidability in relation to freedom and determinism we have in fact been 
dealing with the concept of responsibility (S.I. Benn dan R.S. Peters, Th e Principles 
of Political Th ought, Social Foundations of the Democratic State [New York: Collier 
Books, 1959], h. 240).
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kepribadiannya. Hanya dengan dasar kontinuitas dan konsistensi 
itu maka seseorang dapat dipandang sebagai bertanggung jawab 
atas tindakannya. Dan ini merupakan dasar bagi keharusan adanya 
freedom of conscience, kebebasan nurani.

Kedua, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab kalau 
pekerjaan yang dilakukannya benar-benar lahir dari dirinya sendiri, 
jadi tidak dipaksakan dari luar. Pemaksaan didefi nisikan oleh 
Bradley sebagai “dihasilkannya suatu akibat, dalam jasmani atau 
ruhani suatu makhluk hidup, dari suatu yang tidak terkait sebagai 
konsekuensi kemauan makhluk itu.” (“…the production, in the 
body or mind of an animate being, of a result which is not related as a 
consequence to its will.”) Dengan perkataan lain, pemaksaan adalah 
dihasilkannya suatu tindakan yang bertentangan dengan kemauan 
yang bersangkutan. Karena itu, dia tidak dapat disebut sebagai 
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Ketiga, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab jika 
ia berakal, yakni, ia mengetahui keadaan khusus perkara yang 
dihadapi. Jika ia melakukannya karena tidak mengerti, maka ia 
tidak dapat dipandang sebagai bertanggung jawab.

Keempat, orang bersangkutan haruslah seorang pelaku moral 
(moral agent), yaitu orang yang mengerti aturan umum yang 
dituntut oleh masyarakatnya. Tanpa pengetahuan itu, seseorang 
tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas 
tindakannya.4 

Demokrasi adalah suatu kategori dinamis, bukan statis. Tidak 
seperti kategori-kategori statis yang stasioner (diam di suatu 
tempat), suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus 
bergerak, baik secara negatif (mundur) atau positif (maju). Dalam 
masalah sosial dengan suatu nilai yang dinamis seperti demokrasi 
dan keadilan, gerak itu juga mengimplikasikan perubahan dan 
perkembangan. Karena adanya sifat gerak itu, maka demokrasi 
dan keadilan tidak dapat didefi nisikan “sekali untuk selamanya” 
(once and for all). Karena itu, “demokrasi” adalah sama dan “proses 

4Benn dan Peters, Th e Principles of Political Th ought, h. 240.
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demokratisasi” terus-menerus. Cukup untuk dikatakan bahwa suatu 
masyarakat tidak lagi demokratis kalau ia berhenti berproses menuju 
kepada yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, faktor eksperimentasi, dengan coba dan 
salahnya, trial and error-nya, adalah bagian yang integral dari 
ide tentang demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika 
ia membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus, 
dalam rangka pengawasan dan pengimbangan (check and 
balance) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali 
untuk selamanya,” sehingga tidak memberi ruang bagi adanya 
perkembangan dan perubahan, adalah sesungguhnya bukan 
demokrasi, melainkan kediktatoran. Contoh yang paling mudah 
dalam hal ini ialah apa yang disebut “Demokrasi Rakyat” model 
negara-negara komunis. Itulah demokrasi yang dirumuskan “sekali 
untuk selamanya.” Dan pengalaman menunjukan bahwa begitu 
orang mencoba merumuskan demokrasi “sekali untuk selamanya,” 
maka ia berubah menjadi ideologi tertutup, padahal mengatakan 
demokrasi sebagai ideologi tertutup adalah suatu kontradiksi 
dalam terminologi. 

Itulah sebabnya demokrasi memerlukan ideologi terbuka. Atau 
demokrasi adalah ideologi terbuka, yaitu, sekali lagi, ideologi yang 
membuka lebar pintu bagi adanya perubahan dan perkembangan, 
melalui eksperimentasi bersama. Karena itu, demokrasi adalah 
satu-satunya sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri dan 
membuat perbaikan dan perubahan ke arah kemajuan bagi dirinya 
sendiri.

Eksperimentasi itu, sebagaimana telah disinggung, dipertaruhkan 
kepada dinamika masyarakat, dalam wujudnya sebagai dinamika 
pengawasan dan pengimbangan (check and balance). Pengawasan 
diperlukan karena demokrasi sebagai ideologi terbuka adalah 
sistem yang terbuka untuk semua pemeran-serta (partisipan), dan 
tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada keinginan pribadi atau 
kebijaksanaannya, betapapun wasesa-nya (wise-nya) orang itu. 
Pengimbangan diperlukan karena sistem masyarkat dapat dikatakan 
sebagai demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap 
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kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apapun dan 
bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur 
sebagian yang mendominasi keseluruhan. Adalah mekanisme ini 
yang membuat demokrasi di Amerika, misalnya, tidak sepenuhnya 
merupakan “tirani mayoritas” seperti dikatakan oleh Alexis de 
Tocqueville.

Dengan begitu terciptalah sistem yang dalam dirinya terkandung 
mekanisme yang mampu mengoreksi dan meluruskan dirinya 
sendiri, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan ke arah 
yang lebih baik, dan terus lebih baik. Karena dalam analisis terakhir 
masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi atau, dalam perkataan lain, 
masyarakat adalah jumlah keseluruhan pribadi-pribadi, maka 
demokrasi pun sesungguhnya berpangkal pada pribadi-pribadi yang 
“berkemauan baik.” Akan tetapi karena sifatnya yang pribadi itu, 
kemauan atau iktikad, baik dan buruk, dapat dipandang sebagai 
“rahasia” yang menjadi urusan pribadi orang bersangkutan. Maka 
ia akan mempunyai fungsi sosial hanya jika diwujudkan dalam 
tindakan bermasyarakat, yang berdimensi sosial.

Karena tindakan berdimensi sosial itu menyangkut para anggota 
masyarakat yang menjadi lingkungannya, jauh atau dekat, maka 
ia tidak dapat dipertaruhkan hanya kepada keinginan atau aspirasi 
pribadi. Tidak boleh diremehkan adanya kemungkinan seorang 
pribadi dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri dan didikte 
oleh vested interest-nya menuju kepada tirani. Maka dari itu dalam 
masyarakat selalu diperlukan adanya mekanisme yang efektif untuk 
terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar dan 
yang menjadi kebaikan bersama. Dan pada urutannya, proses serupa 
itu memerlukan kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan 
berserikat. 

Oleh karena itu, setiap pengekangan kebebasan-kebebasan 
tersebut dan pencekalan atau pelarangan berbicara dan mengemuka-
kan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan 
falsafah kenegaraan kita. Di sinilah relevansi pembicaraan tentang 
perlunya partai oposisi, yaitu partai atau kelompok masyarakat 
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yang senantiasa mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, 
sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani.

Harus diakui bahwa ide tentang oposisi adalah sebuah temuan 
modern. Artinya, sebelum zaman modern ini ide tentang oposisi 
sebagai kelembagaan yang dibuat secara deliberate belum ada. 
Yang ada pada zaman itu ialah oposisi de facto yang lahirnya dan 
penerimaanya dalam masyarakat bersikap kebetulan, tidak sengaja, 
alias accidental. Padahal sesuatu yang terjadi hanya secara “kebetulan” 
(apalagi jika wujud de facto-nya ada tetapi pengakuan de jure-nya 
tidak ada), tidak akan berjalan efektif, malah kemungkinan justru 
mudah mengundang anarki dan kekacauan karena usaha-usaha 
check and balance berlangsung sekenanya dan tidak dengan penuh 
tanggung jawab.

Dengan hasil pembangunan yang membuat rakyat kita semakin 
cerdas dan semakin mampu mengambil peranan dalam kehidupan 
bersama sekarang ini, setiap pengekangan dan pembatasan kebebasan 
menyatakan pendapat harus diakhiri dengan tegas, dan kita harus 
menumbuhkan dalam diri kita sendiri kepercayaan yang lebih besar 
kepada rakyat. Janganlah kita menjadi korban dari keberhasilan 
pembangunan nasional kita sendiri, karena kita tidak menyadari 
dinamika masyarakat yang menjadi konsekuensi logisnya, kemudian 
kita digulung oleh gelombang dinamika perkembangan masyarakat 
itu.

Namun sesungguhnya prinsip-prinsip kemauan bagi pribadi, 
komitmen sosial, dan mekanisme pengawasan dan pengimbangan 
melalui kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul 
dan berserikat, belumlah lengkap dan sempurna. Kembali kepada 
pribadi, juga kepada kelompok, masih diperlukan adanya sikap 
tabah dan tulus untuk mendahulukan kepentingan umum dan 
menyisihkan kepentingan pribadi semata. Ini dapat merupakan hal 
yang amat berat atas individu-individu, megingat kecenderungan 
setiap orang kepada egoisme dan mendahulukan vested interest-nya 
sendiri. Demokrasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketabahan 
pribadi untuk kemungkinan melihat dirinya salah dan orang lain 
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benar.5 Dan ini hanya dapat diatasi jika setiap orang memahami 
dan menerima demokrasi sebagai pandangan hidup, atau way of life. 
Seperti dikatakan oleh oleh T. V. Smith Eduard C. Lindeman,

Orang-orang yang berdedikasi kepada pandangan hidup 
demokratis mampu bergerak ke arah tujuan itu jika mereka 
bersedia menerima dan hidup menurut aturan tentang 
terlaksananya (hanya) sebagian dari keinginan-keinginan. 
Perfeksionisme (pikiran tentang yang serba sempurna) dan 
demokrasi adalah dua hal yang saling tidak cocok.6

Barangkali terlalu banyak kalau dikatakan bahwa demokrasi 
menuntut adanya tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. 
Tetapi memang keterbukaan dan kebebasan yang sejati selalu 
memerlukan sikap-sikap bertanggung jawab, sikap-sikap yang bebas 
dari egoisme dan vested interest. Seperti ternyata dari kutipan di atas, 
kita mampu mendukung pandangan hidup demokratis kalau kita 

5Prinsip-prinsip ini, yaitu prinsip kemauan bagi pribadi, komitmen sosial 
dan mekanisme pengawasan dan pengimbangan melalui kebebasan-kebebasan 
menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, sikap tabah dan tulus untuk 
mendahulukan kepentingan umum dan menyisihkan kepentingan pribadi 
semata, dapat kita simpulkan juga dari sistem ajaran agama (Islam) yang dianut 
oleh bagian rakyat kita, yaitu dari al-Qur’an, surah al-‘Ashr (Q 103: 1-3), yang 
terjemahan lengkapnya ialah kurang lebih demikian:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Demi masa,
sungguh manusia itu pasti dalam kerugian, 
kecuali mereka yang beriman,
dan yang beramal kebajikan,
lagi pula saling mengingatkan sesamanya tentang kebenaran, 
dan saling mengingatkan sesamanya tentang ketabahan.

6Persons dedicated to the democratic way of life are capable of moving in the 
direction of that goal if they are prepared to accept and live according to the rule 
of partial functioning of ideals. Perfectionism and democracy are incompatible 
(T.V. Smith dan Eduard C. Lindeman, Th e Democratic Way of Life [New York: 
Mentor Book, 1951], h. 96).
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mampu meninggalkan sikap “mau menang sendiri,” dan menerima 
ketentuan bahwa demokrasi akan menghasilkan diterimanya 
dan dilaksanakannya hanya sebagian dari keinginan dan pikiran 
kita. Oleh karena itu, harus selalu ada kesediaan untuk membuat 
kompromi-kompromi. Apalagi selalu ada kemungkinan bahwa 
keinginan dan pikiran kita sendiri itu adalah hasil perpanjangan 
dari vested interest kita, jadi egois, setidaknya subjektif. Maka prinsip 
“partial functioning of ideas” harus benar-benar dimengerti, dihayati 
dan dipegang teguh. Sudah tentu demikian pula halnya dalam 
kita melakukan opsisi dan merupakan bagian amat penting dari 
mekanisme check and balance, sebagai kekuatan amar ma‘ruf nahyi 
munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan).
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NURCHOLISH MADJID, 
SOSOK PRIBADI PENGIMBANG

Muhamad Wahyuni Nafis

Memberikan tanggapan untuk artikel Nurcholish Madjid 
berjudul “Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi” yang ditulisnya 
pada kesempatan Seminar di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia) di Jakarta pada Rabu, 7 Februari 1994, membuat penulis 
mengingat-ingat berbagai bahan, hasil wawancara dan berbagai 
tanggapan yang pernah muncul berkenaan dengan ide demokrasi 
dan oposisi yang pernah mengemuka di Tanah Air. Meski artikel 
tersebut ditulis pada 1994, ide itu mengemuka secara nasional ke 
publik setelah selang waktu hampir dua tahun kemudian, tepatnya 
pada September 1995. Ide itu menyeruak ke permukaan karena ada 
istilah yang sangat sensitif pada waktu itu, yakni “partai oposisi” 
yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid pada sebuah seminar 
dengan tema “Perspektif Islam dalam Indonesia Modern” pada 4 
September 1995 di Jakarta. Dalam seminar tersebut Nurcholish 
Madjid menegaskan bahwa keberadaan partai oposisi dibutuhkan 
di Indonesia untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi. Bagi 
Nurcholish Madjid, kehadiran partai oposisi akan mengefektifkan 
terjadinya kontrol serta check and balance dalam kehidupan 
bernegara.1

Mungkin jika gagasan itu diungkapkan hari ini, nuansanya 
menjadi biasa-biasa saja. Tapi bayangkan, hal itu diungkapkannya 

1Kompas, 6 September 1995.
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enam belas tahun silam, saat pemerintah Orde Baru sangat kuat 
dan represif. Pada zamannya ide tersebut menghentakkan jantung 
banyak orang, terutama mereka yang menggantungkan nasib 
politiknya pada Orde Baru. Presiden Soeharto sendiri saat ide itu 
mencuat ke permukaan secara tegas menolaknya. Presiden saat 
itu menegaskan bahwa partai oposisi tidak sesuai dengan amanat 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dasar Negara Indonesia 
adalah semangat kekeluargaan dengan semangat musyawarah 
mufakat yang tidak mengenal oposisi.2

Dihadirkannya kembali artikel Nurcholish Madjid yang 
menyoal ide demokrasi, demokratisasi dan perlunya partai oposisi 
di Jurnal Titik-Temu ini sangatlah tepat mengingat sampai saat 
ini di era reformasi yang sudah berjalan selama tiga belas tahun 
berlalu, belum ada satu partai pun yang berani secara sengaja dan 
disiapkan secara konsepsional menjadi partai oposisi. Karena itu, 
ide-ide tentang perlunya partai oposisi seperti yang dituangkan 
dalam artikel ini dan sekaligus juga pernah mengemuka di Tanah 
Air, hemat saya, tetap mendapatkan porsi penting dan strategis 
dalam kehidupan berdemokrasi di negara kita. Hal penting lain 
— bahkan dalam pandangan saya lebih penting daripada ide-ide 
soal demokrasi dan partai opososi tersebut — adalah sosok pribadi 
yang menjalankan makna dan fi losofi  dari yang diharapkan oleh 
ide tersebut. Memperhatikan perjalanan hidupnya, Nurcholish 
Madjid nampaknya cukup layak digolongkan sebagai orang yang 
secara konsisten menjalankan ide demokrasi dan oposisi itu. Bahkan 
dalam hal oposisi ini ia telah melakukannya jauh sebelum gagasan 
tersebut dikemukakannya. 

Karena itu, tanggapan ini akan saya coba-arahkan pada sepak-
terjang Nurcholish Madjid yang berhubungan dengan tindakan 
demokrasi dan oposisi seperti yang ditulisnya dalam artikel 
tersebut. 

Awal tahun 1970, waktu Nurcholish Madjid menjadi Ketua 
Umum PB HMI periode kedua, ia diundang untuk ikut dalam 

2Kompas, 8 September 1995.
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sebuah pertemuan yang disponsori oleh harian KAMI yang dipimpin 
Nono Anwar Makarim dan majalah Tempo yang dipimpin Goenawan 
Mohamad. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menggalang kekuatan 
mahasiswa menghadapi Pemilu 1971. Banyak orang waktu itu 
mengkhawatirkan Pemilu 1971 sebagai spekulasi besar yang akan 
membuat keadaan menjadi kacau. Apalagi sejak 1955 tidak pernah 
lagi ada Pemilu.

Suasana politik saat itu memang sangat menghantui banyak 
orang. Setiap orang merasa takut dikambing-hitamkan sebagai 
ekstrim kiri yang identik dengan PKI. Setiap orang juga merasa 
takut dikelompokkan sebagai ekstrim kanan yang identik dengan 
Masyumi atau unsur-unsur Islam lain yang berpikiran sepola dengan 
Masyumi. Terhadap PKI, sikap Presiden Soeharto waktu itu sangat 
jelas. Semua unsur-unsur PKI “dihabisi” dan menjadikannya sebagai 
musuh nomor wahid bagi Orde Baru. Terhadap Masyumi atau 
unsur-unsur Islam lain yang sepola dengan Masyumi, sikap Soeharto 
juga tidak kalah kerasnya. Secara sengaja Soeharto menunjukkan 
tidak mau diidentikkan sebagai Muslim yang saleh. Misalnya, ia 
tidak mau kelihatan melakukan sembahyang atau salat Jum’at. Ia 
hanya mengikuti acara-acara keagamaan yang bersifat kenegaraan, 
seperti peringatan hari-hari besar Islam, terutama Maulid Nabi. Ia 
juga tidak mengawali pidatonya dengan mengucapkan “Assalamu 
‘alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh,” karena pada waktu itu 
ucapan tersebut sudah cukup menjadi tanda bahwa orang yang 
bersangkutan adalah Muslim fanatik. Singkat kata, menjelang 
Pemilu 1971 semua orang ditakut-takuti akan adanya bahaya PKI 
melalui PNI, dan ancaman bahaya Masyumi melalui Parmusi.

Dalam suasana politik semacam itu, jelas banyak orang merasa 
risau jika tidak berpihak kepada Golkar. Saat itulah justru Nurcholish 
Madjid memiliki pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan 
teman-temannya. Dalam pertemuan tersebut Nurcholish Madjid 
berpandangan bahwa Golkar pada Pemilu 1971 pasti akan menang. 
Mengapa? Karena Golkar didukung oleh 3M: money, military, dan 
machine (birokrasi). Karena itu, menurut Nurcholish Madjid, para 
pemuda dan mahasiswa seharusnya mendukung partai politik, 
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bukan mendukung Golkar, agar kekuatan partai relatif seimbang 
dengan kekuatan Golkar. Langkah ini diperlukan agar demokrasi 
bisa tumbuh sehat. Waktu itu — agak aneh memang — Golkar 
tidak (belum) digolongkan ke dalam partai politik. 

Sebagian besar peserta pertemuan waktu itu jelas kaget men-
dengar pandangan Nurcholish Madjid semacam itu. Di antara 
mereka yang merasa kaget itu, adalah Adnan Buyung Nasution. 
Dengan gayanya yang khas, Bang Buyung berkata: “Aneh sekali 
Adik kita Nurcholish Madjid ini, kok malah mendukung partai!”3

Pandangan Nurcholish Madjid itu kemudian digempur oleh 
banyak kawannya. Mereka khawatir, dukungan kepada partai-
partai hanya akan memperkuat apa yang waktu itu populer dengan 
sebutan “politik aliran.” Orang seperti Rahman Tolleng, Rachmat 
Witoelar, dan lain-lain beramai-ramai mendukung Golkar. Bang 
Buyung waktu itu malah sangat dalam keterlibatannya, sampai ikut 
berkampanye di Stadion Utama Senayan. “Seandainya saya bukan 
Ketua Umum PB HMI waktu itu, maka saya akan berkampanye 
untuk Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), partai yang paling 
dekat dengan aspirasi saya waktu itu,” aku Nurcholish Madjid.4 

Atas dasar pemikiran diperlukannya kekuatan pengimbang 
dalam demokrasi itulah kemudian Nurcholish Madjid pada Pemilu 
1977 terlibat mendukung dan berkampanye untuk kemenangan 
PPP. Banyak orang tidak memahami apa maksud di balik tindakan 
kampanye Nurcholish Madjid untuk PPP saat itu. Tidak sedikit 
orang mengecam Nurcholish Madjid sebagai orang yang tidak 
konsisten dengan pernyataannya sendiri. Dulu (1970) Nurcholish 
Madjid mengeluarkan pernyataan penuh sihir “Islam, yes; Partai 
Islam, No”, tapi ternyata kini Nurcholish Madjid mengubah 
pendiriannya menjadi “Islam, yes; Partai Islam, yes”. Di sinilah 

3Lihat Demi Islam, Demi Demokrasi, Otobiografi  Dr. Nurcholish Madjid, 
selanjutnya disebut Demi Islam (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 138-39. Buku 
hasil wawancara dengan Nurcholish Madjid ini awalnya akan diterbitkan pada 
ulang tahun Nurcholish Madjid yang ke-60. Tetapi Nurcholish Madjid tidak 
menyetujuinya. Proses wawancara dipimpin oleh Sdr. Ihsan Ali-Fauzi. 

4Demi Islam, h. 141.
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perlunya dikemukakan bahwa apa yang dilakukan Nurcholish 
Madjid adalah keberpihakan kepada partai politik yang lemah 
agar tidak terjadi adanya kekuatan politik dominan sehingga 
proses check and balance bisa dijalankan dengan efektif. Karena itu, 
tindakan demokrasi yang dilakukan Nurcholish Madjid tersebut 
oleh Mahbub Djunaedi dimetaforkan dengan istilah “memompa 
ban kempes.”5 Lagi-lagi Nurcholish Madjid mempertaruhkan diri 
dan kemampuannya untuk sebuah demokrasi yang sehat. Ia tidak 
berharap mendapatkan keuntungan politik dari PPP. Dan itu 
dibuktikannya setelah Pemilu 1977, ia berangkat ke Amerika untuk 
melanjutkan studinya.

Nurcholish Madjid sebenarnya melakukan apa yang biasa 
dilakukan para intelektual di negara-negara Barat sebagai langkah 
pemihakan kepada kaum pinggiran dan kelompok yang bakal 
kalah. Dengan kata lain, Nurcholish Madjid melakukan apa yang 
disebut critical participation, partisipasi kritis yang menentukan, 
demi mencapai keseimbangan. Dan untuk menguatkan apa 
yang telah Nurcholish Madjid lakukan itu, jauh setelah aktivitas 
kampanyenya itu berlalu, yakni sekitar 17 tahun kemudian, 
tepatnya pada 7 Februari 1994, dalam suatu seminar di LIPI, 
ia membuat makalah berjudul “Demokrasi, Demokratisasi dan 
Oposisi” yang ditampilkan dalam Titik-Temu ini. Makalah tersebut, 
menurut hemat saya, berisi pemaparan tentang makna dan hakikat 
demokrasi dan pentingnya oposisi loyal yang telah diperankannya 
jauh sebelum makalah itu dibuat. Dalam makalah tersebut 
Nurcholish Madjid menegaskan bahwa sebuah sistem politik 
disebut demokratis jika terdapat wujud dinamika pengawasan dan 
pengimbangan (check and balance). Mengapa pengawasan, karena 
sebagai ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka 
untuk semua pemeran-serta (partisipan), dan tidak dibenarkan 
untuk diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, 
betapa pun wasesa-nya orang itu. Dan mengapa pengimbangan, 
karena sistem masyarakat dapat dikatakan sebagai demokratis hanya 

5Kompas, 31 Oktober 1984.
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jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat 
untuk berpartisipasi, apa pun dan bagaimana pun caranya, dan 
tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi 
keseluruhan.6 Dengan penegasan tersebut, bagi Nurcholish Madjid, 
tidaklah bisa dibenarkan dalam alam demokrasi jika tidak terdapat 
partai politik oposisi. Dan partai oposisi yang dimaksudkan oleh 
Nurcholish Madjid adalah partai yang menjalankan ide check and 
balance, sehingga tidak berarti terus-menerus to oppose, tapi juga 
to support. Nurcholish Madjid mencontohkan di Amerika yang 
hanya ada partai pemerintah dan partai oposisi. Jika yang tengah 
berkuasa Partai Demokrat, maka yang menjadi oposisinya adalah 
Partai Republik. Demikian sebaliknya. Dan menariknya dalam 
beberapa hal sering terjadi koalisi-koalisi. Karena itu, tidak aneh 
jika terjadi sebagian orang-orang Partai Republik berpihak kepada 
suatu masalah yang kepadanya orang-orang Partai Demokrat 
juga memihaknya. Demikian juga sebaliknya. Namun itu semua 
dilakukan dengan inisiatif penuh dari orang-orang tersebut. Jadi, 
hal itu terjadi bukan masalah kebijakan golongan atau kelompok, 
melainkan inisiatif penuh sebagai wakil rakyat.7

Memperkuat pesan yang disampaikannya bahwa Nurcholish 
Madjid tidak hanya berhenti pada ide dan gagasan demokrasi, 
demokratisasi dan oposisi, seperti yang dituangkannya dalam 
makalah di jurnal ini, tetapi ia juga secara sengaja dan penuh sadar 
terlibat dan aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan Komite 
Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang dideklarasikan pada 
15 Maret 1996 oleh Goenawan Mohamad dan kawan-kawan. 
Keterlibatan dan aktifnya Nurcholish Madjid di KIPP saat itu tentu 
saja mengundang banyak tanda-tanya dan keheranan dari banyak 
orang. Bahkan keheranan itu datang dari para sahabatnya yang 

6“Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi,” makalah untuk sebuah Seminar 
di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada Rabu, 7 Februari 1994, 
h. 6.

7“Oposisi bukan Berarti Menjatuhkan Pemerintah,” Wawancara dengan Dr. 
Nurcholish Madjid, Tiras 1/ 34 (21 September 1995), h. 47-52.
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tidak memahami peranan yang tengah dimainkan oleh Nurcholish 
Madjid. Tidak kurang dari seorang Din Syamsuddin secara 
tersirat mempertanyakan keterlibatan Nurcholish Madjid di KIPP 
tersebut. Hal itu terlihat pada acara yang diselenggarakan CPDS 
(Center for Policy and Development Studies) yang dipimpinnya, 
yang mengambil judul “Signifi kansi KIPP bagi Pengembangan 
Demokrasi di Indonesia.” Acara tersebut digelar tiga minggu setelah 
deklarasi KIPP dilaksanakan. Dalam acara tersebut, nampaknya 
Din secara khusus meminta Nurcholish Madjid untuk menjelaskan 
keterlibatannya di KIPP. Hal itu terbaca pada surat Nurcholish 
Madjid untuk Din, mengingat Nurcholish Madjid kemudian 
tidak bisa menghadiri acara tersebut. Surat yang “Kepada Yang 
Terhormat”-nya ditujukan kepada Sdr. M. Din Syamsuddin yang 
berisi tiga halaman dengan satu spasi itu, antara lain berisi pandangan 
Nurcholish Madjid tentang apa itu KIPP sehingga ia kemudian 
terlibat di dalamnya. Terdapat sembilan pandangan Nurcholish 
Madjid tentang apa itu KIPP, dan sekaligus menjadi alasan bagi 
dirinya untuk terlibat di dalamnya.8 Kesembilan pandangan tersebut 
nampaknya perlu untuk dikemukakan mengingat butir-butir di 
dalamnya merupakan tindakan demokratis yang meniscayakan 
adanya sikap check and balance. 

Kesembilan pandangan Nurcholish Madjid itu adalah sebagai 
berikut. Pertama, KIPP adalah suatu gerakan warga negara secara 
sukarela. Karena segi kesukarelaannya ini, KIPP memang dan 
dengan sendirinya berada di luar jalur resmi.9 Dalam pandangan 
saya, penegasan Nurcholish Madjid bahwa KIPP adalah gerakan 
sukarela dan berada di jalur tidak resmi merupakan prasyarat 
untuk menjaga agar KIPP bisa berperanan secara independen dan 
nonpartisan. 

8Pernyataan ini terdapat dalam surat Nurcholish Madjid untuk Din 
Syamsuddin berkenaan ketidak-hadirannya memenuhi undangan CPDS di acara 
dialog yang mengambil judul “Signifi kansi KIPP bagi Pengembangan Demokrasi 
di Indonesia,” yang diselenggarakan di Jakarta pada 9 April 1996.

9Surat Nurcholish Madjid.
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Kedua, KIPP dibentuk untuk ikut menumbuhkan tradisi 
demokrasi di negeri kita, namun tidak mengklaim sebagai satu-
satunya gerakan serupa. Jadi juga tidak ada klaim sebagai “yang 
paling tahu” tentang demokrasi. Karena itu, selalu ditekankan 
adanya faktor ekperimentasi dengan kemungkinan salah dan 
benar.10

Ketiga, sebagai konsekuensi dari poin kedua di atas, dalam 
eksperimen demokrasi tersebut terdapat paham kenisbian. Justru 
demokrasi sering gagal karena para pendukung atau pejuangnya 
terjebak dalam paham kemutlakan (absolutisme).11 Penegasan ini 
menunjukkan bahwa dalam alam demokrasi adalah kontradiktif 
dan ironis kalau ada orang atau kelompok memaksakan keinginan 
dan pendapat sendiri atas nama demokrasi. 

Keempat, kita memulai semua langkah kita dengan titik-tolak 
positive thinking, dan menjauhi sikap-sikap konfrontatif. Kita 
memandang bahwa semua yang telah terjadi pada bangsa kita 
merupakan proses perkembangan dan pertumbuhan negara kita 
sebagai nation state, dengan unsur-unsur “coba dan salah” (trial and 
error) yang sangat wajar. Dalam proses-proses itu ada kegagalan-
kegagalan, tapi juga banyak sekali keberhasilan-keberhasilan. 
Dengan ikut serta secara aktif-positif berusaha menumbuhkan 
demokrasi, maka kita berharap bahwa kegagalan dapat dicegah 
atau dikurangi, dan keberhasilan dapat diperkukuh dan diulang 
dengan mantap.12

Kelima, dalam rangka positive thinking itu, diyakini bahwa 
setiap komponen masyarakat Indonesia mempunyai peranan 
tersendiri yang mungkin unik dalam usaha-usaha menegakkan 
Demokrasi Indonesia, termasuk ABRI. Secara khusus ABRI 
perlu disebut, mengingat stereotip banyak orang bahwa ABRI 
adalah penghalang demokrasi. Tapi banyak contoh dari sesama 
negara berkembang, seperti Turki, Korsel dan Taiwan, di mana 

10Surat Nurcholish Madjid.
11Surat Nurcholish Madjid.
12Surat Nurcholish Madjid.
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angkatan bersenjata adalah justru sponsor tangguh bagi proses-
proses demokratisasi. Menurut Nurcholish Madjid, setelah banyak 
mengamati dan berkenalan dengan tokoh-tokoh ABRI, ternyata 
cukup banyak dari mereka yang mempunyai komitmen atau ikatan 
batin kepada demokrasi, dan pandangan-pandangan politik mereka 
cukup demokratis.13 

Keenam, salah satu, dan yang paling penting, dalam alam 
demokrasi, atau sistem politik manapun, ialah adanya presumed 
truth sebagai premis awal yang darinya semua hal bertolak, karena 
tidak mungkin sesuatu dimulai dari titik nol. Bagi bangsa Indonesia, 
dengan sendirinya, presumed truth itu ialah Pancasila. Karena ABRI 
adalah lembaga yang paling efektif menjaga Pancasila, maka justru 
pelaksanaan tugasnya itu, yang disertai komitmen mereka sendiri 
sebagai pribadi-pribadi kepada nilai-nilai demokratis, merupakan 
sumbangan yang paling berharga untuk tegaknya kehidupan 
demokrasi di Indonesia.14

Ketujuh, masih berkenaan dengan ABRI, sumbangan besar 
lain ialah pelaksanaan tugasnya untuk memelihara kestabilan dan 
keamanan. Ini tanpa berarti mengabaikan “ongkos-ongkos” yang 
mesti kita bayar semua untuk tegaknya kestabilan dan keamanan 
itu, misalnya, ekses-ekses negatif “security approach.” Tidak ada yang 
cuma-cuma di muka bumi ini, “there is no such thing as a free lunch,” 
“jer basuki mawa bea,” “bi qadr-i’l-kadd-i tuktasab-u’l-ma’ali,” dan 
seterusnya. Dan kita tidak dapat take for granted kestabilan dan 
keamanan yang kita nikmati selama ini. Semuanya diperoleh dengan 
susah-payah dan penuh pengorbanan. Seperti dikatakan Bung Hatta 
dalam bukunya yang profetik, Demokrasi Kita, keadaan kacau karena 
salah melaksanakan demokrasi dan kebebasan akan mengundang 
lawan demokrasi dan kebebasan itu sendiri, yaitu tampilnya orang 
kuat untuk mengatasi kekacauan. Dan Bung Hatta terbukti benar, 
sangat benar.15

13Surat Nurcholish Madjid.
14Surat Nurcholish Madjid.
15Surat Nurcholish Madjid.
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Kedelapan, karena itu, KIPP dalam pandangan Nurcholish 
Madjid, juga menurut para penggagasnya, tidak bermaksud 
“merusak” kembali aset-aset sosial-politik yang sudah di tangan 
sekarang ini. Paling jauh ialah mengusahakan perbaikan-perbaikan, 
sesuai dengan cita-cita kita semua, dengan memberdayakan rakyat 
umum untuk bereksperimentasi dengan demokrasi. Karena itu 
dampak yang diharapkan terbatas hanya kepada dampak moral. 
Jangankan dampak politik, dampak legal pun belum tentu 
didapatkan.16

Terakhir, yaitu kesembilan, karena itu, KIPP tidak berpretensi, 
dan mustahil dapat menjadi semacam Namfrel di Filipina, apalagi 
berdampak pengerahan “people’s power” yang revolusioner itu. 
Di sini juga sangat penting ditegaskan bahwa “masa bakti” KIPP 
hanyalah sekitar Pemilu, sampai sekitar akhir 1997. Setiap usaha 
menyimpangkan KIPP dari tujuan asalnya, seperti dikatakan Sdr. 
Mulyana pada saat deklarasi, tentu akan dihadapi dan diselesaikan in 
due course, sesuai kelaziman yang ada. Karena itu, setiap pendukung 
KIPP has every right to withdraw his or her support whenever he or she 
fi nds it out of control and distracted from its original goal.17

Tindakan demokrasi yang diperankannya sebagai pengimbang 
tersebut ternyata dilakukan Nurcholish Madjid tidak hanya 
pada ranah legal dan formal seperti diuraikan di atas. Dalam 
hal pemberian dukungan kepada institusi-institusi politik yang 
ada pun Nurcholish Madjid telah memperhitungkannya dengan 
dasar check and balance tersebut. Hal itu terlihat pada pengalaman 
penulis berikut ini. Suatu hari Nurcholish Madjid mendapat surat 
permohonan dari CSIS (Center for Strategic and International 
Studies) untuk menjadi salah satu pembicara. Acara itu bertempat di 
Bali. Panitia sudah menyiapkan hotel untuk bermalam Nurcholish 
Madjid sekaligus tiket pesawat yang sudah siap diantar ke kantornya. 
Secara taken for granted penulis berkeyakinan bahwa Nurcholish 
Madjid akan siap berangkat ke acara tersebut. Tapi ketika penulis 

16Surat Nurcholish Madjid.
17Surat Nurcholish Madjid.
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menyampaikan isi surat itu kepada Nurcholish Madjid, apa kata 
beliau? “Saya tidak bisa mengisi acara tersebut,” tegas Nurcholish 
Madjid. Penolakan yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid tidak 
jelas alasannya. Sehingga waktu penulis menyampaikan penolakan 
Nurcholish Madjid kapada panitia, penulis pun merasa agak gugup. 
Kejadian itu terjadi sekitar awal tahun 1993. 

Selang sekitar tujuh bulanan, surat permohonan serupa 
datang kembali kepada Nurcholish Madjid, hanya tempatnya 
tidak di Bali melainkan di Jakarta. Berdasarkan pengalaman 
yang lalu, penulis berkeyakinan bahwa Nurcholish Madjid tidak 
bersedia memenuhi permohonan tersebut. Tapi ketika penulis 
menyampaikan isi surat permohonan tersebut, justru yang terjadi 
di luar dugaan penulis. Nurcholish Madjid bersedia memenuhi 
permohonan dari CSIS itu. Dengan penuh keheranan, penulis 
melontarkan pertanyaan ringan kepada Nurcholish Madjid, yang 
dipanggil akrab Cak Nur: “Kok Cak Nur sekarang bersedia datang 
untuk memenuhi permohonan CSIS itu? Bukannya dulu Cak Nur 
tidak bersedia memenuhinya?” Apa jawaban Nurcholish Majid? 
“Begini Nafi s, dulu saya tidak memenuhi permohonan CSIS 
itu karena waktu itu CSIS masih menjadi lembaga yang sangat 
kuat. Tapi sekarang saya bersedia memenuhi permohonan CSIS 
karena sekarang CSIS pamornya sudah terkalahkan oleh adanya 
CIDES (Center for Information and Development Studies) yang 
dilahirkan oleh ICMI pada 25 Januari 1993. Jadi sekarang saya 
bersedia memenuhi permohonan CSIS agar kekuatannya bisa 
mengimbangi CIDES.” 

 Pengalaman di atas memberikan pelajaran kepada penulis 
bahwa Nurcholish Madjid benar-benar merupakan seorang yang 
sejati dalam mengamalkan pengetahuan yang diyakininya benar. 
Beliau berulang-ulang menegaskan bahwa tidak boleh hanya ada 
satu kekuatan sosial-politik yang dominan di negeri ini sebab 
ia bisa menjadi semacam tiran. Karena itu diperlukan kekuatan 
pengimbang (balancing force). Jadi ide tentang pentingnya ada 
keseimbangan dalam kehidupan ini telah menjadi sikap hidup 
Nurcholish Madjid. Dan sikap itu diamalkannya secara universal, 
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tidak didasarkan pada kepentingan kelompok agama atau etnis 
tertentu.18

Inilah kira-kira yang bisa penulis tampilkan berkenaan dengan 
sosok Nurcholish Madjid yang telah memainkan peranan sebagai 
pengimbang demi sehatnya demokrasi di Indonesia. Tidak salah 
karenanya kalau penulis memberikan julukan kepada Nurcholish 
Madjid sebagai “Sosok Pribadi Pengimbang.” 

Muhammad Wahyuni Nafis adalah Ketua NCMS (Nurcholish Madjid 
Society) dan Principal Sekolah Madania di Parung, Bogor. 

18Pengalaman penulis ini terdapat juga dalam Muhamad Wahyuni Nafi s 
dan Achmad Rifki, penyunting, Kesaksian Intelektual, Mengiringi Kepergian Sang 
Guru Bangsa (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 31-32. 
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ISLAM DAN DEMOKRASI

M. Dawam Rahardjo

Para pengamat Barat, dari hasil pengamatan mereka di negara-
negara mayoritas berpenduduk Muslim, khususnya di kawasan 
Timur Tengah dan Afrika Utara, berkesimpulan bahwa Islam sebagai 
doktrin komprehensif tidak kompatibel dengan demokrasi. Hal 
ini terutama dibuktikan oleh fakta hampir di semua negara Islam, 
yaitu sistem politiknya bercorak otoriter, khususnya berbentuk 
monarki absolut atau negara dan pemerintahan militer. Sementara 
itu dari kalangan ulama Islam sendiri, banyak di antara mereka, 
misalnya Hasan al-Banna, Abul A’la al-Maududi atau Naqiyuddin 
al-Nabhani, berpendapat bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan 
Islam. Walaupun dari kalangan pemikir Islam, misalnya ulama Al-
Azhar dan tokoh Ikhwan al-Muslimin, Muhammad al-Ghazali dan 
kalangan orientalis seperti John Esposito, berpendapat bahwa syūrā 
adalah suatu bentuk demokrasi Islam dan dapat menjadi titik tolak 
teori demokrasi dalam Islam. Tetapi ulama lain, seperti Syarkawi, 
membantahnya dengan mengatakan bahwa syūrā bukanlah 
demokrasi dalam pengertian umum dewasa ini. Paling tidak 
masalah kompatibilitas antara Islam dengan demokrasi merupakan 
isu yang diperdebatkan, baik di kalangan sarjana Barat maupun 
Muslim sendiri. Di Indonesia, ustadz Abu Bakar Ba‘asyir dari 
Pesantren al-Islam Ngruki dan pendiri Majelis Mujahidin Indonesia 
(MMI), menulis kupasan yang dimuat dalam buku catatan dari 
penjaranya bahwa demokrasi, bersama-sama dengan nasionalisme 
dan sekularisme yang berasal dari Barat, adalah paham syirik karena 
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menyekutukan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Tetapi 
pemikir lama Indonesia, Muhammad Natsir, yang pernah menjadi 
Ketua Umum Partai Masyumi yang disebut sebagai pengusung 
demokrasi di Indonesia itu, menerima konsep demokrasi dengan 
mensyaratkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang disebutnya sebagai teo-demokrasi.

Dari situ memang timbul pertanyaan apakah masih mungkin 
demokrasi timbul dan berkembang di dunia Islam? Pertanyaan 
itu timbul berdasarkan dua asumsi. Pertama, demokrasi sebagai 
sistem politik, terus berkembang secara bergelombang. Samuel P. 
Huntington dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa dewasa 
ini dunia telah memasuki gelombang ketiga (the third wave) 
demokrasi sebagai gejala global. Beberapa negara berpenduduk 
mayoritas Muslim, seperti Turki, Pakistan, Bangladesh, Mali dan 
Indonesia telah memasuki tahap demokratisasi, walaupun belum 
sepenuhnya liberal. Kedua, demokrasi dengan segala kekurangannya 
dan masalah yang ditimbulkannya dianggap sebagai sistem politik 
terbaik di dunia modern. Menurut Francis Fukuyama, demokrasi 
liberal, bersama-sama dengan ekonomi liberal, adalah puncak dari 
perkembangan pemikiran manusia di bidang politik dan ekonomi. 
Ia menyebutnya sebagai akhir sejarah (the end of history). Walaupun 
banyak negara di dunia, termasuk negara-negara Islam belum 
sepenuhnya demokratis atau liberal, namun seluruh dunia sedang 
dalam proses menuju ke arah sistem demokrasi liberal. Barangkali 
proses demokratisasi di dunia Islam termasuk dalam gelombang 
keempat demokrasi global, sesudah gelombang ketiga di negara-
negara pasca komunis. Karena itu pemikir semacam John Rawls atau 
Juergen Habermas, akhir-akhir ini masih menulis teori mengenai 
liberalisme politik (political liberalism) yang antara lain membahas 
hubungan antara agama sebagai doktrin komprehensif dan negara 
dalam sistem politik liberal yang sudah lama menjadi subyek 
polemik publik di Indonesia dan belum selesai hingga sekarang.

Masalahnya adalah bahwa, sebagaimana telah menjadi pendapat 
umum di Barat maupun di dunia Islam, demokrasi sebagai sistem 
politik adalah pemikiran Barat, artinya ia dikemukakan oleh para 
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fi lsuf sosial Barat sejak Aristoteles, Tocqueville hingga Rawls dan 
Habermas. Paling tidak dipersepsikan bahwa demokrasi adalah 
sistem politik yang timbul dan berkembang di negara-negara Barat 
yang berlatar belakang agama dan budaya Yahudi-Kristiani serta 
Yunani-Romawi. Demokrasi belum pernah menjadi buah pemikiran 
di lingkungan fi lsuf Muslim dan hanya baru-baru ini saja demokrasi 
menjadi pembahasan, misalnya dilakukan oleh Anshory Filaly dari 
Maroko, dalam artikelnya “Islam and Liberal Democracy” yang 
membahas hubungan Islam dengan demokrasi liberal.

Pembahasan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi 
itu sebenarnya masih mengemban kerancuan metodologi. Pertama, 
mengenai pengertian Islam di satu pihak, dan kedua, pengertian 
demokrasi di pihak lain. Islam dalam hal ini mengandung berbagai 
pengertian dan terdapat berbagai aliran pemikiran. Pada pokoknya 
Islam dapat ditafsirkan, pertama sebagai teks yang bersumber 
kepada al-Qur’an dan al-Sunnah yang membentuk dan merupakan 
sendi-sendi ilmu-ilmu agama (ulūm al-dīn), dan kedua sebagai 
doktrin komprehensif yang merupakan penafsiran Islam dalam 
kerangka ideologi di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan 
budaya. Serbagai doktrin komprerhensif, memang telah terbentuk 
ortodoksi Islam, tetapi di luar itu masih banyak variasi aliran Islam. 
Sebagian aliran bisa mendukung atau menolak demokrasi. Sebagian 
menerima demokrasi secara substansif dan tujuannya, dan sebagian 
lain bersikap instrumentalis yang memakai demokrasi hanya sekadar 
sebagai alat mencapai tujuan. 

Islam sebagai doktrin komprehensif yang dipahami sebagai 
doktrin atau ideologi Islamisme dirumuskan oleh dua aliran 
Salafi . Pertama adalah yang dirumuskan oleh ulama Salaf puritan, 
seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutub, yang menjadi ideologi 
gerakan politik Ikhwan al-Muslimin; Abul A’la al-Maududi 
yang pemikirannya menjadi doktrin politik partai Jama‘at Islami 
Pakistan dan Naqiyuddin al-Nabhani yang gagasannya menjadi 
doktrin komprehensif partai politik Hizbut Tahrir yang mencita-
citakan khilafah Islam internasional. Aliran ini mencita-citakan 
terbentuknya negara berdasarkan syariat Islam yang disebut juga 
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negara Islam atau kekhalifahan republik mengikuti model Khilafah 
Rasyidah.

Aliran Salafi  kedua adalah Wahhabisme yang dianut oleh negara 
Arab Saudi yang sebenarnya merupakan hasil kontrak politik antara 
dinasti Ibn Saud dan kelompok aliran teologi yang dikembangkan 
oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sistem politik ini pada 
dasarnya merupakan persekutuan antara paham keagamaan dan 
aspirasi kabilah Arab yang menghasilkan sistem monarki absolut 
berdasarkan Islam di beberapa negara Arab, seperti Maroko, 
Yordania, negara-negara Teluk Persia dan Arab Saudi.

Sejak reformasi di dunia Islam, sistem monarki absolut warisan 
Abad Pertengahan itu di beberapa negara sudah digantikan dengan 
rezim militer seperti yang terjadi di Turki, Irak, Mesir, Sudan, 
Libya dan Al-Jazair. Di Turki rezim militer itu telah digantikan 
dengan pemerintahan sipil nasionalis-sekuler, walaupun dalam 
kontrol kekuatan militer. Sedang di Tunisia digantikan dengan 
negara republik sipil, tetapi tetap bercorak otoritarian yang terakhir 
sebelum aksi penggulingan kekuasaan Presiden Zein el Abidin, 
dikuasai oleh rezim kepolisian. Sementara di Iran telah terjadi 
revolusi yang melahirkan negara Islam dan demokrasi yang tidak 
liberal (illiberal democracy), meminjam istilah Fareed Zakaria, yaitu 
suatu bentuk demokrasi yang dianggap tidak lazim (uncommon 
democracy). Sementara menurut T.J. Pimple, demokrasi model Iran 
berdasar pada paham kedaulatan Tuhan yang diwakilkan kepada 
lembaga keulamaan yang disebut Wilāyat al-Faqīh.

Menurut Ali Abdul Raziq, Islam memang tidak memiliki 
petunjuk khusus mengenai sistem politik yang merupakan wilayah 
di luar agama atau wilayah ijtihād. Oleh sebab itu, di negara-negara 
Islam, sistem politik dan kenegaraan apapun bisa terjadi. Itulah 
sebabnya maka timbul sistem republik di zaman Khilafah Rasyidah 
dan kemudian sistem monarki di zaman kerajaan dinasti-dinasti 
Muslim di Abad Pertengahan dan di zaman modern. Oleh sebab 
itu, sistem demokrasi di masa kontemporer tetap dimungkinkan 
dan bisa memperoleh legitimasi dari dalil fi kih. Namun dalam teori 
diutamakan negara yang merupakan instrumen penerapan syariat 
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Islam berdasarkan sistem politik apapun. Menurut Ali Abdul Raziq 
dan para pemikir Muslim liberal, sistem politik yang dipreferensikan 
di zaman modern adalah demokrasi.

Di pihak lain, demokrasi pun memiliki beberapa bentuk, 
misalnya, terdapat tiga kategori besar demokrasi: demokrasi liberal, 
demokrasi sosial, dan demokrasi rakyat. Di Indonesia sendiri pernah 
muncul konsep Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. 
Dalam UUD 1945, terdapat istilah demokrasi ekonomi, sebagai 
sistem ekonomi Indonesia. Sebelumnya pernah ditawarkan konsep 
teo-demokrasi atau demokrasi berketuhanan oleh Mohammad 
Natsir. Mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta pernah pula 
melahirkan konsep yang cukup jelas berupa konsep Anggaran Dasar 
Partai Demokrasi Islam, walaupun partai itu sendiri tidak pernah 
berdiri sebagai badan hukum.

Demokrasi sebagai nampak dalam sejarah, termasuk sejarah 
Indonesia, mengandung beberapa komponen dan faktor pendukung. 
Demokrasi di Eropa berkembang dari beberapa teori dan paham, 
misalnya liberalisme, individualisme, dan sekularisme. Demokrasi 
berkembang sejalan dengan kesadaran dan paham tentang hak-
hak asasi manusia dan hak-hak sipil yang merupakan respons 
atau sahutan terhadap sistem monarki absolut yang merupakan 
persekutuan antara otoritas politik (atau negara) dan otoritas 
keagamaan (atau gereja).

Pada awalnya yang terjadi di Eropa lebih merupakan perkem-
bangan kesadaran hak-hak asasi manusia menjadi hak-hak sipil. 
Dengan perkataan lain, yang terjadi adalah proses liberalisasi 
masyarakat dan proses pembebasan masyarakat dari absolutisme. 
Proses ini kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran dari para fi lsuf 
sosial, seperti Th omas Hobbes dan John Locke yang dalam teori 
sosial, benang merahnya adalah teori kontraktual yang melahirkan 
Th e Glorious Revolution di Inggris pada tahun 1688. Sejalan dengan 
gagasan Locke, lahir konstitusi yang mengikat kekuasaan negara, 
yang pada waktu itu digenggam oleh raja. Gagasan ini berlawanan 
dengan gagasan Hobbes mengenai negara Leviathan yang absolutis. 
Inti gagasan negara monarki konstitusional adalah persetujuan 
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(consent) dari rakyat tentang batas-batas kekuasaan negara dalam 
hal ini raja. Gagasan ini diteruskan dengan UU tentang hak-hak 
rakyat (bill of right) pada tahun 1689 yang disahkan oleh parleman 
Inggris. Dengan demikian, proses demoktratisasi dimulai dengan 
pembatasaan kekuasaan negara di satu pihak dan pemberian 
hak-hak rakyat di pihak lain. Perkembangan selanjutnya adalah 
pembagian kekuasaan negara berdasarkan teori dan prinsip Trias 
Politika menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang 
digagas oleh J.J. Rousseau.

Dengan perkembangan sistem kenegaraan dan pemikiran sosial 
Abad Pencerahan itu terjadi Revolusi Amerika yang didasarkan 
pada manifesto politik Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of 
Independence) tahun 1776 berbarengan dengan terbitnya buku Adam 
Smith Th e Wealth of Nation yang menjadi dasar dari sistem ekonomi 
liberal kapitalis. Kedua perkembangan itu saling mendukung. 
Dengan demikian, pemikiran Pencerahan (Enlightenment) telah 
melahirkan tahap baru dalam perkembangan sejarah demokrasi. 
Amerika Serikat menjadi negara republik pertama yang demokratis 
dalam sejarah dunia. Baru kemudian, Revolusi Amerika mengilhami 
terjadinya Revolusi Perancis 1789 di Eropa yang mendasarkan diri 
pada semboyan liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan dan 
persaudaraan) yang merupakan fondasi Demokrasi Liberal. Dua 
revolusi itulah, yang dilahirkan dari kombinasi perubahan sosial 
dan pemikiran fi lsafat sosial pencerahan, yang memulai apa yang 
disebut oleh Samuel P. Huntington sebagai gelombang pertama 
demokrasi global. 

Dari sisi lain, gagasan liberalisme mempengaruhi pemikiran 
teologi di lingkungan Kristen Katolik Abad Pencerahan yang 
melahirkan Protestantisme, yang mengeluarkan diri dari hegemoni 
dan dominasi teokrasi Katolik Roma. Gerakan Protestantisme 
pada hakekatnya merupakan perkembangan demokrasi di bidang 
keagamaan. Dalam gagasan Protestantisme itu terkandung gagasan 
sekularisme, dimana penguasa duniawi, melepaskan diri dari 
kekuasaan teokrasi Katolik Roma. Sekularisme yang melahirkan 
proses sekularisasi itu dibarengi dengan perkembangan ilmu 
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pengetahuan yang mengusung pemikiran fi lsafat naturalisme yang 
rasional dan empiris. Perkembangan itu melahirkan pembedaan 
antara agama dan politik (atau negara) di satu pihak, dan antara 
agama dan ilmu pengetahuan di pihak lain, yang merupakan dua 
sayap sekularisme. Maka sekularisme ikut membuka jalan menunju 
dan mendukung proses demokratisasi. Melalui sekularisme, paham 
kedaulatan Tuhan digantikan dengan paham kedaulatan rakyat.

Berbeda dengan asal-usul dan perkembangan demokrasi di 
Eropa dan Amerika yang merupakan sahutan terhadap sistem 
monarki absolut dan teokrasi gereja Katolik Roma, perkembangan 
demokrasi di Indonesia merupakan sahutan yang melahirkan 
kesadaran nasional dan kemudian gerakan untuk mencapai 
kemerdekaan bangsa. Gerakan itu ingin membebaskan diri dari 
kuasa kolonial yang menindas hak-hak rakyat. Pandangan ini pada 
dasarnya merupakan aspek dari pandangan demokrasi yang baru 
diartikulasikan kemudian oleh tokoh-tokoh gerakan kesadaran 
nasional seperti Cipto Mangunkusumo. Dari kalangan gerakan 
kebangsaan Islam, gagasan demokrasi itu dikemukakan oleh HOS 
Tjokroaminoto.

Kesadaran nasional kemudian melahirkan organisasi sosial yang 
bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dakwah, pelayanan 
kemanusiaan seperti pemeliharaan anak yatim atau pelayanan 
kesehatan, pengembangan ekonomi melalui koperasi dan perkreditan 
rakyat, lembaga kajian (studie club), kesusasteraan dan penerbitan, 
koran dan majalah. Lembaga-lembaga itu kemudian disebut sebagai 
pendukung masyarakat sipil (sivil siociety) sebagaimana dilihat oleh 
Alexis Tocqueville, fi lsuf sosial Perancis di Amerika pada dasawarsa 
30-an abad ke-19. Menurut Tocqueville dalam bukunya Democracy 
in America (1834), masyarakat sipil adalah infra-struktur atau basis 
budaya demokrasi. Pada masa pergerakan nasional, tokoh-tokoh 
gerakan sosial terlibat atau bahkan membentuk partai politik. 

Kebangkitan nasional juga melahirkan partai-partai politik 
yang mengartikulasikan aspirasi masyarakat, dalam menuntut 
peningkatan kesejahteraan dan menuntut kemerdekaan bangsa. 
Partai-partai politik itu juga mengembangkan konsep ideologi, 
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baik berdasarkan pemikiran sendiri (indigenous) maupun dengan 
menyerap gagasan-gagasan dari luar, khususnya Eropa, seperti 
Sosialisme, Demokrasi dan Nasionalisme, dan Timur Tengah, yaitu 
modernisme Islam. Partai Politik didirikan berdasarkan Anggaran 
Dasar yang merupakan konstitusi mikro pada tingkat organisasi 
politik dan memilih pimpinan dan pengurus partai. Partai politik 
adalah salah satu unsur atau infrastuktur demokrasi.

Melalui partai politik atau gerakan sosial, tokoh-tokoh partai 
itu menempatkan diri sebagai wakil rakyat dalam parlemen 
kolonial Hindia Belanda yang pada waktu itu disebut Volksraad. 
Melalui Volkraad itu wakil-wakil rakyat ikut merumuskan UU dan 
peraturan. Dalam organisasi masyarakat sipil dan partai politik itu, 
berperan para cendekiawan organik, meminjam Gramsci, yaitu 
kaum terpelajar yang memiliki kepedulian atau keterlibatan sosial. 
Di antara mereka itu adalah para pemimipin dan cendekiawan 
Muslim. Di samping beraktivitas di parlemen, mereka juga masuk 
ke dalam pemerintahan, menjadi birokrat atau pamong, dengan 
keterampilan profesional yang mereka peroleh dari lembaga-
lembaga pendidikan kolonial.

Dari kalangan ulama maupun cendekiawan Muslim pada 
zaman Hindia Belanda memang tidak berkembang pemikiran 
Islam mengenai demokrasi. Mereka tidak mempersoalkan apakah 
Islam itu kompatibel dengan demokrasi. Mereka juga tidak 
mempersoalkan apakah dalam ajaran Islam atau tradisi masyarakat 
Islam terkandung konsep atau nilai yang dapat dijadikan dasar atau 
landasan sistem demokrasi. Namun mereka ikut serta dalam proses 
demokrasi di berbagai sektor atau wilayah kegiatan demokrasi, 
tanpa mempersoalkan “hukum demokrasi” berdasarkan teori kalam 
atau fi qih. Salah satu infrastruktur demokrasi adalah pers. Melalui 
pers ini, kaum Islamis aktif mengekspresikan wacana. Bahkan 
pers pribumi Hindia Belanda, dimulai oleh tokoh Muslim, RM. 
Tirtoadisuryo, yang kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam 
(SDI) pada tahun 1909 di Bogor dan Jakarta. Dengan demikian, 
pemikiran mengenai Islam dan demokrasi memang tidak muncul di 
arena publik. Namun gerakan Islamis mempraktekkan demokrasi. 
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Paham demokrasi Islam memang tidak berkembang pada tingkat 
wacana, namun lahir gejala Muslim Demokrat, meminjam istilah 
Saiful Mujani, yakni aktivis Islamis yang mempergunakan demokrasi 
sebagai instrumen dan bukan sebagai tujuan ideal sistem politik.

Sebagai konsekuensi praktek demokrasi itu, timbul perpecahan 
dalam partai politik yang pada waktu itu mula-mula hanya ada satu 
partai politik Islam saja, yaitu Sarekat Islam (SI). Dalam tulisannya 
pada tahun 1926, Sukarno menyebut tiga ideologi pergerakan, 
yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Kesemua ideologi 
itu, termasuk Islamisme, mengalami perpecahan. Pada tahun 
1932, Mohammad Natsir, seorang ideolog Islamisme, dalam 
tulisannya masih membanggakan partai kebangsaan Islam karena 
bisa bersatu dengan Islam sebagai pengikat. Menurutnya hal 
ini tidak terjadi pada partai kebangsaan sekuler Partai Nasional 
Indonesia (PNI) pada waktu itu. Tetapi tak lama kemudian terjadi 
perpecahan dalam Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan lahir 
partai-partai Islam baru. Namun mengikuti kecenderungan partai-
partai umumnya pada waktu itu yang berhasil membentuk wadah 
tunggal federatif, Gabungan Partai Indonesia tokoh-tokoh Islamis 
akhirnya juga berhasil membentuk satu wadah, yaitu Majelis Islami 
A‘la Indonesia (MIAI) yang kemudian berubah nama menjadi 
Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), yang berhasil 
merumuskan visinya, yaitu melaksanakan syariat Islam dalam 
kehidupan individu, masyarakat dan negara. Melalui syūrā atau 
konsultasi Panitia 9 Badan Penyelidik untuk Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) memasukkan visi syariat ke dalam perumusan 
Piagam Jakarta, berdasarkan lima sila, yang sila pertamanya adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa “dengan kewajiban melaksanakan 
syariat Islam bagi para pemeluknya.” Rumusan Piagam Jakarta 
ini pada esensinya merupakan sistem Demokrasi Syari‘ah di mana 
negara menjadi instrumen dalam pelaksanaan syari‘ah lewat proses 
prosedural sebagaimana yang digagas kemudian oleh cendekiawan-
ulama Sudan, Hasan al-Turabi. Di sini, demokrasi dilihat sebagai 
sesuatu yang prosedural, tetapi substansinya adalah syari‘ah atau 
hukum Islam sebagai hukum agama. Konsep ini bertolak belakang 
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dengan konsep demokrasi-liberal yang substansinya adalah hak-hak 
asasi manusia dan hak-hak sipil konstitusional yang sifatnya sekuler. 
Istilah Demokrasi Syari‘ah sebenarnya mengandung contradictio 
in terminis, karena gagasan dasar demokrasi adalah kedaulatan 
rakyat yang nyata sedangkan syari‘ah adalah kedaulatan Tuhan 
yang gaib.

Sebenarnya, dengan dihilangkannya tujuh kata dalam sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya Republik Indonesia 
adalah negara sekuler. Sekularitas itu tercantum dalam UUD 1945 
yang menegaskan bahwa dalam negara RI “kedaulatan berada di 
tangan rakyat,” yang intinya terkandung pada hak-hak sipil dalam 
konstitusi. Dengan demikian, dalam pandangan instrumentalis, 
negara adalah instrumen pemenuhan hak-hak asasi manusia. 
Tetapi dalam pandangan substansial negara juga bertujuan untuk 
pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan 
demokrasi, maka demokrasi bukan hanya instrumen tetapi juga 
tujuan. Ia tidak hanya menjadi instrumen prosedural tetapi juga 
sekaligus tujuan sebagai sistem politik.

Demokrasi sendiri dalam konteks Indonesia atau Demokrasi 
Indonesia, bukan value-free democracy. Demokrasi Indonesia adalah 
demokrasi yang berbasis nilai, yaitu Pancasila, yang menurut 
Dr. Benyamin Intan adalah suatu agama publik (public religion). 
Tetapi dengan mengacu kepada pasal 29 ayat 1, maka demokrasi 
Indonesia adalah sebuah theo-democracy, dimana menurut Hatta, 
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar dan sumber moral. Atau 
jika kita setuju dengan pandangan penggali Pancasila, yaitu Bung 
Karno, bahwa inti Pancasila adalah gotong royong atau persatuan 
dan kerja sama, maka demokrasi Indonesia dapat disebut sebagai 
suatu bentuk demokrasi-sosial.

Itu semua memperlihatkan bahwa demokrasi, di samping 
sebagai suatu konsep tentang sistem politik kenegaraan, juga adalah 
persepsi atau interpretasi. Sedangkan persepsi atau interpretasi 
itu dipengaruhi, bahkan dibentuk, oleh realitas masyarakat yang 
berubah dan berkembang dalam sejarah. Dengan demikian, 
kelahirran demokrasi terjadi dari perkembangan masyarakat. 
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Misalnya penggulingan pemerintahan Zen el Abidin Ali dari 
Tunisia disebabkan oleh kesadaran rakyat yang tidak menerima 
pemerintahan kediktatoran yang telah berlangsung selama tiga puluh 
tahun dalam kepemimpinan seorang presiden yang dalam persepsi 
rakyat telah menciptakan gurita korupsi. Kejadian di Mesir juga 
serupa, tetapi ditambah dengan faktor-faktor lain, seperti rendahnya 
kesejahteraan rakyat dan ketergantungan Presiden Mubarok kepada 
Pemerintah AS dan Israel. Dan sekarang pergolakan serupa tengah 
terjadi di negara-negara Islam lain di Timur Tengah, yaitu di Yaman, 
Yordania, Oman, Bahrain dan Libya dengan motif yang bervariasi. 
Namun semua kejadian itu bukan merupakan aspirasi keagamaan, 
khususnya Islam, untuk membentuk sebuah pemerintahan yang 
demokratis. Dengan perkataan lain, pergolakan yang secara hipotesis 
merupakan tuntutan demokratis, bukan lahir dari gerakan Islam 
berdasarkan motif keagamaan. Bahkan tuntutan demokrasi itu 
sendiri masih merupakan tanda tanya atau hipotesis. Seorang 
pengamat yang pernah lama tinggal di Mesir dan berkuliah di 
Universitas Al-Azhar mengatakan lewat siaran TV bahwa tuntutan 
rakyat di Mesir hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi. Jika 
kesejahteraan rakyat terpenuhi, maka mereka tidak peduli dengan 
pemerintahan militer yang otoriter, monarki konstitusional atau 
republik yang demokratis.

Sementara itu, seorang ulama-intelektual Al-Azhar pada 
dasawarsa 1920-an, Ali Abdul Roziq dalam bukunya al-Islām 
wa Ushūl al-Hukm berpendapat bahwa Islam tidak memiliki 
petunjuk apalagi konsep mengenai negara dan pemerintahan. 
Politik, negara dan pemerintahan adalah wilayah ijtihad. Dan 
dalam sejarah, tidak ada preseden mengenai sistem politik, negara 
dan pemerintahan demokrasi hingga dasawarsa 1920-an. Baru 
kemudian lahir sekularisme di Turki pada tahun 1924 didahului 
dengan penghapusan sistem kekhalifahan Islam Turki Usmani yang 
memberi landasan bagi proses demokratisasi setelah didahului 
dengan otoritarianisme militer Kemal Attaturk. Dalam peristiwa 
itu, sekularisme yang memisahkan masalah agama dari negara 
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telah membuka jalan menuju kelahiran demokrasi, tanpa justifi kasi 
keagamaan.

Namun preseden Turki tidak otomatis melahirkan perubahan 
yang sama di dunia Islam yang lain. Demokrasi pertama di dunia 
Islam terjadi di Indonesia pada tahun 1945 dengan tersusun 
dan berlakunya UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa 
“kedaulatan berada di tangan rakyat” yang dilembagakan dalam 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat juga 
merupakan prinsip keempat Pancasila. Wakil umat Islam dalam 
BPUPKI, KPPI atau Panitia 9, yang merumuskan Piagam Jakarta, 
tidak ada yang mengusulkan prinsip kedaulatan rakyat. Gagasan 
demokrasi kedaulatan rakyat juga tidak muncul di kalangan 
pemimpin Islam. Kalangan Islam lebih menekankan kedaulatan 
Tuhan daripada kedaulatan rakyat. Bahkan pemikiran itu masih 
berlanjut hingga sekarang di seluruh dunia Islam dari kelompok 
Islamis-fundamentalis. Dengan diterimanya secara de facto prinsip 
sekularisme, dalam arti Indonesia bukanlah negara agama, demokrasi 
secara de jure telah berdiri, walaupun dalam perkembangannya 
masih terus mencari bentuk. Misalnya sistem pemilihan presiden 
dan wakil presiden secara langsung atau pembatasan waktu jabatan 
presiden dan wakil presiden adalah hasil konsensus demokrasi yang 
baru muncul belakangan.

Tetapi dalam proses mencari bentuk itu, demokrasi ternyata 
masih menimbulkan berbagai masalah. Misalnya melibatkan 
politik uang (money politics), memberi peluang kepada aksi-
aksi adu kekuatan massa dalam bentuk demonstrasi atau agresi, 
bahkan terorisme. Demokrasi dipergunakan sebagai alat atau 
prosedur untuk melakukan formalisasi hukum-hukum agama yang 
sering mengandung diskriminasi dan pelanggaran hak-hak asasi 
manusia atau terpilihnya pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang 
kemenangannya dalam pemilihan umum didasarkan pada popularitas 
dan bukan kualitas kepemimpinan atau profesionalitasnya. Dengan 
demikian, realitas demokrasi akan terus-menerus mengalami 
perubahan dan perbaikan dan bukan merupakan konsep yang statis. 
Dalam menilai realitas dan perkembangan demokrasi itu, agama, 
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termasuk Islam, dan kebudayaan pada umumnya, punya peluang 
untuk berbicara. Dalam proses itu akan terjadi saling penyesuaian 
diri antara Islam dan agama-agama lain dengan demokrasi. Jika 
proses demokratisasi itu telah berlangsung di Indonesia dan negara-
negara Islam pada umumnya, maka tidak ada alasan untuk menolak 
demokrasi dengan alasan bahwa demokrasi adalah sistem politik 
yang lahir di Barat. Namun hal ini mensyaratkan diterimanya 
terlebih dahulu demokrasi sebagai sistem politik tanpa pandangan a 
priori bahwa demokrasi adalah paham asing yang tidak terkandung 
dalam atau bahkan bertentangan dengan Islam dan karena itu 
haram hukumnya.

Dewasa ini hubungan antara Islam dan demokrasi dibahas 
dari tiga pendekatan. Pertama adalah pendekatan tekstual dengan 
menengok ke dalam apakah dalam Islam terkandung ajaran 
mengenai demokrasi atau yang sesuai dengan demokrasi. Pendapat 
semacam ini umumnya dilakukan oleh ulama dan cendekiawan 
Muslim sendiri, tetapi juga oleh sarjana Barat seperti John Esposito, 
John Voll dan Bernard Lewis. Pandangan dari luar umumnya 
mempertanyakan kompatibilitas Islam dengan demokrasi, 
khu susnya demokrasi liberal. Esposito dan Voll masih melihat 
kompatibilitas Islam dengan demokrasi liberal, sedangkan Lewis 
tidak melihat hal itu. Dalam sejarah politik kaum Muslim, doktrin 
musyawarah, umpamanya, yang oleh sebagian cendekiawan Muslim 
diinterpretasikan sebagai demokrasi Islam tidak pernah ditafsirkan 
oleh sebagian lain sebagai demokrasi, melainkan hanya forum 
konsultasi di kalangan elite. Kedua adalah dengan mengacu kepada 
pandangan ulama dan intelektual Muslim tentang apa pendapat 
mereka mengenai demokrasi. Ketiga dengan melihat realitas sistem 
politik yang dipraktekkan dan berkembang dalam masyarakat dan 
dunia Islam dalam kaitannya dengan demokrasi.

Pendekatan pertama menghasilkan beberapa pandangan. 
Pertama pandangan sekuler yang ditulis oleh Syaikh Ali Abdul 
Raziq yeng berkesimpulan bahwa Islam tidak memberikan 
petunjuk apapun mengenai sistem politik dan kenegaraan, dan 
karena itu, masalah demokrasi adalah bagian dari wilayah ijtihad 
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tetapi dalam ijtihad itu bisa lahir sikap dan pandangan bahwa di 
masa modern yang plural ini, demokrasi adalah sistem politik yang 
paling dekat dengan ajaran Islam berdasarkan ajaran agama yang 
tidak memgikat karena bersifat sakral dan mengandung kebenaran 
absolut. Pandangan kedua seperti yang dikemukakan oleh Abul 
A’la Maududi, Sayyid Qutub dan Naqiyuddin al-Nabhani, yang 
berpendapat bahwa demokrasi adalah paham yang bertentangan 
dengan Islam. Islam mendasarkan diri pada kedaulatan Tuhan, 
yang mutlak yang mengatur dunia melalui wahyu, sedangkan 
demokrasi berdasarkan paham kedaulatan di tangan rakyat. 
Kelompok ketiga diwakilli antara lain oleh Fazlur Rahman atau 
Muhammad al-Ghazali yang melihat kesesuaian demokrasi dengan 
Islam dan terbukanya kemungkinan merumuskan sistem demokrasi 
berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dan kelompok keempat adalah 
mereka yang berpandangan instrumentalis terhadap demokrasi, 
seperti Hasan al-Turabi dari Sudan.

Pendekatan kedua melahirkan berbagai kelompok pemikir atau 
aliran yang bertentangan atau berbeda di sekitar hubungan atau 
kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Jenis kelompok itu pada 
dasarnya ditentukan oleh pandangan mereka tentang demokrasi. 
Mereka yang setuju dengan demokrasi akan berusaha untuk mencari 
kompatibilitas antara teks keagamaan dan demokrasi. Sedangkan 
mereka yang tidak setuju dengan demokrasi akan berusaha mencari 
dalil bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Di antara kedua 
pandangan itu berdiri kelompok yang menganggap bahwa sistem 
politik merupakan wilayah ijtihad. Selain itu ada pula kelompok 
yang bersikap pragmatis, apakah demokrasi itu bisa dijadikan 
instrumen untuk mencapai tujuan tertentu tetapi belum tentu ingin 
menjadikan demokrasi sebagai tujuan sistem politik.

Pendekatan ketiga meletakkan perkembangan Islam dan 
demokrasi dalam persepktif sejarah dengan melihat perkembangan 
kesadaran umat Islam di semua negara-negara berpenduduk 
mayoritas Muslim tetang hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil 
sebagai dasar demokrasi atau dengan melihat tingkat perkembangan 
demokrasi dalam berbagai aspeknya atau prasarana demokrasi. 
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Dari pendekatan ini dapat diketahui mengapa demokrasi dimulai 
di Turki, misalnya, karena proses sekularisasi dimulai di Turki 
sejak 1924. Sedang di Indonesia proses demokratisasi sudah mulai 
terjadi sejak kebangkitan nasional tahun 1908, atau lebih dahulu 
ketika mulai terbit pers pribumi yang dipimpin oleh seorang 
pemimpin dan cendekiawan Muslim. Dari rintisan demokratisasi 
di zaman pergerakan nasional itu, maka Indonesia dan umat Islam 
Indonesia sudah siap menegakkan sistem demokrasi dalam berbagai 
aspek dan infrastrukturnya, walaupun hingga kini masih mencari 
bentuk dan menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh 
pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, masalah 
kompatibilitas Islam dengan demokrasi tidak cukup dijawab 
dengan melihat teks dan interpretasi terhadap teks, melainkan 
juga bisa dijelaskan dengan melihat perkembangan demokrasi di 
berbagai negara Islam. Dengan penjelasan empiris itu, interpretasi 
terhadap teks dapat dilakukan secara teoritis-ilmiah berdasarkan 
bukti real politik.

Sejak terjadinya penggulingan kekuasaan otoriter di Tunisia 
dan Mesir yang merambat ke negara-negara Islam otoriter lain 
di Libanon, Oman, Yaman, Bahrain dan Libya, mulai nampak 
hipotesa bahwa gelombang demokratisasi keempat, dalam teori 
gelombang demokratisasi Samuel P. Huntington di tingkat global 
akan terjadi di dunia Islam. Jika hipotesa itu dapat dibuktikan 
dengan realitas tentang proses demokratisasi itu di dunia Islam 
maka akan terbukti bahwa Islam itu kompatibel dengan demokrasi 
walaupun argumen teoritisnya perlu ditulis, termasuk interpretasi 
post-factum terhadap teks. Tetapi masalah akan timbul jika ternyata 
revolusi demokrasi itu tidak terjadi di dunia Islam, atau hanya di 
beberapa negara Islam saja. Namun jawabannya bukan bahwa 
Islam itu tidak kompatibel dengan demokrasi, tetapi lebih karena 
syarat-syarat bagi sistem demokrasi belum terpenuhi, misalnya, 
tingkat kesadaran dan pendidikan rakyat, belum bertkembangnya 
masyaralkat sipil, belum adanya proses sekularisasi yang memadai 
atau karena tingkat pendapatan masyarakat yang belum mencapai 
tingkat tertentu misalnya US $ 6.000 atau jika diinginkannya proses 
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yang lancar diperlukan tingkat pendapatan masyarakat minimal US 
$ 9.000 rata-rata per kapita.

Demokrasi di Indonesia sejak 2004, ketika terjadi pemilihan 
presiden langsung adalah sebuah kasus istimewa ditinjau dari 
persyaratan basis ekonomi. Tingkat pendapatan masyarakat rata-rata 
per kapita baru sekitar US $ 3.500 walaupun proses demokratisasi 
ternyata masih menimbulkan banyak masalah. Tetapi dengan 
tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi, 
pemerintahan yang tidak demokratis akan menimbulkan masalah 
yang lebih besar lagi. Namun keadaan yang sebaliknya telah 
terjadi di negara-negara Islam kaya migas, seperti Arab Saudi, Uni 
Emirat Arab, dan Brunei Darussalam, yang tingkat pendapatan 
per kapitanya sudah cukup tinggi di atas US$ 10.000 rata-rata per 
kapita, namun pemerintahannya masih otoriter dengan tingkat 
kebebasan yang minim.

Kemungkinan lain adalah bahwa demokrasi memang terjadi, 
tetapi demoratisasi hanyalah masa transisi menuju pelaksanaan 
syariat Islam yang tidak kompatibel bahkan bertentangan 
dengan pluralisme, liberalisme, dan sekularisasi. Tetapi di Mesir, 
kelompok Islamis Ikhwan al-Muslimin justru tidak mau ikut 
dalam pemerintahan pasca Mubarak. Nampaknya kelompok ini 
ingin menegakkan syariat Islam melalui harakah tarbiyyah (gerakan 
pendidikan dan dakwah) di tingkat masyarakat sipil. Dengan strategi 
itu syariat Islam hendak ditegakkan melalui proses demokratisasi 
yang berbasis masyarakat sipil yang beraspirasi syari‘ah. Hasil 
yang diharapkan adalah terbentuknya masyarakat yang beraspirasi 
syari‘ah. Dengan terbentuknya masyarakat yang beraspirasi syari‘ah, 
maka diharapkan syari‘ah dapat ditegakkan melalui prosedur 
demokrasi. Dalam kasus Iran, syari‘ah ditegakkan melalui revolusi 
dan kemudian, pembentukan pemerintahan, dilakukan melalui 
prosedur demokrasi dalam masyarakat yang monolitik. Karena 
itu, masalahnya adalah apakah nilai-nilai substansial syari‘ah yang 
menjadi ideologi tunggal yang dominan itu kompatibel dengan 
demokrasi liberal dan dapat diterima dalam suatu masyarakat yang 
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plural yang di masa mendatang akan berkembang di seluruh dunia 
Islam? 

Sekarang di beberapa negara Islam, kaum Muslim merupakan 
mayoritas di atas 90%. Tetapi itu tidak berarti masyarakatnya 
monolitik dan jika sistem politiknya liberal, maka akan nampak 
pluralitasnya. Dalam masyarakat seperti itu, doktrin Islam yang 
monolitik tidak akan kompatibel dengan demokrasi. Dengan 
perkataan lain, demokrasi liberal tidak bisa hidup dalam masyarakat 
totaliter sebagaimana di negara komunis. Suatu ketika, dunia 
Islam dan dunia Komunis yang totaliter akan mengalami proses 
demokratisasi, sebagaimana nampak gejalanya di dunia Islam dan 
China yang terkena efek pergolakan di negara-negara Timur Tengah 
hari-hari ini.

M. Dawam Rahardjo adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang 
gigih membela kebebasan dan toleransi beragama di Indonesia. Ia adalah 
Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta.
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YOGA — SENI MELEPASKAN 
KEBIASAAN YANG MENGEKANG

Meraih Keunggulan Pribadi melalui Bhagavad Gita1

Swami Sukhabodhananda

Ada empat yoga yang penting di dalam Gita2: Jnana, Bhakti, 
Karma, dan Dhyana. Jnana Yoga adalah tentang pemahaman, 
Bhakti Yoga adalah tentang pengabdian. Ada tiga macam Bhakti 
Yoga, yaitu shravana bhakti atau mendengarkan; sankeertana bhakti 
atau menyanyi berulang-ulang sambil menikmatinya; dan smarana 
bhakti atau mengingat Tuhan.

Itulah mengapa setiap kali ada bhajan,3 saya ingin semua 
orang ambil bagian. “Satatam keertayanto ma” — Junjungan 
Krishna mengatakan, “selalu (satatam) berusaha mengagungkanku 

1Diterjemahkan oleh Metta Anggriani dari Swami Sukhabodhananda, 
Personal Excellence through the Bhagavad Gita, Bab 7, yang berjudul “Yoga — Th e 
Art of Dropping Prison Habits” (Ahmedabad: Jaico Publishing House, 2007), 
h. 51-63. 

2Gita adalah sebutan singkat dari Bhagavad Gita atau Bhagavadgita 
(“Nyanyian Tuhan” [Bhagavad berarti “Tuhan,” Gita berarti “Nyanyian”]), kitab 
suci Hindu yang paling terkenal dan paling penting, yang disusun dalam bahasa 
Sanskerta. Barbara Powell, seorang sarjana keluaran University of Chicago Divinity 
School untuk gelar master dalam bidang South Asian Studies, melukiskan bahwa 
Bhagavad Gita adalah “kitab suci yang paling dicintai dalam Hinduisme” (“the 
most beloved scripture in Hinduism”). Kitab suci ini adalah bagian dari Epik Besar, 
Mahabharata, yang disusun oleh Maharshi Vyasa.

3Bhajan adalah jenis apapun dari nyanyian atau hymne pengabdian India. 
Bhajan tidak memiliki bentuk yang tetap: bentuknya bisa sangat sederhana dan 
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(keertayanto ma), dan begitu Anda melakukannya, Anda akan 
membangun suatu kecerdasan tertentu, suatu ketajaman tertentu, 
dan Anda akan mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Seperti dalam 
manajemen di mana Anda menyebutnya berpikir di luar kotak (out 
of the box thinking), Anda mulai melihat sesuatu yang sangat luar 
biasa di dalam sesuatu yang biasa.

Di dalam sebuah bibit, ada kapasitas yang tidak terbatas untuk 
tumbuh. Ketidakterbatasan ada di dalam sebuah bibit yang terbatas. 
Sebuah bibit yang ditanam akan menjadi pohon. Pohon akan 
menghasilkan buah, buah akan menghasilkan bibit, bibit yang ditanam 
kembali menjadi pohon, dan seterusnya. Jadi di dalam sebuah bibit 
yang terbatas, ada kapasitas yang tidak terbatas untuk tumbuh.

Karena itu, kecerdasan itu berkembang untuk melihat sesuatu 
yang ilahi (divine) di dalam sesuatu yang sangat biasa. Guru 
Vikramaditya menunjukkan bagaimana buah terlihat seperti buah 
biasa tetapi di dalamnya ada sesuatu yang ilahi. “Perkakas” untuk 
“melihat” inilah yang didapat dengan Jnana Yoga dan Bhakti Yoga. 
Lalu ada juga jalan Karma Yoga, Dhyana Yoga dan Hatha Yoga. 
Ketika Anda membangun kecerdasan melalui yoga, suatu tingkat 
keunggulan pribadi (personal excellence) yang berbeda akan mengalir 
ke dalam setiap jalan kehidupan Anda.

Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga dan Dhyana yoga — inilah 
keseluruhan inti yoga. Prinsipnya sederhana dan semua orang 
mengerti, namun ada sesuatu yang tidak “nyambung.”

Saya akan menjelaskan mengapa melalui mudra4 sederhana yang 
disebut “surabhi” digunakan sebagai sebuah doa dan ritual Vedawi 
dalam sandhyavandana. Surabhi berarti ambing5 sapi. Bila Anda 

bisa sangat canggih dengan musik. Bhajan biasanya penuh dengan kata-kata 
pujian sebagai ungkapan cinta kepada Yang Ilahi. 

4Mudra adalah kata Sanskerta yang secara harfi ah berarti “segel,” “tanda,” 
atau “cap.” Mudra dalam Hinduiame dan Buddhisme berarti gerak-isyarat 
simbolik dalam tarian, ritual, meditasi Tantrik, atau ikonografi , khususnya gerak-
isyarat tangan dan jari tangan. 

5Ambing adalah organ berbentuk seperti kantong yang menghasilkan susu 
dan menggantung pada bagian bawah badan sapi, kambing, dan lain-lain. Dapat 
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meremas puting susu ambing sapi itu, maka susu akan mengalir. 
Susu ada di dalam sapi tetapi ia keluar melalui ambing atau puting 
susu. Maka Anda harus mengetahui bagaimana memerahnya.

Mudra yang disebut “surabhi” adalah konsep penting, dan 
agaknya yang menjadi ringkasan dari keseluruhan Gita. Artinya, 
bila Anda menggunakan pemahaman tersebut sampai 100 derajat 
titik mendidih, barulah pemahaman tersebut akan “nyambung.” 
Bila Anda memahami ini, maka Anda memahami inti Gita.

Di dalam diri kita ada pusat tubuh, pusat emosional dan 
pusat intelektual. Tiga pusat ini bagai penjara bagi diri kita karena 
ketidakpahaman. Kita harus membawa semua pusat ini ke dalam 
kehadiran. Di dalam pusat tubuh, pusat emosional dan pusat 
intelektual, penyucian diri terjadi melalui Karma Yoga, Hatha Yoga, 
Bhakti Yoga, dan Jnana Yoga.

Pusat intelektual Anda dapat menjadi mekanis atau dapat pula 
menjadi magnetik. Pusat intelektual Anda dapat digunakan untuk 
berpikir mekanis. Bila Anda mendengarkan Gita dengan berpikir 
mekanis, maka hal itu adalah seperti bibit terbaik yang ditanam di 
tanah yang tandus — tidak akan ada yang “nyambung.” Maka untuk 
mencapai keunggulan pribadi, intelek Anda harus mengalami apa 
yang disebut sebagai disiplin Jnana Yoga. 

Jnana berarti pemahaman, yoga berarti menyatukan. Anda 
harus menyatukan diri Anda dengan pemahaman, barulah penyu-
cian diri terjadi. Bila apapun yang saya katakan masuk ke dalam 
pusat mekanis buddhi Anda, intelek Anda, maka Anda akan 
memahaminya hanya di permukaan.

Saya akan memberikan contoh bagaimana pusat mekanis 
bekerja. Banyak orang menggunakan agama dengan sangat mekanis, 
dan sebagai akibatnya agama bukan menjadi alat untuk berkembang 
tetapi menjadi penghalang bagi orang-rang seperti itu. 

Ada sebuah cerita tentang seorang Yahudi yang fanatik (tetapi 
jangan menganggap serius contoh ini orang Yahudi dalam realitas, 
ini hanya sebuah cerita). Seorang Yahudi yang fanatik di Israel 

pulah dikatakan bahwa ambing adalah kelenjar yang mengeluarkan air susu.
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memberikan sebuah tawaran bahwa setiap orang Palestina yang 
berhasil Anda bunuh, Anda akan mendapatkan 1.000 dolar. Maka 
dua orang Yahudi mengambil senapan dan berkata, “Ayo pergi ke 
Palestina.” Mereka pergi dan mencari orang-orang Palestina, tetapi 
usaha mereka sia-sia.

Mereka menjadi lelah dan tertidur. Setelah beberapa saat, 
salah seorang dari mereka terbangun dan membangunkan yang 
lain sambil berkata, “Ayo bangun, kita akan menjadi kaya!” Yang 
lain membuka mata dan melihat mereka dikepung oleh 200 orang 
Palestina bersenjata. 

Dia [orang Yahudi yang menjanjikan hadiah bagi pembunuh 
orang-orang Palestina] juga mulai berhitung. Jadi dua orang Yahudi 
itu berpikir menggunakan intelek secara mekanis karena terpaku 
pada uang, uang, dan uang. Inilah penggunaan intelek Anda secara 
mekanis. Dan dengan pikiran mekanis seperti itu, meskipun Anda 
mendengarkan sebuah wacana Gita, Anda akan mendengarkan 
untuk melihat apakah wacana Gita tersebut cocok dengan keyakinan 
Anda tentang bagaimana Gita seharusnya. 

Anda mendengar dari sisi tersebut, dan bukan dari sisi “apakah 
saya belajar mentransformasikan diri?” Agar hal ini terjadi, intelek 
yang merupakan pusat mekanis harus menjadi pusat magnetik. 
Ketika intelek Anda menjadi pusat magnetik, pemahaman Anda 
menjadi dalam dan tidak dangkal. 

Seorang murid berkata pada murid lain, “Hei, Guruku 
membuat keajaiban ini. Apa yang dilakukan gurumu?” Murid yang 
lain menjawab, “Di dalam duniamu, bila Tuhan mengabulkan 
permintaanmu, maka itulah keajaiban. Tetapi di dalam duniaku, 
bila kita memenuhi keinginan Tuhan, maka itulah keajaiban.” Dua 
macam pemahaman terjadi di sini secara berdampingan. 

Melalui Jnana Yoga, intelek Anda akan berubah dari pusat mekanis 
menjadi pusat magnetik. Di dalam bahasa Sanskerta perubahan itu 
disebut dari “Jīvatma”6 ke “Paramatma.”7 Tetapi dalam Bhakti Yoga, 

6Jīvatma berarti jiwa individual.
7Paramatma berarti jiwa tertinggi.
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pusat emosional juga bisa menjadi sangat mekanis. Pernahkah Anda 
melihat orang-orang yang emosinya sangat mekanis? Mereka melihat 
seseorang dan tiba-tiba suatu emosi kuat tertentu menyala. Dan sering 
emosi tersebut tidak ada dasarnya. Contohnya, saya sedang berada 
di sebuah perkebunan seseorang, dan orang di samping saya berkata, 
“Bila saya memandang burung itu, hal itu akan mengganggu Swamiji.” 
Kenyataannya saya tidak terganggu — bahkan saya mencintai burung. 
Tetapi orang itu memiliki perasaan kuat yang menyala begitu saja. 
Inilah yang saya sebut pusat emosi mekanis. Seperti sebuah mesin, 
hal tersebut akan langsung bekerja dalam kehidupan seseorang. 

Ada seorang Pathan8 yang akan menikah. Seorang Pathan 
lain berkata padanya, “Turutilah nasihatku, semua ubanku tidak 
hanya berisi pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan. Segera sejak 
hari pertama, kau harus mengontrol istrimu. Para wanita tampak 
lemah tetapi mereka sangatlah kuat. Kebanyakan pria dikuasai 
istrinya tetapi tetap berlagak seperti pria sejati. Maka segera sejak 
hari pertama, bila kau tidak tegas, lihatlah keadaanku dan kau akan 
menjadi seperti ini.” Pria ini harus mengikuti saran tetuanya. 

Ia menikah di hari berikutnya. Sejak malam pertama, pria 
Pathan ini berkata pada istrinya, “Kau tahu siapa aku. Aku seorang 
Pathan. Jam empat pagi, aku ingin air panas, awas, kalau tidak…!” 
teriaknya. Wanita itu gemetar. Setiap malam sebelum tidur, pria itu 
berkata, “Besok, air panas, awas, kalau tidak…!”

Sepuluh tahun berlalu, mereka memiliki sembilan orang 
anak dan yang kesepuluh akan segera lahir. Dia telah mengubah 
istrinya menjadi industri pembuat anak. Istrinya menjadi muak dan 
akhirnya ketika suatu hari ia berkata, “Besok, air panas atau…!”, 
istrinya mengerahkan segenap keberanian dan berkata, “Atau apa 
yang akan kau lakukan?” “Aku akan mandi dengan air dingin,” 
jawab suaminya. Emosi dasar pria ini adalah ketakutan. 

Intinya adalah Anda harus mengidentifi kasi kelemahan utama, 
sehingga Anda dapat bergerak dari pusat emosional mekanis ke 

8Pathan adalah anggota bangsa Afganistan dan Pakistan utara yang berbicara 
dengan bahasa Pashto, bahasa cabang Iran dari keluarga bahasa Indo-Eropa.
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pusat emosional magnetik. Dengan Bhakti Yoga, emosi mekanis 
Anda akan menjadi pusat magnetik.

Salah satu contoh yang bagus adalah sejarah hidup Vachaspati 
Mishra, salah seorang orang suci yang menulis tafsir yang baik 
atas teks-teks yang sangat sulit yang disebut Brahmasutra.9 
Ia mengerjakannya bertahun-tahun, dan akhirnya ia selesai 
mengerjakan tafsir itu. Ia mengangkat kepalanya dan melihat 
seorang wanita dengan lentera di depan pintu datang membawakan 
makanan. Ia berkata, “Siapa kau?”

Wanita itu menjawab, “Dua puluh tahun terakhir kau 
mengerjakan tafsir itu, sehingga kau sekarang melupakan aku — aku 
istrimu. Aku mengetahui bahwa kau menyumbangkan sesuatu yang 
sangat penting bagi kemanusiaan dengan menulis tafsir Brahmasutra 
yang ditulis oleh Veda Vyasa.10 Maka aku tak ingin mengganggumu 
sama sekali. Setiap malam aku hanya datang dan meninggalkan 
makanan, sehingga kau tak mengenal aku. Tetapi aku bahagia kau 
telah menyelesaikan pekerjaanmu.”

Ketika ia mendengar pengorbanan istrinya selama 20 tahun, air 
matanya meleleh. Ia berkata, “Aku tak memiliki kata yang pantas 
untuk berterima kasih atas pengorbananmu. Aku tak dapat mengenal 
istriku sendiri. Tetapi aku berada dalam konfl ik sekarang.”

Vachaspathi Mishra, yang menulis tafsir-tafsir besar, berada 
dalam konfl ik [batin]. “Konfl ik apa?” tanya istrinya. “Aku telah 
bersumpah bahwa bila aku menyelesaikan teks tafsir, aku akan 
mengikuti sanyas.11 Sekarang setelah aku melihat pengorbananmu 

9Brahmasutra adalah tafsir atas Upanisad oleh Badarayana yang meletakkan 
fondasi fi lsafat Vedanta. Brahmasutra disusun pada masa antara 200 dan 450 
M. 

10Veda Vyasa atau Vyasa (hidup abad ketujuh dan kedelapan Masehi) adalah 
salah seorang Maharshi yang paling terkenal. Menurut kepercayaan orang-orang 
Hindu, Vyasa menerima wahyu dari Tuhan dalam bentuk mantra-mantra. Di 
antara karya-karya Maharshi Vyasa adalah Mahabharata dan Brahmasutra.

11Sanyas adalah bentuk pengucapan kata sannyasa dalam ashram-ashram di 
India. Sannyasa adalah kehidupan dengan mengasingkan diri dari kenikmatan 
duniawi; penolakan kehidupan duniawi; kehidupan kebiaraan.
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selama 20 tahun ketika kau telah datang dan melayani aku, aku 
berada dalam konfl ik tentang apakah aku akan menghormati 
pengorbananmu atau menghormati sumpahku?”

Istrinya menjawab, “Air matamu adalah bukti yang cukup 
bahwa kau mencintaiku dan kau peduli padaku, maka teruskanlah 
komitmenmu.” Maka, orang suci ini menamai buku tafsir 
Brahmasutra sebagai Bhamati, karena yang itu adalah nama istrinya. 
Sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa penulis buku itu 
adalah Vachaspathi Mishra, karena buku itu dinamai Bhamati.

Orang biasa yang mendengar cerita ini mungkin merasa 
bahwa ini bodoh dan gila, tetapi segera setelah emosi mencapai 
puncaknya, hal ini menjadi seperti seorang ibu yang berbuat banyak 
untuk anaknya, memberi itu sendiri adalah sebuah kenikmatan 
tanpa menerima. Maka ketika Anda membawa emosi ke puncak, 
memberi adalah sesuatu yang indah, bahkan lebih [indah] daripada 
menerima, dan pada waktu itu emosi Anda telah menjadi pusat 
magnetik. 

Melalui Bhakti Yoga, emosi mekanis Anda bertransformasi 
menjadi pusat magnetik. Melalui Jnana Yoga, buddhi Anda, 
intelek Anda, bertransformasi dari pusat mekanis menjadi pusat 
magnetik. Melalui prinsip Hatha Yoga dan Karma Yoga, gerakan 
tubuh mekanis menjadi magnetik. Ketika itulah transformasi diri 
benar-benar terjadi. Tubuh yang mekanis ini telah menjadi seperti 
penjara karena kita mengembangkan kebiasaan yang memenjarakan, 
dan sesuatu yang mekanis harus dikembangkan menjadi magnetik 
— inilah inti Gita. 

Tubuh juga harus menjadi pusat magnetik. Contohnya, bila 
saya bicara padamu, gerakan tangan saya harus menjadi rileks. Bila 
saya melakukan gerakan tangan dengan banyak tekanan, maka 
itu adalah pusat mekanis. Karena itu, dalam yoga, asana12 disebut 
“sthira sukham asanam.” “Sthiram” berarti Anda harus menjadi 
kukuh, “sukha” berarti Anda harus menjadi rileks, dan “sukha” juga 
berarti Anda harus menjadi senang. Maka bila saya berbicara, saya 

12Asana adalah sikap atau postur tubuh untuk yoga dan meditasi.

titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:65titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:65 13/05/2011   6:24:2413/05/2011   6:24:24



SWAMI SUKHABODHANANDA

66 TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011

harus rileks, dan pada waktu yang sama saya harus senang. Ketika 
itu terjadi, pusat tubuh menjadi pusat magnetik, dan ia terbuka 
secara magnetik.

Sadarilah cara Anda memandang kehidupan. Saat Anda mandi, 
rasakan air sebagai sesuatu yang murni, rasakan sinar matahari 
sebagai “dewata,” lihatlah fl ora, fauna dan bintang-bintang di langit 
sebagai berkah ilahi. Teks Upanisad13 menyebutkan: “Eshavasyam 
idam sarvam” — segala sesuatu adalah yang ilahi. Bagi orang lain, 
matahari yang sama yang terbit pukul 6 pagi dan burung-burung 
yang bernyanyi mengganggu tidurnya, tetapi nyanyian burung-
burung yang sama bisa menjadi pengalaman ilahi, nyanyian 
ilahi, bila telinga yang sama mendengarnya dari pusat magnetik 
tubuh.

Bagi orang-orang yang mekanis, burung-burung yang bernyanyi 
dapat menjadi gangguan besar. Karena itu, disiplin yoga akan 
menyucikan tubuh, yang dijelaskan oleh Tuhan sebgai “Yuktahara 
viharasya,” yang berarti makanan (ahaara) dan hiburan tubuh (vihara) 
Anda harus sedang dan seimbang. Bila Anda melakukannya, terjadilah 
suatu kecerdasan indrawi, suatu ketajaman indrawi yang terbuka dan 
saat itu Anda memandang dunia dengan sangat berbeda.

Seorang pria Barat datang ke India untuk mempelajari ilmu 
memanah India. Di dalam ilmu memanah India, sang guru 
berbicara sedikit, dan berkomunikasi dalam keheningan. Di India, 
kami percaya dengan “mouna vyakhya prakatita parabrahma tatvam 
yuvanam,” seperti dikatakan oleh Adi Sankaracharya, yang berarti 
bahwa sang guru menyampaikan melalui keheningan lebih banyak 
daripada melalui kata-kata.

Maka saat pria Barat itu datang untuk belajar ilmu memanah 
India, sang guru berkata, “Perhatikan saya dan pelajari.” Sang guru 

13Upanisad adalah sekelompok risalah (uraian) fi losofi s dan mistikal Veda 
tentang kesatuan Brahman dan Atman dan kesatuan dasar keseluruhan Realitas. 
Meskipun ada 108 Upanisad, sepuluh di antaranya dianggap sangat penting dan 
terkenal. Upanisad dianggap sebagai kitab tafsir terakhir dari Catur Veda (Rg Veda, 
Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda), sehingga disebut Vedanta, yang berarti 
akhir dari tafsir Catur Veda. 
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mengambil busur dan panah, membidik dan melepaskan panah itu 
hingga menancap tepat di sasaran.

Sekarang pria Barat itu memperhatikan cara berdiri sang guru. 
Ia juga mengambil busur dan panah, dan membidik, tapi tidak 
mencapai sasaran. Sang guru berkata, “Setiap hari, perhatikan postur 
yang saya ambil. Pelajari dan ulangi.”

Setiap hari pria itu melakukannya dan setiap kali tidak 
mencapai sasaran, tetapi sang guru selalu berhasil. Suatu hari, pria 
Barat tersebut berhasil mencapai sasaran. Ia merasa sangat senang 
bahwa ia berhasil mempelajari ilmu memanah India. Ia segera 
menghampiri sang guru, menyentuh kakinya dan berkata, “Saya 
telah mempelajari ilmu memanah India.”

Sang guru berkata, “Tunjukkan padaku.” Ia mengambil busur 
dan panah, dan ia fokus. Sebelum pria itu membidik, sang guru 
berkata, “Kau tidak mengenai sasaran.” Pria itu menjadi bingung 
dan berpikir, “Saya bahkan belum menembakkan panah, bagaimana 
bisa saya tidak mencapai sasaran?”

Sang guru berkata, “Perhatikan saya dan lakukan sesuai 
yang saya lakukan,” sambil beranjak pergi. Di hari berikutnya, ia 
mengamati bagaimana sang guru mencapai sasaran. Ia membidik, 
tetapi sebelum menembakkan panahnya, sang guru berkata, “Kau 
tidak mengenai sasaran.”

Pria itu sangat bingung, lalu mengemasi barangnya dan berkata, 
“Guru-guru India adalah orang yang paling berbahaya; seorang 
Barat telah menerbitkan buku yang berjudul Mencari Guru. Di 
akhir bukunya ia berkata bahwa ia tidak bisa menemukan guru 
walaupun ia telah mencarinya. Saya akan mengatakan padanya 
bahwa guru-guru di India sangat cerdas, dan karena itu, bila kau 
mencarinya, mereka akan pergi. Guru tidaklah untuk dicari; ia 
haruslah diundang.”

Maka bagaimanapun juga, pria itu menjadi sangat frustrasi, 
mengemasi barangnya dan mulai pergi, tetapi tiba-tiba suatu keadaan 
jiwa yang sehat, suatu pusat yang murni di dalam dirinya, terbangun 
dan berkata, “Hei, guruku tidak tampil menjadi gila, pastinya ada 
pesan yang sedang ia sampaikan.” Lalu, dengan hal itu, ia masuk 
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ke dalam pusat yang murni itu di dalam dirinya dan kemudian ia 
mengalami “shraddha”14 untuk melihat segala sesuatu.

Ketika sang guru mengangkat busur dan panahnya saat latihan 
pagi, tiba-tiba pria Barat itu mengalami pencerahan. Ia mendatangi 
sang guru, menyentuh kakinya dan berkata, “Saya telah mempelajari 
ilmu memanah India.” Sang guru menjawab, “Tunjukkan padaku.” 
Ia mengangkat busur dan panah, dan mulai membidik. Sang guru 
berkata, “Ya, kau telah mempelajari ilmu memanah India.” Lalu ia 
tembakkan panahnya dan menancap tepat di sasaran.

Apa yang telah dipelajari pria Barat itu adalah bahwa pertama 
kali ketika ia menembakkan panah tepat pada sasaran, ia memegang 
busur dengan tegang dan gugup; karena itu walaupun ia mengenai 
sasaran, caranya mengenai sasaran tersebut bukanlah ilmu memanah 
India, bukan ilmu memanah Zen. 

Maka pria itu telah menyadari bahwa mengenai sasaran tidaklah 
penting, tetapi cara mengenai sasaran dengan rileks, tenang, dan 
fokus tanpa mengkhawatirkan hasil, adalah penting, dan menjaga 
keadaan tubuh untuk tetap dalam keadaan yang disebut pusat 
magnetik adalah juga penting.

Saat ia menyadari hal itu, ia mengambil busur dan panah, lalu 
berdiri dengan cara rileks seperti itu dan mengambil sikap tubuh 
yang juga rileks seperti itu sehingga sang guru berkata, “Kau telah 
mempelajari ilmu memanah India.”

Betapa gusarnya kita saat menggerakkan tubuh, bahkan saat 
menggaruk kepala. Menggaruk kepala dengan gusar berarti tubuh 
kita menjadi mekanis — menggaruk yang tidak ada di atas kepala, 
yang juga tidak ada dalam kepala.

Pernahkah Anda memperhatikan orang yang sedang makan? 
Mereka meremas-remas nasi dengan cara yang terlihat seperti 
sedang berperang melawan nasi sehingga butir-butir nasi masuk 
ke dalam bagian kepalan tangan. Menyantap makanan disebut 
“Annapoorneshwari Upasanam”dalam tradisi India. Menyantap 

14Shraddha berarti iman, yang ditopang melalui pengalaman progresif dan 
melalui intuisi. 
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makanan itu sendiri adalah suatu aktivitas meditatif, sehingga saat 
kita makan seharusnya kita dalam kondisi rileks.

Tubuh kita harus rileks dan senang pada saat bersamaan. Sebagian 
orang berkata, “Saya sangat senang, Swamiji… sangat rileks.” Rasanya 
seperti tebu yang dijus, tetapi tidak ada isinya. Kesenangan adalah 
seperti keheningan kubur. Tubuh harus rileks dan senang. “Sthiram 
sukham asanam” — “sukha” berarti rileks dan senang. 

Saat kedua disiplin ini terjadi, pusat magnetik tubuh menjadi 
terbuka. Itulah sebabnya Anda menjaga tubuh Anda tetap murni 
jika Anda melakukan yogasanas. Bahkan kegiatan seksual Anda 
menjadi murni dan suci. Ubahlah kegiatan seksual (“maithuna”) 
menjadi doa (“prathana”), seperti dikatakan Kamasutra. Bila Anda 
menjaga pusat tubuh Anda seperti itu, maka Anda akan menemukan 
di dalam diri Anda ketajaman indrawi Anda.

Dalam psikologi, daya itu disebut kecerdasan indrawi. Bila 
Anda sedang berceramah, Anda akan merasakan apakah hadirin 
mengerti atau tidak mengerti apa yang Anda katakan. Sebagai 
usahawan, Anda akan dapat merasakan apakah pelanggan tertarik 
atau tidak dengan produk Anda. Ketajaman indrawi seperti itu 
adalah penting untuk meraih keunggulan pribadi. 

Indra keenam harus ada, bahkan untuk berbisnis. Bila Anda 
sedang melakukan yoga, Anda sedang menjalani kehidupan 
yang suci dan bersih — kegiatan seksual Anda bersih, kebiasaan 
makan Anda bersih, kebiasaan bergerak Anda bersih, sehingga 
pusat magnetik Anda menjadi terbuka. Maka tubuh Anda akan 
mengetahui secara intuitif, baik untuk berbisnis maupun untuk 
meraih keunggulan pribadi, kadang-kadang Anda akan mengetahui 
bagaimana “merasakan” seseorang.

Sebagai polisi, Anda pun harus menjadi intuitif. Saya bertanya 
pada seorang polisi, “Bagaimana Anda mengetahui siapa yang 
mencuri?” Ia menjawab, “Sangat sederhana, Swamiji. Kami dapat 
merasakan bila seseorang adalah pencuri atau bukan. Kebanyakan 
dugaan kami adalah benar. Biasanya, mereka sangat gusar. Sebagian 
orang berpura-pura tenang. Tetapi kami dapat menebak bila mereka 
berbohong.” Inilah ketajaman indrawi.
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Sebagai bagian dari keunggulan pribadi, Anda juga perlu 
mengetahui siapa yang tertarik pada Anda. Sebagian orang tidak 
dapat mengetahui hal itu.

Seorang murid mendatangi saya dan mulai memijat kaki saya 
sambil berkata, “Swamiji, aku sungguh menyayangimu.” Saya 
bertanya, “Ada apa? Apa maumu?” Ia menjawab, “Swamiji, saya jatuh 
cinta pada salah seorang muridmu.” Rupanya ia ingin saya menjadi 
perantara. Begitulah status seorang Swamiji di Kaliyuga.15 Saya 
mengerti kenapa sebagian guru menjaga jarak dengan muridnya.

Ia melanjutkan, “Saya juga muridmu. Tolonglah saya, Swamiji. 
Bila Junjungan Krishna bisa membantu Arjuna untuk kawin lari 
dengan adik perempuannya, kenapa Anda tak bisa melakukannya 
untuk saya, Swamiji?” Sekarang ia juga mengutip kitab suci.

Saya mengetahui bahwa pria itu adalah pria yang baik, sangat 
lugu hatinya. Saya juga mengetahui murid wanita yang dicintainya, 
maka saya katakan padanya keesokan harinya saat murid wanita 
itu mendatangi ashram16 saya. Lalu murid wanita itu berkata, “Si 
bodoh itu, Anda ingin saya menikah dengannya, Swamiji?” Saya 
terkejut sebab pria itu sangatlah pandai dan berkualifi kasi tinggi. 
Saya bertanya, “Kenapa kau menyebutnya bodoh?” 

Murid wanita itu menjawab, “Selama lima tahun terakhir saya 
telah memberikan tanda-tanda kepada Si Bodoh itu bahwa saya 
tertarik padanya, tetapi tetap saja ia tak mengerti.” Anda sekarang 
mengerti betapa lemahnya ketajaman indrawi pria itu. 

Kejadian itu telah membuka hati saya untuk mengerti segala 
sesuatu jauh lebih baik. Saya yakin bila Junjungan Krishna datang 
sekarang, bukan dalam bentuk biasanya tetapi mengenakan celana 
jins, kita tidak akan mengenalnya. Karena kita sangat sombong, 
kita menentukan bagaimana Khrisna harus berpakaian. 

15Kaliyuga adalah salah satu zaman (yuga) keberlangsungan dunia, yaitu 
zaman terakhir, zaman kita hidup sekarang ini. Ada empat zaman keberlangsunan 
dunia, yaitu: Satya-yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga, dan Kali-yuga. 

16Ashram adalah tempat pertapaan yang dibangun sebagai pusat kajian dan 
praktik keagamaan Hindu; tempat terpisah bagi suatu kuminitas orang-orang 
Hindu yang menjalani hidup sederhana dan meditasi. 
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Bila Buddha datang mengenakan celana pendek dan topi 
monyet, tak ada seorang penganut Buddha yang dapat mengenalnya 
karena kita telah memiliki opini yang telah terbentuk sebelumnya 
tetang bagaimana Buddha harus berpakaian.

Maka tak heran bila kita tak bisa melihat dari lapisan luar orang. 
Saya telah melihat banyak orang begitu berkembang walaupun mereka 
bukan rahib. Saya telah melihat begitu banyak rahib yang bisa berbicara 
banyak pengetahuan tetapi mereka tidak berkembang sama sekali. 

Ketajaman indrawi itulah yang harus dikembangkan, dan 
bila itu terjadi, pusat magnetik tubuh menjadi terbuka — pusat 
magnetik, bukan pusat mekanis. Melalui latihan yoga, saat pusat 
magnetik ini terbuka di berbagai tempat — pada intelek melalui 
Jnana Yoga, pada emosi melalui Bhakti Yoga, pada tubuh melalui 
Hatha Yoga dan Karma Yoga – ketika semua pusat magnetik tersebut 
terbuka, pusat-pusat magnetik itu saling mempengaruhi, saling 
bertukar energi, dan sebuah sinergi tertentu tercipta.

Sebuah “perkakas” tertentu akan tercipta di dalam diri dan di 
dalam perkakas tersebut pusat magnetik menjadi terbuka. Saat Anda 
mendengarkan seorang guru, Anda akan memahami arti terdalam 
dari setiap perkataannya. Anda akan menangkap arti terdalam 
karena kapasitas Anda untuk mencernanya sangat kuat.

Swami Sukhabodhananda adalah salah seorang guru spiritual yang 
populer di India. Ia adalah Ketua Prasanna Trust, Bengalore, Karnataka, 
India, yang menjalankan sebuah Program Hidup yang popular di Aastha 
TV yang mengajar orang agar bersikap positif tentang diri mereka dan 
lingkungan mereka. 

Metta Anggriani, penerjemah tulisan di atas, telah mempraktikkan yoga 
sejak 2005, dan telah mengikuti berbagai latihan dan workshop yoga, baik 
di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini ia mengajar yoga di Rumah 
Yoga Studio, Jakarta. 
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Agama Langit versus Agama Bumi
Sebuah Telaah atas Klasifikasi Agama-agama1

Kautsar Azhari Noer

 

Mukadimah

Salah satu klasifi kasi agama-agama, yang didukung oleh seba gian 
sarjana (di lingkungan Islam, mungkin sebagian besar sarjana dan 
ulama), adalah pembagian agama-agama ke dalam dua bagian: agama 
langit dan agama bumi. Endang Safuddin Anshari, seorang sarjana 
Muslim Indonesia, misalnya, mendefi nisikan bahwa agama langit 
(agama samawi [dīn samāwī], agama wahyu [revealed religion], agama 
profetik [prophetic religion]) adalah agama yang diwahyukan oleh 
Allah kepada para nabi dan rasul-Nya, sedangkan agama bumi (agama 
ardli [dīn ardlī], agama budaya, agama fi lsafat, agama pemikiran, 
agama bukan-wahyu [non-revealed religion], agama alami [natural 
religion, dīn thabī‘ī]) adalah agama hasil ciptaan manusia.2 

Klasifi kasi agama-agama ke dalam agama langit dan agama bumi 
ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan. Siapa atau kelompok 
apa yang membuat dan sekaligus mendukung klasifi kasi ini? Apa 
latar belakang klasifi kasi ini? Apakah benar bahwa agama langit 

1Disampaikan pada Diskusi Bulanan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan 
tema “Agama Langit versus Agama Bumi,” pada Kamis, 23 Desember 2010, di 
Teater Utan Kayu, Jl. Utan Kayu, 68-H, Jakarta.

2Endang Saifuddin Anshari, “Nisbah antara Agama dan Kebudayaan: 
Pandangan Muslim,” Budaya Jaya 119 (April 1978), h. 195. Tulisan ini berasal 
dari ceramah di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 21 Maret 1978. 
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adalah agama yang diwahyukan oleh Tuhan kepada para nabi dan 
rasul-Nya? Mengapa agama-agama samawi dibatasi pada Yudaisme, 
Kristen, dan Islam, yang ketiga-tiganya lahir di Timur Tengah dari 
kalangan ras Semitik? Mengapa agama-agama lain diklasifi kasikan 
sebagai agama bumi? Apakah benar bahwa Islam adalah satu-
satunya agama samawi yang murni? Apakah klasifi kasi ini dapat 
dipertanggngjawabkan secara ilmiah? Apakah ada klasifi kasi lain 
yang lebih tepat secara ilmiah?

Eksklusivisme Islam:       
Pandangan Beberapa Sarjana Muslim

Ahmad Abdullah al-Masdoosi, seorang sarjana Muslim Pakistan, 
mengatakan bahwa agama wahyu adalah agama yang menghendaki 
iman kepada Tuhan, kepada para rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab-
Nya dan pesannya untuk disebarkan kepada segenap umat manusia. 
Agama bukan-wahyu adalah agama yang tidak memandang esensial 
penyerahan manusia kepada tata-aturan ilahi. Yang termasuk agama-
agama wahyu adalah Yudaisme, Kristen, dan Islam. Selebihnya 
termasuk dalam agama-agama bukan-wahyu. Agama-agama wahyu 
bersangkutan dengan ras Semitik, sedangkan agama-agama bukan-
wahyu sama sekali tidak bersangkutan dengan ras Semitik.3 

Al-Masdoosi memaparkan perbedaan antara agama wahyu 
dan agama bukan-wahyu sebagai berikut. Pertama, agama wahyu 
berdasar pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama bukan-
wahyu tidak harus demikian. Kedua, agama wahyu beriman kepada 
nabi, sedangkan agama bukan-wahyu tidak. Ketiga, bagi agama 
wahyu sumber utama tuntunan dan ukuran baik dan buruk adalah 
kitab suci yang diwahyukan, sedangkan bagi agama bukan-wahyu 

3Ahmad Abdullah al-Masdoosi, Living Religions of the World: A Socio-Political 
Study, English rendering by Zafar Ishaq Ansari (Karachi: Begum Aisha Bawany 
Wakf, 1962), h. 11, sebagimana dikutip oleh Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, 
Filsafat, dan Agama (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), h. 117.
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kitab suci yang diwahyukan tidak esensial. Keempat, semua agama 
wahyu lahir di Timur Tengah, sedangkan agama bukan-wahyu, 
kecuali paganisme, lahir di luar kawasan itu. Kelima, agama wahyu 
lahir di daerah-daerah historis di bawah pengaruh ras Semitik, 
sedangkan agama bukan-wahyu lahir di luar daerah-darah itu. 
Keenam, sesuai dengan ajaran dan sejarahnya, agama wahyu adalah 
agama misioner, sedangkan agama yang bukan-wahyu bukan agama 
misioner. Ketujuh, ajaran agama wahyu tegas dan jelas, sedangkan 
ajaran agama bukan-wahyu kabur dan sangat elastis. Kedelapan, 
ajaran agama wahyu memberikan arah dan jalan yang lengkap 
kepada para pemeluknya, sedangkan agama bukan-wahyu tidak 
demikian. Misalnya, Taoisme lebih menekankan aspek spiritual, 
dan Konfusianisme lebih menekankan aspek duniawi.4 

Endang Saifuddin Anshari menyatakan dengan tegas bahwa 
Islam, menurut tinjauan Muslim, adalah satu-satunya agama samawi 
yang murni. Agama Yahudi dan agama Nasrani bukan lagi agama 
samawi, tetapi telah berubah menjadi agama budaya. Kedua agama 
ini dalam bentuk aslinya adalah juga agama samawi, dan keduanya 
menurut pandangan al-Qur’an adalah agama Islam juga.5 Sarjana 
Muslim ini menegaskan pula bahwa Islam adalah wahyu yang 
diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya untuk disampaikan 
kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada.6

Burhanuddin Daya, Guru Besar Perbandingan Agama pada 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memberikan 
sebuah gambaran klasifi kasi agama-agama. Ia membagi agama-
agama secara garis besar ke dalam dua bagian: agama buka-wahyu 
dan agama wahyu. Agama bukan-wahyu lahir di kalangan bangsa 
bukan-Semitik. Agama bukan-wahyu lahir di kalangan empat 
kelompok ras: Mongolia, Arya, Miscellaneous, dan Paganisme. 

4Al-Masdoosi, Living Religions of the World, h. 11-12, sebagaimana dikutip 
Anshari, Ilmu, Filsafat, Dan Agama, h. 118.

5Anshari, “Nisbah antara Agama dan Kebudayaan,” h. 195, 217; Anshari, 
Ilmu, Filsafat, dan Agama, h. 120-21. 

6Anshari, “Nisbah antara Agama dan Kebudayaan,” h. 196, 217. 
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Dari kelompok ras Mongolia lahirlah tiga agama: Konfusianisme, 
Taoisme, dan Shintoisme. Dari kelompok ras Arya lahirlah empat 
agama: Hinduisme, Jainisme, Sikhism, dan Zoroastrianisme. 
Dari kelompok ras Miscellaneous lahirlah Buddhisme. Tidak 
disebutkan Paganisme lahir dari kelompok apa; mungkin ia lahir 
dari dari kalangan bangsa bukan-Semitik selain Mongolia, Arya, 
dan Miscellaneous. Agama wahyu lahir dari bangsa Semitik. Agama 
wahyu terdiri dari tiga agama: Islam, Kristen, dan Yudaisme.7 

Bermula dari Eksklusivisme Kristen

Dalam penelitian Wilfred Cantwell Smith, salah seorang sarjana 
terbaik perbandingan agama dan studi-studi Keislaman, klasifi kasi 
agama-agama ke dalam agama samawi dan agama bumi muncul 
dalam konteks Eropa pada abad ke-18 ketika Kristen dihinggapi 
oleh sikap eksklusif, fanatik, apologetik, dan misionernya dalam 
berhadapan dengan agama-agama lain. Yang dimaksud agama dalam 
konteks ini adalah sistem kepercayaan dan praktik, yang dipandang 
sebagai sebuah sistem, terlepas dari apakah kepercayaan dan praktik 
itu menimbulkan dalam kalbu manusia suatu rasa takut dan cinta 
sejati pada Tuhan. Sistem ini disebut “sang” agama Kristen (“the” 
Christian religion). Karena orang telah mengembangkan lebih 
dari satu sistem, sebagai ganti berbagai jenis agama (religio, dalam 
bentul tunggal) dalam arti keberagamaan (kesalehan personal) 
orang menemukan agama-agama yang berbeda (diff erent religions) 
dalam bentuk jamak.8 Jadi agama dalam arti ini adalah sistem, yang 
berbeda dengan agama dalam arti sebelumnya sebagai kesalehan 
personal. 

7Burhanuddin Daya, “Sejarah Agama-agama: Beberapa Pengertian,” dalam 
Djam‘annuri, ed., Agama Kita: Perspektif Sejarah Agama-agama: Sebuah Pengantar 
(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, bekerjasama dengan LESFI [Lembaga Studi 
Filsafat Islam], 2000), h. 27-28.

8Wilfred Cantwell Smith, Th e Meaning and End of Religion (London: SPCK, 
1978), h. 39.
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Transisi radikal ini, perubahan arti agama dari kesalehan 
personal kepada sistem, dapat dilukiskan dari karya Hugo de Groot 
(Grotius) yang berpengaruh luar bisa pada paruh pertama abad ke-
17: De Veritate Religionis Christianae. Secara keseluruhan, ia ingin 
menunjukkan bahwa agama Kristen adalah satu-satunya agama 
yang benar, dengan membuktikan bahwa ajaran-ajarannya adalah 
pernyataan-pernyataan fakta. Apabila para penulis yang lebih awal 
mengatakan bahwa agama Kristen adalah penyembahan terhadap 
Tuhan, dengan kemurnian jiwa dan ketulusan perilaku moral, 
Hugo Grotius mengatakan bahwa agama Kristen mengajarkan 
penyembahan yang sama.9 

“Agama alami,” ketika muncul sebagai sebuah ide dan de ngan cepat 
dipopulerkan, berarti kepercayaan-kepercayaan, yaitu kepercayaan-
kepercayaan tentang Tuhan, manusia, dan alam yang dianggap lazim 
bagi manusia atau yang dapat dicapai dengan akalnya. Gerakan 
Deis pada umumnya sangat intelektualis dalam pandangannya.10 
Bagaimanapun, lawan-lawannya juga, meskipun tidak setuju tentang 
validitas atau isi kepercayaan-kepercayaannya, tanpa sengaja menerima 
penggunaan kata “agama” untuk menunjukkan kepercayaan-
kepercayaan. Pada abad ke18, perbedaan pendapat itu berlanjut terus, 
dan sampai tingkat tertentu berlangsung lama sejak itu, dengan suatu 
cara mengungkapakan perbedaan pendapat itu yang diajukan secala 
jelas oleh Uskup Butler: agama alami dan agama wahyu. Banyak 
perhatian diberikan kepada masalah-masalah yang ditunjukkan oleh 
dua kata sifat itu, “alami” dan “wahyu,” sedangkan kata benda “agama” 
kurang mendapat perhatian. Konsep agama wahyu cukup baru dan 
sebenarnya bersifat revolusioner. Konsep wahyu telah menjadi standar 

9Smith, Th e Meaning and End of Religion, h. 39. 
10Gerakan Deis adalah sebutan lain deisme. Deisme adalah kepercayaan pada 

adanya Tuhan atas dasar-dasar rasional murni tanpa bersandar pada wahyu atau 
otoritas, khususnya pada abad ke-17 dan abad ke-18 doktrin bahwa Tuhan telah 
menciptakan alam dan hukum-hukum alamnya, tetapi tidak lagi mengambil 
bagian dalam perjlanannya (Webster’s New World Dictionary of American English, 
Th ird Edition, edited by Victoria Neufeldt and David B. Guralnik [Cleveland 
& New York: Webster’s New World, 1988], h. 363).
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dalam cara berpikir Kristen sejak masa-masa Perjanjian Baru. Namun 
tidak seorang pun sebelum abad ke-18 pernah menduga bahwa apa 
yang diwahyukan adalah sebuah agama.11

Penelusuran Charles Joseph Adams, seorang sarjana perbandingan 
agama, terhadap asal-usul klasifi kasi agama-agama ke dalam agama 
alami dan agama wahyu lebih jauh jangkauannya kepada masa lalu 
yang lehih dahulu dibandingkan penelusuran Wilfred Cantwell 
Smith. Penelusuran Smith menemukan permulaan klasifi kasi itu 
pada abad ke-18 ketika Kristen dihinggapi oleh sikap eksklusif, 
fanatik, apologetik, dan misionernya dalam berhadapan dengan 
agama-agama lain; sedangkan penelusuran Adams menemukan 
permulaan klasifi kasi itu pada abad ke-13 ketika Th omas Aquinas, 
fi lsuf dan teolog terbesar abad pertengahan, membedakan agama 
alami, atau jenis kebenaran keagamaan yang dapat ditemukan 
dengan akal semata tanpa bantuan apapun, dengan agama wahyu, 
atau agama yang bersandar pada kebenaran ilahi, yang identik 
secara eksklusif dengan Kristen. Pada abad ke-16 Martin Luther, 
Reformer Protestan agung, secara blak-blakan melabeli pandangan-
pandangan orang-orang Muslim, Yahudi, dan Kristen Katolik Roma 
sebagai palsu dan menganggap pandangan bahwa injil Kristen yang 
dipahami dari sudut pandang pembenaran dengan rahmat melalui 
iman adalah standar yang benar.12

Klasifi kasi agama-agama ke dalam agama langit dan agama 
bumi ini adalah klasifi kasi normatif, yang dibuat pertama kali oleh 
Th omas Aquinas. Klasifi kasi ini membedakan agama yang benar 
dengan agama yang palsu. Agama yang benar adalah agama langit 
atau agama wahyu, dan satu-satunya agama yang benar itu adalah 
Kristen. Sudah pasti konsekuensi logis kesimpulan ini adalah 
bahwa agama yang palsu adalah semua agama selain Kristen, dan 

11Smith, Th e Meaning and End of Religion, h. 40-41.
12Charles Joseph Adams, “Th e Classifi cation of Forms and Phenomena,” 

di bawah judul entri “Th e Study and Classifi cation of Religions,” dalam Th e 
New Encyclopaedia Britannica, Volume 26, Macropaedia: Knowledge in Depth 
(Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc., 1986), h. 563.
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semu agama selain Kristen adalah agama bumi atau agama alami. 
Klasifi kasi normatif tidak memiliki nilai ilmiah, karena klasifi kasi 
jenis ini bersifat sewenang-wenang dan subjektif, sepanjang tidak 
ada metode yang disepakati untuk menentukan kriteria klasifi kasi 
seperti itu.

Mari kita simak tanggapan Charles Adams tentang klasifi kasi-
klasifi kasi normatif tentang agama-agama ketika ia mengatakan,

 
Barangkali pembagian paling umum agama-agama – dan dalam 
banyak hal paling tak memuaskan – membedakan agama 
yang benar dengan agama yang palsu. Klasifi kasi-klasifi kasi 
seperti itu bisa ditemukan dalam pemikiran kelompok-
kelolompok keagamaan paling besar dan adalah akibat 
alami, yang mungkin tidak dapat dihindari, dari kebutuhan 
mempertahankan perspektif-perspektif tertentu melawan 
penantang-penantang dan saingan-saingan. Klasifi kasi-klasifi kasi 
normatif, bagaimanapun, tidak memiliki nilai ilmiah, karena 
klasifi kasi-klasifi kasi itu bersifat sewenang-wenang dan subjektif, 
sejauh tidak ada metode yang disepakati untuk menyeleksi 
kriteria untuk membuat penilaian-penilaian seperti itu. Tetapi 
karena agama-agama yang hidup selalu merasakan kebutuhan 
apologetika (pembelaan-pembelaan intelektual yang sistematik), 
klasifi kasi-klasifi kasi normatif masih terus hidup.13 

Sejauh penelusuran saya, klasifi kasi agama-agama ke dalam 
agama samawi dan agama bumi bukan berasal dari kalangan para 
sarjana Muslim, tetapi berasal dari kalangan para sarjana Kristen, 
seperti dijelaskan di atas. Mungkin tanpa mereka sadari, para sarjana 
Muslim telah mengambil alih klasifi kasi normatif yang dibuat 
oleh para teolog Kristen, karena kebutuhan para sarjana Muslim 
untuk melakukan apologetika melawan agama-agama lain. Apabila 
beberapa teolog Kristen mempercayai bahwa Kristen adalah satu-
satunya agama samawi dan satu-satunya agama yang benar, maka 

13Adams, “Th e Classifi cation of Forms and Phenomena,” h. 563.
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sebagian teolog Muslim juga memiliki sikap yang sama terhadap 
agama-agama lain. Mereka, seperti Ahmad Abdullah al-Masdoosi 
dan Endang Saifuddin Anshari, memandang bahwa Islam adalah 
wahyu, satu-satunya agama samawi yang murni, dan satu-satunya 
agama yang benar. 

Eksklusivisme Islam dan Tradisi Heresiografis

Sebelum Th omas Aquinas (1225-1274) membedakan agama 
alami dan agama wahyu, memang di antara para teolog Muslim telah 
membuat klasifi kasi normatif tentang agama-agama, tetapi bukan 
ke dalam agama alami dan agama wahyu; mereka membuat bentuk 
lain klasifi kasi normatif. Salah satu contoh terbaik mungkin adalah 
klasifi kasi normatif yang dibuat oleh Muhammad Abd al-Karim 
al-Syahrastani (w. 574/1153), seorang teolog Asy‘ari terkemuka. 
Al-Syahrastani membagi para penduduk dunia dari segi pemikiran-
pemikiran dan mazhab-mazhab ke dalam dua kelompok besar: 
pertama, para penduduk yang disebutnya “para penduduk agama-
agama dan keyakinan-keyakinan” (ahl al-diyānāt wa al-milal); dan 
kedua, para penduduk yang disebutnya “para penduduk keinginan-
keinginan (hawa nafsu) dan sekte-sekte” (ahl al-ahwā’ wal al-nihal). 
Para penduduk agama-agama dan keyakinan-keyakinan mencakup 
orang-orang Muslim, Ahli Kitab, dan Semi-Ahli Kitab. Ahli Kitab 
meliputi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Semi-Ahli 
Kitab meliputi orang-orang Majusi dan para penganut Dualisme. 
Para penduduk keinginan-keinginan dan sekte-sekte meliputi orang 
Shabi’ah, para fi lsuf, para penganut pandangan-pandangan Arab 
dalam Jahiliah, dan para penganut pandangan-pandangan India.14

14Muhammad ‘Abd al-Karim al-Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal, diedit 
oleh ‘Abd al-‘Aziz Muhammad al-Wakil (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 10-11, 209, 
234, 245, 257, 259, 213, 487, 506, 522-32. Al-Milal ini telah diterjemahkan, 
yaitu Bagian Mazhab-Mazhab Islam ke dalam bahasa Inggris oleh A.K. Kazi dan 
J.G. Flynn dengan judul Muslim Sects and Divisions: Th e Section on Muslim Sects 
in Kitāb al-Milal wa al-Nihal (London: Kegan Paul International, 1984). Karya 

titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:79titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:79 13/05/2011   6:24:2613/05/2011   6:24:26



KAUTSAR AZHARI NOER

80 TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011

Al-Syahrastani menuturkan bahwa setiap kelompok manusia 
terpecah ke dalam aliran-aliran. Para penganut keinginan-keinginan 
dan sekte-sekte, jumlah aliran mereka tidak terbatas dan tidak 
diketahui dengan pasti. Para penganut agama-agama, jumlah 
mazhab mereka terbatas sesuai dengan yang diberitakan oleh 
khabar (hadis) tentang mazhab-mazhab itu. Orang-orang Majusi 
terpecah ke dalam 70 aliran, orang-orang Yahudi terpecah ke dalam 
71 aliran, orang-orang Nasrani terpecah ke dalam 72 aliran, dan 
orang-orang Muslim terpecah ke dalam 73 aliran. Yang selamat 
(al-nājiyah) di antara aliran-aliran itu hanya satu karena bila ada 
dalil-dalil yang berrtentangan, maka kebenaran (al-haqq) dimiliki 
hanya oleh satu aliran dan aliran-aliran lain pasti mengandung 
kedustaan. Kebenaran diketahui hanya melalui wahyu, sebagaimana 
fi rman-Nya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada 
umat yang memberikan petunjuk dengan kebenaran (al-haqq) dan 
dengan kebenaran itu pula mereka berbuat adil” (Q 7: 181). Nabi 
saw memberitakan: “Umatku akan terpecah ke dalam tujuh puluh 
tiga aliran, tetapi yang selamat di antara aliran-aliran itu hanya 
satu, dan sisanya akan binasa. Ketika ditanya, “Mana aliran yang 
selamat?,” beliau menjawab, “Orang-orang yang mengikuti Sunnah 
dan Jama‘ah.” Ketika ditanya, “Apa itu Sunnah dan Jama‘ah?,” beliau 
menjawab, “Apa yang aku dan para sahabatku praktikkan.”15 

Klasifi kasi yang dibuat oleh al-Syahrastani ini adalah klasifi kasi 
normatif, yang tidak memiliki nilai ilmiah, karena klasifi kasi ini 
bersifat sewenang-wenang dan subjektif, tanpa didukung oleh 
data-data empiris. Sikap al-Syahrastani terhadap agama-agama, 
keyakinan-keyakinan, dan sekte-sekte lain menunjukkan sikap 

terjemahan Inggris ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: pertama oleh 
Karsidi Diningrat dengan judul Sekte-sekte Islam: Bagian tentang Sekte-sekte Islam 
dalam Kitāb al-Milal wa al-Nihal (Bandung: Penerbit Pustaka, 1416/1996), dan 
kedua oleh Syuaidi Asy‘ari dengan judul Al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi 
dalam Islam (Bandung: Mizan, 2004). Al-Milal keseluruhannya diterjemahlan oleh 
Asywadie Syukur dengan judul Al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam 
Sejarah Umat Manusia, Edisi Lengkap, 3 buku (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.th). 

15Al-Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal, h. 11. 

titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:80titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:80 13/05/2011   6:24:2613/05/2011   6:24:26



AGAMA LANGIT VERSUS AGAMA BUMI

 TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011 81

eksklusivisnya, yang tidak hanya memandang agama-agama, 
keyakinan-keyakinan, dan sekte-sekte lain di luar Islam tetapi 
juga aliran-aliran lain dalam Islam sebagai yang dusta, palsu, 
menyimpang dan sesat. Aliran dalam Islam yang dianggap benar 
hanya satu, yaitu aliran Ahli Sunnah dan Jama‘ah seperti diberitakan 
oleh khabar (hadis). Kita dapat menyimpulkan dengan pasti bahwa 
satu-satunya aliran yang selamat adalah aliran yang dianut dan dibela 
oleh teolog Asy‘ari terkemuka itu, yang diklaimnya sebagai aliran 
Ahli Sunnah dan Jama‘ah.

Kitāb al-Milal wa al-Nihal al-Syahrastani adalah sejenis karya 
teologis yang telah menjadi corong utama sebuah tradisi dalam 
wacana pemikiran teologis Islam klasik, yang oleh W. Montgomery 
Watt, seorang sarjana Inggris, disebut tradisi heresiografis 
(heresiographical tradition).16 Mungkin banyak di antara kita orang-
orang Muslim tidak menyadari bahwa memandang bid‘ah dan sesat 
aliran, mazhab, atau kelompok keagamaan lain dalam Islam adalah 
“tradisi” klasik yang tetap hidup subur dalam sejarah Islam sampai 
hari ini. Tradisi inilah yang oleh Watt disebut tradisi heresiografi s. 
Di antara karya-karya heresiogafi s klasik yang terkenal, selain Kitāb 
al-Milal wa al-Nihal al-Syahrastani, adalah Maqālāt al-Islāmiyyīn al-
Asy‘ari, al-Farq bayn al-Firaq al-Baghdadi, dan Kitāb Firaq al-Syi‘ah 
al-Nawbakhti.17 Karya-karya ini tetap menjadi rujukan bagi para 
pengkaji sejarah pemikiran teologis Islam. Para penulis karya-karya 
heresiografi s ini selalu mempropagandakan bahwa aliran mereka 
adalah satu-satunya aliran yang selamat (fi rqah nājiyah), sementara 
aliran-aliran lain adalah sesat. 

Klasifi kasi yang dibuat oleh al-Syahrastani ini, mekipun tidak 
membagi agama-agama ke dalam agama langit dan agama bumi, 
adalah klasifi kasi normatif dalam bentuk lain, yang berbeda dengan 
klasifi kasi normatif agama-agama yang membagi agama-agama ke 

16Lihat W. Montgomery Watt, Th e Formative Period of Islamic Th ought 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972), h. 1. 

17W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Th eology (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1985), h. 164-165.
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dalam agama langit dan agama bumi. Semua klasifi kasi normatif 
tidak memiliki nilai ilmiah, karena klasifi kasi-klasifi kasi itu bersifat 
sewenang-wenang dan subjektif, tanpa didukung oleh data-data 
empiris.

Kecenderungan eksklusivis al-Syahrastani adalah juga kecen-
derungan banyak ulama (teolog dan ahli hukum Muslim) untuk 
membagi agama-agama, aliran-aliran dan mazhab-mazhab ke dalam 
dua bagian yang berlawanan: “yang benar” dan “yang sesat,” “yang 
hak” dan “yang batil.” Contoh kecenderungan seperti ini tidak sulit 
ditemukan dalam karya-karya para ulama. Salah satunya adalah 
pembagian agama-agama ke dalam dua bagian: “agama yang hak” 
(al-dīn al-haqq) dan “agama yang batil ” (al-dīn al-bāthil) seperti 
dipaparkan oleh Rusydi ‘Ulyan dan Qaththan ’Abd al-Rahman 
al-Dawri sebagai berikut:

1. Agama yang hak, yaitu agama Allah yang berisi perintah 
kepada pemeluknya untuk menyembah Tuhan Yang Maha 
Esa, yang menyuruh berakhlak mulia, melaksanakan iba-
dah, mengatur pergaulan dan hubungan sesama manusia.

2. Agama yang batil, yaitu agama alami sebagai hasil ciptaan 
manusia, baik oleh individu maupun oleh kelompok, yang 
bertujuan untuk mengatur dan mengurus keperluan hidup 
manusia dan masalah yang mereka hadapi.18 

Contoh lain adalah pembagian akidah-akidah (doktrin-doktrin) 
oleh ‘Umar Sulayman al-Asyqar, seorang ulama yang banyak menulis 
kitab-kitab tentang Islam, ke dalam dua bagian: “akidah yang sah/
benar” (al-‘aqīdah al-shahīhah) dan “akidah yang rusak” (al-‘aqīdah 
al-fāsidah). Akidah yang sah/benar adalah akidah yang dibawa oleh 
para rasul Allah, yaitu akidah yang satu, karena ia diturunkan oleh 
Allah. Akidah yang rusak adalah akidah ciptaan manusia yang 
dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, taklid-taklid, peniruan-

18Rusydi ‘Ulyan dan ‘Abd al-Rahman al-Dawri, Ushūl al-Dīn al-Islām 
(Baghdad: Dar al-Hurriyyah, 1978), h. 17. 
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peniruan, dan pemikiran-pemikiran. Satu-satunya akidah yang 
sah/benar hari ini hanya ditemukan dalam Islam. Akidah-akidah 
selain dalam Islam tidak mencerminkan kebenaran.19

Kecenderungan eksklusivis dalam mengelompokkan aliran-
aliran, golongan-golongan, atau mazhab-mazhab keagamaan, 
sebagaimana mengelompokkan agama-agama, ke dalam dua bagian: 
yang benar dan yang salah, tampaknya telah menjadi kegemaran 
pula bagi para pengkaji ilmu tafsir al-Quran. Ahmad Izzan, seorang 
sarjana Muslim Indonesia, ketika menjelaskan mazhab-mazhab 
tafsir al-Qur’an, membagi mazhab-mazhab itu ke dalam tiga bagian 
besar: tafsir dengan riwayat, tafsir dengan pemikiran, dan tafsir 
dengan isyarat. Tafsir dengan riwayat adakalanya dilakukan dengan 
al-Qu’an, adakalanya dilakukan dengan al-Sunnah, dan adakalanya 
dilakukan dengan pendapat para sahabat. Tafsir ini dibagi ke dalam 
dua kelompok: tafsir dengan riwayat yang sah/benar dan tafsir 
dengan riwayat yang tidak sah/benar. Tafsir dengan pemikiran, 
yang menekankan kekuatan bahasa dan akal, dibagi ke dalam dua 
kelompok: tafsir dengan pemikiran yang terpuji dan tafsir dengan 
pemikiran yang tercela. Tafsir dengan isyarat, yang mengutamakan 
makna-makna tersirat daripada makna-makna tersurat, dibagi pula 
ke dalam dua kelompok: tafsir dengan isyarat yang diterima dan 
tafsir dengan isyarat yang ditolak.20 

Pembagian masing-masing mazhab tafsir dari tiga mazhab yang 
disebutkan ini (tafsir dengan riwayat, tafsir dengan pemikiran, dan 
tafsir dengan isyarat) — sebagaimana ditulis oleh Ahmad Izzan, ke 
dalam dua kelompok: yang benar dan yang tidak benar (masing-
masing secara berurutan: tafsir dengan riwayat yang sah/benar dan 
tafsir dengan riwayat yang tidak sah/benar, tafsir dengan pemikiran 
yang terpuji dan tafsir dengan pemikiran yang tercela, tafsir dengan 
isyarat yang diterima dan tafsir dengan isyarat yang ditolak) — mirip 

19‘Umar Sulayman al-Asyqar, al-‘Aqīdah fī Allāh (Kuwait: Maktab al-Falah, 
1984), h. 11.

20Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir (Bandung: Tafakur, 1428/2007), 
h. 57-93. 
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dengan klasifi kasi agama-agama ke dalam dua bagian: agama yang 
benar dan agama yang palsu. 

Kecenderungan eksklusivis dalam klasifi kasi keagamaan adalah 
penghakiman semena-mena yang didorong oleh fanatisisme yang 
membuat para teolog dan pemimpin agama bersikap dan bertindak 
seakan seperti juru bicara Tuhan, bahkan melampaui kewenangan 
Tuhan. Mereka merasa mempunyai hak istimewa untuk menentukan 
mana agama yang benar dan mana agama yang palsu, mana aliran 
yang lurus dan mana aliran yang sesat. Kecenderungan ini sejalan 
dengan klasifi kasi agama-agama ke dalam agama langit dan agama 
bumi. Di mata orang-orang yang mempunyai kecenderungan ini, 
agama langit adalah agama yang benar, sedangkan agama bumi 
adalah agama yang palsu.

Agama Bukan Diwahyukan

Anggapan bahwa Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh 
Allah swt kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap 
umat manusia sepanjang masa dan setiap persada, seperti dikatakan 
oleh Endang Saifuddin Anshari dan sebagian ulama,21 perlu 
mendapat catatan kritis. Al-Qur’an dan hadis Nabi tidak pernah 
mengatakan bahwa Allah telah mewahyukan atau menurunkan 
Islam kepada para rasul dan nabi-Nya. Al-Qur’an mengatakan 
bahwa Allah telah menurunkan Injil (Q 3: 3, 65; 5: 46), Taurat 
(Q 3: 3, 65), Zabur (Q 4: 163; 17: 55), dan al-Qur’an (Q 3: 3, 7; 
4: 113; 16: 44), misalnya. Allah tidak pernah mewahyukan atau 
menurunkan agama atau Islam.

Gagasan bahwa agama atau Islam diwahyukan oleh Allah 
tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Sebaliknya agama atau islam 

21Seorang khatib Jumat di sebuah masjid di Jakarata Selatan dan juga khatib 
yang sama di sebuah masjid di Ciputat pada 2006 dalam khutbahnya mengatakan, 
“Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah swt kepada para rasul dan para 
nabi-Nya untuk seluruh umat manusia di sepanjang zaman.” 
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(sengaja ditulis dengan huruf kecil untuk membedakannya dengan 
Islam dengan huruf besar sebagai nama sebuah agama dalam arti 
institusional) adalah kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan 
manusia kepada Tuhan. Inilah arti agama dan islam yang tepat 
seperti ditemukan dalam fi rman Allah: “Sesungguhnya satu-satunya 
kepatuhan (al-dīn) [yang benar] di sisi Allah adalah kepasrahan 
[kepada-Nya] (al-islām)” (Q 3: 19). “Barangsiapa mencari kepatuhan 
(dīn) selain kepasrahan [kepada Allah] (al-islām), maka kepatuhan itu 
sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan di akhirat ia termasuk di 
antara orang-orang yang rugi” (Q 3: 85). Kata dīn dan islām dalam 
arti ini ditemukan dalam tafsir Th abari. Menurut Ibn Jarir al-Th abari, 
kata dīn pada ayat pertama (Q 3: 19) berarti “kepatuhan” (thā‘ah) 
dan “kerendahan” (dzillah), dan kata islām pada ayat yang sama 
berarti “ketundukan” (inqiyād) dengan “kerendahan” (tadzallul) dan 
“khusuk” (khusyū‘).22 Al-Th abari mengatakan pula,

Maka takwil fi rman-Nya, “Sesungguhnya dīn (yang benar) 
di sisi Allah adalah islām” [Q 3: 19], adalah: Sesunggunhnya 
kepatuhan yang adalah satu-satunya kepatuhan di sisi-Nya 
adalah kepatuhan kepada-Nya, pengikraran lidah dan kalbu 
kepada-Nya dengan penghambaan dan kerendahan, dan 
ketundukan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan kepatuhan 
tentang apa yang disuruh dan dilarang, kerendahan lisan 
dan kalbu kepada-Nya dengan itu tanpa menyombongkan 
diri kepada-Nya, tanpa berpaling dari-Nya, dan tanpa 
menyekutukan segala sesuatu selain Dia dengan Dia dalam 
kehambaan dan ketuhanan.”23

Al-Th abari tidak menjelaskan secara khusus makna kata dīn 
(dan juga kata islām) pada ayat yang kedua (Q 3: 85) barangkali 
karena sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya (Q 3: 19). Ini 

22Ibn Jarir al-Th abari, Jāmi‘al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān, Volume 3/Juz 
3 (Beirut: dar al-Fikr, 2005/1425-1426), h. 1779/259.

23Al-Th abari, Jāmi‘al-Bayān, 3/3, h. 1780/260.
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berarti bahwa makna kedua kata ini, yaitu dīn dan islām, dalam 
ayat terakhir, sama dengan makna dua kata yang sama pada ayat 
pertama tadi yang telah dijelaskannya. Sebenarnya lima kata yang 
disebut di sini ini, yaitu dīn, thā‘ah, dzillah, tadzallul, islām, inqiyād, 
dan khusyū‘ mempunyai makna asal yang berdekatan yang sulit 
dibedakan dan dalam konteks-konteks tertentu yang satu menjadi 
sinonim bagi yang lain.

Smith menjelaskan bahwa gagasan agama wahyu (revealed 
religion) yang muncul pada abad ke-18 di Eropa mengandung arti 
bahwa yang diwahyukan adalah sebuah agama. Gagasan ini telah 
membawa orang-orang yang mengambil gagasan ini secara serius 
(baik orang-orang Muslim maupun orang-orang Barat) ke dalam 
kesulitan dan kebingunan tanpa akhir. Tuhan tidak mewahyukan 
agama-agama; Dia mewahyukan Diri-nya.24 Pandangan Smith bahwa 
Tuhan tidak mewahyukan agama-agama sejalan dengan pandangan 
yang telah dikemukan di atas bahwa Allah tidak pernah mewahyukan 
atau menurunkan agama atau Islam. Agama dan islam dalam arti ini 
bukan pula institusi atau sistem kepercayaan tetapi adalah ketaatan, 
kepatuhan, ketundukan, dan kepatuhan sang hamba kepada Tuhan. 

Lahir Bukan Hanya di Kalangan Bangsa Semitik

Membatasi agama wahyu atau agama langit sebagai agama yang 
lahir hanya di kalangan ras atau bangsa Semitik di Timur Tengah 
bertentangan dengan fi rman Allah bahwa “setiap umat mempunyai 
rasul” (Q 10: 47), dan “Sungguh, Kami [Allah] telah mengutus 
seorang rasul untuk setiap umat” (Q 16: 36); dan juga bertentangan 
dengan hadis Nabi bahwa para rasul berjumlah tiga ratus lima 
belas orang, dan para nabi berjumlah seratus dua puluh empat ribu 
orang.25 Al-Qur’an mengungkapkan bahwa Allah mengisahkan 

24Smith, Th e Meaning and End of Religion, h. 128.
25‘Umar Sulayman al-Asyqar, Al-Rusul wa al-Risālāt (Kuwait: Dal al-Falah, 

1983), h. 17.
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sebagian para rasul dan tidak mengisahkan sebagian mereka (Q 4: 
164; 40: 78). Jumlah para rasul Allah yang lazim dikenal dalam 
tradisi Islam adalah dua puluh lima orang, sedangkan jumlah mereka 
seperti disebut dalam hadis lebih dari tiga ratus orang. Apa lagi 
jumlah para nabi jauh lebih banyak, yaitu seratus dua puluh empat 
ribu orang. Selama ini kita mengenal dan membicarakan sejarah 
suci para rasul dan para nabi yang lahir hanya di lingkungan bangsa 
Semitik di kawasan Timur Tengah. Sebuah pertanyaan yang menarik 
dan sekaligus menggugat perlu diajukan di sini: apakah Tuhan 
mengutus para rasul dan para nabi kepada umat manusia hanya di 
belahan bumi tertentu dan membiarkan umat manusia di belahan-
belahan bumi yang lain tanpa rasul dan nabi? Jika jawabannya ya, 
maka kesan yang tidak dapat dihindari adalah bahwa Tuhan pilih 
kasih dan tidak adil terhadap umat manusia. 

Bila kita mau konsisten mengikuti firman Allah bahwa 
“setiap umat mempunyai rasul” dan “Sungguh, Kami [Allah] 
telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat,” dan juga hadis 
Nabi bahwa para rasul berjumlah tiga ratus lima belas orang 
dan para nabi berjumlah seratus dua puluh empat ribu orang, 
seperti dikatakan tadi, kita harus mempercayai bahwa Allah 
mengutus para rasul dan para nabi bukan hanya kepada umat 
manusia di lingkungan bangsa Semitik di Timur Tengah, tetapi 
juga kepada umat manusia di lingkungan bangsa-bangsa lain di 
kawasan-kawasan lain di bumi ini. Maka agama yang kitab sucinya 
diwahyukan oleh Tuhan, yang disebut agama langit atau agama 
wahyu, lahir bukan hanya di kalangan bangsa Semitik, tetapi juga 
di kalangan bangsa-bangsa lain. Kepercayaan seperti ini tidak 
akan menimbulkan kesan bahwa Tuhan pilih kasih dan tidak adil 
terhadap umat manusia. 

Seorang teman Hindu, ketika berdikusi dengan saya pada 
awal 1980-an tentang agamanya, mengatakan bahwa ia menolak 
anggapan bahwa Hinduisme bukan agama wahyu tetapi agama 
alami, bila yang dimaksud dengan agama wahyu adalah agama 
yang kitab sucinya diwahyukan oleh Tuhan kepada para nabi atau 
para rasul-Nya. Ia mengatakan bahwa Veda adalah wahyu yang 
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diterima oleh para maharshi dari Tuhan. Apa yang dikatakan 
teman ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh I Gusti Ngurah 
Nala dan I Gusti Ketut Adia Wiratmaja, dua orang pemuka Hindu 
Bali. Dua pemuka Hindu ini mengatakan bahwa maharshi adalah 
orang suci yang menerima wahyu dari Tuhan. Maharshi adalah 
nabi yang menyebarkan ajaran Tuhan berupa agama kepada seluruh 
umat manusia. Isi ajaran-Nya menuntun umat manusia agar dapat 
menikmati hidup yang sejahtera, aman, dan damai.26 

Ketika menjelaskan arti kitab suci umat Hindu, I Gusti Ngurah 
Nala dan I Gusti Ketut Adia Wiratmaja mengatakan bahwa setiap 
agama mempunyai kitab suci. Isi dari kitab suci adalah wahyu dari 
Tuhan. Wahyu ini diterima secara langsung oleh para maharshi atau 
nabi dari Tuhan. Demikian pula kitab suci umat Hindu.27 Kitab 
suci agama Hindu, bila dilihat dari tafsirnya yang dimasukkan ke 
dalamnya, dapat dibagi ke dalam dua kelompok: kelompk kitab 
suci Veda dan kelompok kitab suci Nibanda. Kedudukan kitab suci 
Veda lebih tinggi daripada kitab suci Nibanda karena yang pertama 
kadar wahyunya lebih murni atau lebih tinggi daripada yang kedua. 
Apa yang ditulis oleh para maharshi dalam kitab suci Veda lebih 
banyak unsur wahyunya dengan sedikit tafsirnya, sedangkan apa 
yang mereka tulis dalam kitab suci Nibanda lebih banyak ulasan 
dengan sedikit sekali unsur wahyunya.28 

Ketika menjelaskan arti Veda kedua pemuka agama Hindu ini 
mengatakan,

Veda berarti ilmu pengetahuan atau dapat pula berarti 
kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan, berupa mantra-
mantra. Kelompok kitab suci Veda ini dibagi berdasarkan atas 
penulisannya. Kitab yang langsung didengar oleh para maharshi 
berdasarkan wahyu yang mereka terima disebut kitab suci Veda 

26I Gusti Ngurah Nala dan I Gusti Ketut Adia Wiratmaja, Murddha Agama 
Hindu (Denpasar: Upada Sastra, 1991), h. 36, 

27Nala dan Wiratmaja, Murddha Agama Hindu, h. 40.
28Nala dan Wiratmaja, Murddha Agama Hindu, h. 40.
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Sruti, sedangkan yang ditulis kemudian berdasarkan ingatan 
dan disertai sedikit tafsir disebut kitab suci Veda Smrti.29

Umat Hindu mempercayai bahwa Veda Sruti adalah wahyu dari 
Tuhan yang diterima oleh para maharshi dengan cara mendengarnya 
langsung dari Dia. Veda Sruti adalah murni wahyu dalam arti tidak 
tercampur dengan tafsir. Adapun Veda Smrti adalah wahyu dari 
Tuhan yang tercampur dengan sedikit tafsir yang ditulis kemudian 
oleh para maharshi berdasarkan ingatan mereka.

Berdasarkan fakta bahwa umat Hindu mempercayai bahwa 
kitab suci mereka, khususnya Veda Sruti, adalah wahyu dari Tuhan 
yang diterima oleh para maharshi atau para nabi, anggapan bahwa 
Hinduisme atau agama Hindu bukanlah agama langit, yang terbatas 
di lingkungan bangsa Semitik, akan tertolak dengan sendirinya. 
Maka kesimpulan yang harus diterima adalah bahwa Hinduisme 
adalah agama wahyu dalam arti bahwa kitab sucinya adalah wahyu 
dari Tuhan. 

Teori bahwa agama langit lahir hanya di kalangan bangsa 
Semitik di Timur Tengah dapat dibantah dengan meminjam 
pandangan Ali Syari‘ati (1933-1977), seorang cendekiawan dan 
sosiolog Iran terkemuka, bahwa para nabi lahir bukan hanya dari 
kalangan bangsa Semitik tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Pemikir 
humanis religius ini mengatakan bahwa para nabi dengan satu 
klasifi kasi umum bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok: nabi-
nabi non-Semitik (Iran, China, dan India, yaitu orang-orang Arya 
atau Chrysalis) dan nabi-nabi Semitik. Nabi Islam, Muhammad, 
termasuk ke dalam kelompok kedua.30 Ia menyebutkan beberapa 
nabi besar selain Muhammad, yaitu Zoroaster, Buddha, Konfusius, 
Laotze, Mahavira, Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa yang dikatakan oleh 
Ali Syari‘ati ini menunjukkan bahwa para nabi, manusia-manusia 

29Nala dan Wiratmaja, Murddha Agama Hindu, h. 41.
30Ali Syari‘ati, Th e Visage of Islam, translated by Abdulaziz Abdulhussein 

Sachedina (Tehran: Committee for International Propagation of the Islamic 
Revolution in collaboration with Soroush Publications, 1981), h. 8.
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pilihan yang menerima wahyu dari Tuhan, lahir bukan hanya dari 
kalangan bangsa Semitik tetapi juga dari kalangan bangsa-bangsa 
lain. Dengan alasan ini, kita dapat pula mengatakan bahwa agama 
langit lahir tidak hanya di kalangan bangsa Semitik tetapi juga 
di kalangan bangsa-bangsa lain. Pandangan Ali Syari‘ati berbeda 
dengan pandangan eksklusivis para sarjana dan ulama Muslim 
seperti Endang Saifuddin Anshari dan Ahmad Abdullah al-Masdoosi 
bahwa agama langit lahir hanya di kalangan bangsa Semitik.

Agama-agama Semitik (Yudaisme, Kristen, dan Islam), yang 
dipandang sebagai agama langit oleh banyak teolog Kristen dan 
Muslim, dikelompokkan oleh R.C. Zaehner, seorang sejarawan 
agama, ke dalam agama-agama yang disebutnya “agama-agama 
profetik” (prophetic religions), yang dibedakannya dengan kelompok 
agama-agama lain yang disebutnya “agama-agama mistikal” (mystical 
religions). Agama-agama profetik dicirikan oleh konsep bahwa 
“Tuhan dan manusia berhadapan satu sama lain sebagai Tuan dan 
hamba,” dan agama-agama mistikal dicirikan oleh konsep bahwa 
“tidak ada Tuhan, atau, jika ada Tuhan, tidak ada perbedaan esensial 
antara Dia dan jiwa manusia.”31 Dalam pandangan Zaehner,

Sistem-sistem monoteistik besar Timur Dekat [agama-agama 
profetik], yang ikut serta diwarisi oleh Barat, tidak pernah henti-
hentinya menekankan perbedaan mutlak Tuhan dengan tatanan 
yang diciptakan: Tuhan dan Alam bukan istilah-istilah yang 
dapat dipertukarkan seperti dipertahankan Spinoza. Dalam 
sistem-sistem Timur [agama-agama mistikal], bagaimanapun, 
keduanya sebenarnya tidak pernah dibedakan dengan jelas: 
Tuhan adalah Alam dan Alam adalah Tuhan.32 

Zaehner memandang bahwa agama-agama mistikal menekankan 
secara total imanensi Tuhan sehingga tidak menyisakan tempat 

31R.C. Zaehner, “Introduction,” dalam Th e Concise Encyclopedia of Living 
Faiths, ed. R.C. Zaehner (London: Hutchinson, 1979), h. xvii. 

32Zaehner, “Introduction,” h. xviii. 

titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:90titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:90 13/05/2011   6:24:2813/05/2011   6:24:28



AGAMA LANGIT VERSUS AGAMA BUMI

 TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011 91

untuk transendensi-Nya. Itulah alasan ia menyebut pula tipe 
agama-agama mistikal “tipe imanentis.” Pada hemat saya, tesis 
Zaehner ini tidak dapat diterima karena sebenarnya agama-agama 
mistikal, sekalipun sangat menekankan imanensi Tuhan, masih 
tetap mempertahankan transendensi-Nya. Brahman dalam fi lsafat 
Upanisad33 dan Tao dalam Taoisme, misalnya, adalah imanen dan 
transenden sekaligus. 

Toleransi dan Intoleransi

Klasifi kasi agama-agama ke dalam dua tipe ini, tipe profetik dan 
tipe mistikal, dapat diterima secara teoretis, tetapi secara empiris atau 
historis tidak ada yang murni profetik dan tidak ada yang murni 
mistikal karena dalam tipe pertama ada unsur-unsur tipe kedua dan 
dalam tipe kedua ada unsur-unsur tipe pertama. Kita menemukan 
tradisi mistikal dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Yang perlu dicatat 
adalah bahwa dalam sejarahnya yang panjang selama berabad-abad, 
agama-agama mistikal lebih toleran, terbuka, dan adaptif. Di antara 
kelompok-kelompok (dalam) agama-agama Semitik, muncul para 
mistikus yang berbeda dengan para teolog. Para mistikus itu dalam 
agama-agama Semitik adalah kelompok yang paling toleran dan paling 
siap berdialog dengan para penganut agama-agama lain.

Dalam sejarahnya yang panjang selama berabad-abad, tiga agama 
Semitik, tidak pernah sepi dari konfl ik, kebencian, permusuhan, 
dan perang yang ditimbulkan oleh agama, atau yang disertai oleh 
faktor agama, antara mazhab-mazhab, aliran-aliran, atau sekte-sekte 
dalam satu agama, atau antara satu agama dan agama lain (Tentu 
saja yang terlibat dalam konfl ik adalah orang-orang yang beragama, 
bukan agama-agama atau keyakinan-keyakinan keagamaan, tetapi 

33Pembahasan yang sangat bagus tentang panteisme, yang tetap 
mempertahankan keidentikan dan perbedaan antara Tuhan dan alam, dalam 
fi lsafat Upanisad dan Spinoza diberikan oleh W.T. Stace, Mysticism and Philosophy 
(London: Macmillan, 1961), h. 207-250. 
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perlu kita sadari bahwa agama-agama atau keyakinan-keyakinan 
keagamaan itu ditentukan oleh pemahaman, penafsiran, sikap, 
dan perilaku orang-orang yang beragama). Sebut saja kematian 
beberapa Sufi  seperti al-Hallaj, ‘Ayn al-Qudlat al-Hamadani, dan 
Suhrawardi al-Maqtul, konfl ik antara Ahli Sunnah dan Syi‘ah, dan 
konfl ik antara Ahmadiyah dan para ulama ortodoks sebagai bukti 
sejarah konfl ik dalam Islam. Perhatikan pula konfl ik antara para 
pendukung Reformasi dan para pendukung Gereja Katolik Roma 
dari pertengahan abad-15 sampai bagian awal abad ke-17, yang 
memakan puluhan ribu korban yang terbunuh. Kita dapat pula 
menemukan banyak contoh konfl ik antara agama-agama Semitik. 
Yang terpenting di antaranya adalah Perang Salib antara umat 
Kristen dan umat Islam; konfl ik antara umat Islam dan umat Katolik 
di Spanyol pada abad pertengahan; konfl ik antara umat Islam dan 
umat Kristen di Semenajung Balkan, Eropa, ketika wilayah itu di 
bawah kekuasaan Kesultanan Turki Usmani; konfl ik antara umat 
Islam dan umat Yahudi di Palestina; konfl ik antara umat Islam 
dan umat Kristen di Eritria, Afrika; konfl ik antara umat Islam 
dan umat Kristen di Filipina Selatan; konfl ik antara umat Islam 
dan umat Kristen di Bosnia; konfl ik antara umat Islam dan umat 
Kristen di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Maluku dan 
Poso, beberapa tahun lalu. Banyaknya kekerasan yang dilakukan 
oleh kaum ekstremis atas nama Tuhan atau agama dalam tiga 
agama Semitik ini adalah fakta empiris yang tidak bisa dibantah.34 
Semua bukti itu menunjukkan bahwa agama-agama Semitik, yang 
disebut agama langit, tidak pernah sepi dari konfl ik, kebencian, 
permusuhan, dan kekerasan.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 
toleransi dan intoleransi kegamaan yang dilakukan oleh Dominic 

34Tentang kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis atau 
ekstremis atas nama Tuhan atau agama dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam, 
silakan baca, misalnya, Karen Armstrong, Th e Battle for God (New York: Alfred 
A. Knoft, 2000); dan Charles Kimball, When Religion Becomes Evil (New York: 
HarperSanFrancisco, 2002).
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Immanuel, yang pernah menjadi Kepala Seksi Suara Hindi untuk 
Radio Veritas di Filipina, untuk tesis MA-nya, dapat membantu kita 
mengetahui sikap toleransi dan intoleransi agama-agama Semitik 
dan agama-agama non-Semitik. Penelitian Immanuel itu berkenaan 
dengan sikap toleransi dan intoleransi empat kelompok keagamaan, 
yaitu Hindu, Kristen, Muslim, dan Sikh, di Indore, India, pada 
bagian awal 1990-an. Melalui penelitian itu ia menganalisis pendapat-
pendapat dan kepercayaan-kepercayaan orang-orang yang dipilihnya 
secara acak dari empat kelompok keagamaan itu tentang masalah-
masalah: pernikahan antaragama, doa dan ibadah antaragama, 
penggunaan kitab-kitab suci agama-agama lain, keikutsertaan 
dalam festival-festival agama-agama lain, pemakaian nama Tuhan, 
dan keikutsertaan dalam ibadah banyak agama. Hasil penelitian itu 
menunjukkan bahwa ajaran-ajaran keagamaan memainkan peranan 
penting dalam mempengaruhi sikap toleransi dan intoleansi. Di 
antara empat kelompok itu, orang-orang Hindu pada dasarnya 
lebih toleran daripada kelompok-kelompok lain karena struktur 
Hinduisme yang tidak terlembaga (not institutionalized). Agama 
ini tidak begitu dogmatik seperti Islam dan Kristen. Sejarah telah 
membuktikan bahwa Hinduisme selalu terbuka dan siap menyerap 
kepercayaan baru manapun dan memperkenankan kepercayaan 
itu sebagai suatu bagian Hinduisme. Setelah orang-orang Hindu, 
yang paling toleran adalah orang-orang Sikh, yang lebih toleran 
daripada orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen karena 
agama Sikh lebih banyak berasal dari Hinduisme. Hasil penelitian 
itu menunjukkan bahwa orang-orang Kristen dan orang Muslim 
kurang toleran. Dalam perbandingan antara empat kelompok itu, 
orang-orang Hindu adalah yang paling toleran dan orang-orang 
Muslim adalah yang paling tidak toleran.35 

Bukti-bukti historis dan empiris membuat para pengkaji sejarah 
agama-agama sulit menolak kesimpulan Ram Swarup, seorang 
intelektual Hindu, bahwa agama-agama kenabian (Yudaisme, Kristen, 

35Dominic Immanuel, “Tolerance, Intolerance, and Interreligious Dialogue,” 
Inter-Religio 23 (Summer 1993): 25-27. 
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dan Islam), yang dikelompokkan ke dalam agama-agama langit, 
bersifat legal, dogmatik, dangkal secara spiritual, dan penuh klaim 
kebenaran yang melahirkan konfl ik sepanjang sejarah; sedangkan 
agama-agama spiritual Yogawi (Hinduisme dan Buddhisme) kaya 
dan dalam dari segi spiritual serta membawa kedamaian. Kesimpulan 
ini mengandung arti bahwa agama-agama spiritual Yogawi lebih kaya 
dan dalam secara spiritual dan lebih toleran daripada agama-agama 
profetik. Kesimpulan Ram Swarup ini dapat dijadikan pelajaran yang 
barharga bagi para penganut agama-agama profetik agar menggali 
kedalaman spiritualitas yang sebenarnya telah berkembang dalam 
tradisi mistikalnya dan agar menampilkan agama-agama mereka 
dengan wajah yang ramah dan damai.

Khatimah

Klasifi kasi agama-agama ke dalam agama langit dan agama bumi 
diciptakan pertama kali oleh para teolog Kristen, yang kemudian 
diikuti oleh para sarjana Muslim. Klasifi kasi normatif ini digagas 
pertama kali oleh Th omas Aquinas pada abad ke-13 ketika Kristen 
mengahadapi agama alami, yaitu jenis kebenaran keagamaan yang 
bersumber pada akal semata tanpa bantuan wahyu, sebagai musuh 
yang sangat berbahaya bagi Kristen sebagai agama wahyu. Klasifi kasi 
ini semakin dikukuhkan oleh sikap eksklusif, fanatik, apologetik, 
dan misioner Kristen pada abad-abad berikutnya sampai hari ini, 
meskipun sikap inklusif dan pluralis juga lahir dalam agama ini 
pada beberapa dekade terakhir. 

Para sarjana Muslim, tanpa menyadari, telah mengambil alih 
klasifi kasi normatif yang dibuat oleh para teolog Kristen, karena 
kebutuhan para sarjana Muslim untuk melakukan apologetika 
melawan agama-agama lain. Apabila sebagian teolog Kristen 
meyakini bahwa Kristen adalah agama langit, satu-satunya agama 
yang benar, dan satu-satunya jalan keselamatn, maka sebagian 
teolog Muslim juga memiliki sikap yang sama terhadap agama-
agama lain. Mereka, seperti Ahmad Abdullah al-Masdoosi dan 
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Endang Saifuddin Anshari, memandang bahwa Islam adalah wahyu, 
satu-satunya agama langit yang murni, satu-satunya agama yang 
benar, dan satu-satunya agama yang membawa manusia kepada 
keselamatan. Sebenarnya sikap eksklusivis yang pada dasarnya 
sama telah lama berkembang dalam sejarah Islam, bahkan sebelum 
Th omas Aquinas pada abad ke-13, seperti tercermin dalam karya-
karya para ulama Muslim sebagai corong yang menyuarakan tradisi 
pemikiran teologis yang disebut tradisi heresiografi s. 

Klasifi kasi normatif ini tidak memiliki nilai ilmiah, karena 
klasifi kasi ini bersifat sewenang-wenang, subjektif, dan sepihak 
dari pihak agama yang bertindak sebagai penilai dan hakim yang 
seakan-akan mewakili Tuhan. Klasifi kasi ini tentu saja tidak pernah 
dan tidak akan pernah memiliki metode yang disepakati oleh 
semua agama dan semua aliran keagamaan dan kepercayaan untuk 
menentukan kriteria penilaian mana agama yang benar dan mana 
agama yang palsu, dan juga mana aliran yang benar dan mana aliran 
yang sesat. Karena itu, sejarah menyaksikan klaim-klaim kebenaran 
yang bertentangan yang berujung pada permusuhan dan konfl ik 
intraagama dan antaragama yang disertai kekerasan atas nama 
Tuhan atau agama.

Klaim bahwa suatu agama diwahyukan oleh Tuhan tidak 
berdasarkan bukti dan argumen yang kuat, karena agama dalam arti 
asalnya adalah kesalehan pribadi (seperti dalam Kristen), atau sikap 
tunduk dan patuh manusia terhadap Tuhan (seperti dalam Islam), 
bukan sejumlah ajaran, jalan hidup, institusi, atau sistem yang 
diwahyukan oleh Tuhan. Yang diwahyukan atau yang diturunkan 
oleh Tuhan kepada para rasul-Nya untuk disampaikan kepada 
umat manusia adalah kitab suci, bukan agama. Dalam perjalanan 
sejarah yang panjang, arti semula agama sebagai sikap, perilaku, 
atau perbuatan, berubah menjadi institusi, pranata, lembaga, atau 
sistem, yang sekaligus menjadi identitas.

Klaim atas nama Islam bahwa semua agama langit lahir hanya 
di kalangan bangsa Semitik di kawasan Timur Tengah bertentangan 
dengan fi rman Allah bahwa “setiap umat mempunyai rasul” (Q 10: 
47), dan “Sungguh, Kami [Allah] telah mengutus seorang rasul 
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untuk setiap umat” (Q 16: 36); dan juga bertentangan dengan 
hadis Nabi bahwa para rasul berjumlah tiga ratus lima belas orang, 
dan para nabi berjumlah seratus dua puluh empat ribu orang. Bila 
kita mau konsisten mengikuti fi rman Allah dan hadis Nabi yang 
disebutkan ini, kita harus mempercayai bahwa Allah mengutus 
para rasul dan para nabi bukan hanya kepada umat manusia di 
lingkungan bangsa Semitik di Timur Tengah, tetapi juga kepada 
umat manusia di lingkungan bangsa-bangsa lain di kawasan-
kawasan lain di bumi ini. 

Bukti-bukti historis menunjukkan bahwa agama-agama yang 
diklasifi kasikan sebagai agama bumi lebih toleran daripada agama-
agama yang diklasifi kasikan sebagai agama langit. Bukti-bukti 
itu membuat para pengkaji sejarah agama-agama sulit menolak 
kesimpulan bahwa agama-agama langit (Yudaisme, Kristen, dan 
Islam) bersifat legal, dogmatik, dangkal secara spiritual, dan penuh 
klaim kebenaran yang melahirkan konflik sepanjang sejarah; 
sedangkan agama-agama bumi (seperti Hinduisme, Buddhisme, 
dan Taoisme) kaya dan dalam secara spiritual serta membawa 
kedamaian. Kesimpulan ini dapat menjadi pelajaran yang barharga 
bagi para penganut agama-agama langit agar menggali kekayaan 
dan kedalaman spiritual yang sebenarnya telah berkembang dalam 
tradisi mistikalnya selama berabad-abad tetapi telah terlupakan, 
dan agar menampilkan agama-agama mereka dengan wajah yang 
ramah, sejuk dan damai. 

Allah lebih mengetahui yang benar.

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

titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:96titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:96 13/05/2011   6:24:2913/05/2011   6:24:29



REFORMASI SYARI‘AH SEBAGAI JALAN MENUJU PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA

 TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011 97

REFORMASI SYARI‘AH
SEBAGAI JALAN MENUJU

PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA

Arif Susanto

Seluruh hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisah, 
serta saling bergantung dan saling terkait. Komunitas 
internasional mesti memperlakukan hak asasi manusia secara 
global dalam suatu perlakuan yang berkeadilan dan setara, 
atas landasan yang sama, dan dengan penekanan yang sama. 
Sementara signifi kansi partikularitas nasional dan regional 
serta keberagaman latarbelakang sejarah, budaya, dan agama 
mesti diandaikan, adalah tugas semua negara, terlepas 
dari sistem politik, ekonomi, dan budaya mereka, untuk 
memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar (Vienna Declaration and Programme of 
Action, diangkat oleh Th e World Conference on Human 
Rights di Vienna pada 25 Juni 1993).

Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia

Persoalan universalitas hak asasi manusia masih merupakan 
salah satu subjek krusial, bahkan setelah Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia (DUHAM) berusia lebih daripada setengah abad. 
Perdebatan tentang ada atau tiadanya suatu etika global yang 
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melandasi hak-hak dasar masih kerap menjadi pertanyaan pokok 
yang menggema di antara mereka yang mendukung maupun 
menolak pandangan tentang universalitas hak asasi manusia. 
Pertanyaan yang sama terus menerus mengiringi dinamika perlin-
dungan dan penegakan hak asasi manusia secara praktis, di satu 
sisi, serta perkembangan khazanah pemikiran tentang hak asasi 
manusia secara teoretis, di lain sisi. Marilah, secara singkat, kita 
menelusuri tarikan-tarikan di antara posisi-posisi sikap yang 
berlainan terhadap hak asasi manusia berikut argumentasi yang 
melatarbelakanginya.

Secara umum para penyokong hak asasi manusia berangkat 
dari titik tolak bahwa pada dasarnya semua orang itu setara. 
Dengan kesetaraan ini, setiap orang memiliki suatu hak dasar 
yang sama di antara mereka, terlepas dari partikularitas etnis, 
agama, kewarganegaraan, atau identitas-identitas serupa lain. 
Hak-hak dasar tersebut dipandang sebagai suatu prioritas, 
ter utama menimbang bahwa semua orang membutuhkannya 
agar dapat menjalani kehidupan secara manusiawi. Hak-hak 
dasar semacam itu memungkinkan orang untuk dapat secara 
bebas mengejawantahkan kemanusiaannya; inilah hak-hak yang 
memungkinkan orang untuk dapat turut serta dalam suatu 
kehidupan sosial secara bermartabat, dan karena itu, kesemuanya 
patut untuk diakui dan dilindungi.

Sesungguhnya, terdapat suatu perbedaan besar antara sekadar 
mampu bertahan hidup dan mampu menjalani kehidupan 
secara manusiawi. Pada yang pertama, kita tidak akan mendapati 
perbedaan berarti di antara makhluk-makhluk hidup. Misalnya, 
manusia (sebagaimana binatang) membutuhkan pangan agar dapat 
bertahan hidup. Tetapi menjalani suatu kehidupan secara manusiawi 
membutuhkan lebih daripada sekadar pemenuhan pangan atau 
berbagai kebutuhan fi sik lain. Manusia membutuhkan hak-hak 
dasar yang jauh lebih kompleks untuk mampu mewujudkan suatu 
kehidupan yang bermartabat; itulah hak asasi manusia. Hak tersebut 
diandaikan ada sebagai sesuatu yang terberi, bukan karena kebaikan 
negara atau pemberian oleh kekuasaan tertentu.
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Pergeseran dari kebutuhan untuk sekadar bertahan hidup 
menuju kebutuhan untuk hidup secara bermartabat membawa 
konsekuensi yang tidak sederhana. Sebagaimana ditunjukkan 
Campbell,1 pergeseran tersebut dapat membawa kita pada suatu 
perdebatan konseptual yang kontroversial, menimbang betapa tidak 
mudahnya orang bersepaham tentang apa yang dibutuhkan agar 
mereka mampu hidup secara bermartabat. Tentang hal ini, kita dapat 
berbicara pada dua tataran gagasan. Pertama, atas dasar apa sesuatu 
dipandang penting bagi kehidupan manusia bermartabat — dan 
dengan demikian patut dimengerti sebagai hak asasi yang menuntut 
untuk dipenuhi. Seandainya orang mampu bersepakat tentang hal 
tersebut, muncul persoalan kedua menyangkut universalitas nilai 
yang kita jadikan sebagai titik pijak atau pendasaran. Hal ini perlu 
dipertimbangkan mengingat tidak semua hal yang kita pandang 
penting pasti akan dipandang secara sama (universal) oleh semua 
orang.

Secara internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
1948 kerap disebut sebagai suatu standar pelaksanaan umum bagi 
seluruh bangsa dan negara. Kendati demikian, bukanlah suatu 
perkara mudah untuk bersepaham tentang pokok-pokok dalam 
dokumen tersebut sebagai sesuatu yang berlaku universal. Bahkan, 
saya pikir, para penyusun dokumen tersebut tampaknya juga 
memahami potensi perbedaan pandangan semacam itu. Orang 
dapat secara mudah menemukan hal itu dalam pertimbangan yang 
menyebut perlunya suatu pengertian bersama terhadap berbagai hak 
dan kebebasan dasar (periksa mukadimah DUHAM 1948). Dengan 
menekankan pentingnya suatu pengertian bersama, pada saat 
bersamaan orang menyadari bahwa berada di antara keberagaman, 
menemukan suatu kesamaan pandangan sama sekali bukanlah hal 
mudah — meskipun itu tidak mustahil.

Dari segi kesejarahan, sebagian kalangan kerap mendaku bahwa 
apa yang kini dipahami sebagai hak asasi manusia sesungguhnya 

1Tom Campbell, Rights: A Critical Introduction (London and New York: 
Routledge, 2006), h. 36-39. 
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merupakan warisan moda bernalar Pencerahan yang, terutama 
dalam konteks Eropa, telah mendorong lahirnya gagasan sekaligus 
perwujudan kesetaraan dan kebebasan. Sebaliknya, kerap pula 
muncul kritik yang skeptis bahwa dengan latar belakang sejarah yang 
partikular semacam itu, warisan Pencerahan tidak dapat digunakan 
sebagai landasan untuk mendaku bahwa lingkup hak asasi 
manusia itu memang bersifat universal. Bentuk tegangan tersebut 
menunjukkan bahwa pengandaian absolut atas suatu gagasan 
berdasarkan peristiwa tertentu, yang selalu bersifat partikular, 
sesungguhnya tidak pernah memadai. Bagaimana pun tantangan 
semacam itu patut dipandang sebagai bagian dari khazanah wacana 
tentang hak asasi manusia.

Howard2 mengidentifi kasi lima tantangan teoretis terhadap 
prinsip hak asasi manusia internasional Perserikatan Bangsa Bangsa. 
Pertama, kapitalisme radikal yang menolak prinsip hak ekonomi. 
Dalam tantangan tersebut, kapitalisme radikal menerima prinsip 
kesetaraan dengan menegaskan hak-hak kewargaan dan politik 
sebagai prioritas pokok, sembari menolak prinsip tanggungjawab 
sosial. Empat tantangan lain merupakan varian komunitarianisme, 
yaitu: tradisionalisme, konservatisme reaksioner, kolektivisme kiri, 
dan radikalisme status/identitas.

Tradisionalisme memberi prioritas bagi nilai-nilai yang 
telah diwariskan turun temurun di atas hak asasi manusia yang 
dipandang lebih mencerminkan individualisme. Konservatisme 
reaksioner terutama bersikap reaktif terhadap perkembangan 
sosial masa kini yang dipandang berlawanan dengan tatanan sosial 
yang telah mapan. Kolektivisme kiri, yang memberi prioritas bagi 
penentuan nasib sendiri dan pembebasan dari kekuatan dominan, 
memandang konsepsi hak asasi manusia saat ini tidak lebih daripada 
imperialisme budaya. Sementara, radikalisme status meyakini 
bahwa kategori kelompok atau status mencerminkan suatu hirarki 

2Rhoda E. Howard, HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, 
diterjemahkan oleh Nugraha Katjasungkana (Jakarta: Pustaka Utama Grafi ti, 
2000), h. 12-13.
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penindasan, sehingga hak asasi itu relevan semata bagi kelompok 
status dominan.3

Perbedaan yang disebabkan oleh keberagaman pandangan moral 
di antara berbagai tradisi tersebut memunculkan suatu tantangan 
bagaimana hak asasi manusia dapat diterima secara universal. 
Apa yang dibutuhkan kemudian adalah “membangun suatu 
strategi moral kreatif demi menjadikan standar-standar tersebut 
universal sembari memahami dan merangkul secara sungguh 
berbagai perspektif budaya dari tradisi-tradisi yang berlainan agar 
keberagaman premis dan pandangan dunia terpelihara.”4 

Dalam kerangka tegangan di antara konsepsi-konsepsi yang 
berlainan tersebut, tulisan ini berupaya fokus untuk mencermati 
tantangan tradisionalisme dan konservatisme di kalangan Muslim 
terhadap konsepsi hak asasi manusia. Dengan kuatnya pengaruh 
syari‘ah dalam kehidupan sebagian besar kalangan Muslim, apa yang 
dapat dilakukan sebagai langkah pembaruan agar tatanan sosial 
kontemporer tidak dipandang sebagai musuh bagi keberagamaan 
(begitu pula sebaliknya)? Adakah landasan yang memadai untuk 
menegaskan pentingnya pembaruan tersebut, di tengah keyakinan 
sebagian kalangan bahwa bukan semata al-Qur’an dan al-Sunnah, 
melainkan syari‘ah juga memiliki keberlakuan universal dan 
absolut?

3Howard sendiri berupaya untuk meniti suatu keseimbangan pandangan 
dengan menyatakan bahwa hak asasi manusia memberi individu hak untuk 
menjalankan kehidupan sebagaimana dikehendakinya. Pelaksanaan hak tersebut 
dapat membuat pilihan individu berlawanan dengan nilai dominan dalam 
suatu komunitas. Namun demikian, pada sisi lain, hak asasi manusia juga tidak 
menuntut suatu atomisasi dengan mereduksi seluruh anggota kelompok sosial 
sebagai sepenuhnya individu-individu yang berlainan. Periksa Howard, HAM: 
Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, h. 12-13.

4Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Ann Elizabeth Meyer, and Summer B. Twiss, 
“Universality vs. Relativism in Human Rights,” dalam John Kelsay and Summer 
B. Twiss, eds., Religion and Human Rights (New York: Th e Project on Religion 
and Human Rights, 1994), h. 35. 
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Menimbang Kebebasan dan Demokrasi

Dalam upaya menghasilkan suatu perspektif yang lebih luas 
tentang hak asasi manusia, adalah perlu untuk menimbang pula 
persoalan kebebasan dan demokrasi. Menyangkut kedua persoalan 
tersebut, agaknya menarik untuk mencermati pemikiran-pemikiran 
progresif Abdul Karim Soroush. Soroush sendiri dapat disebut 
sedikit di antara Muslim pemikir kontemporer yang meniti suatu 
jalan tengah dengan memadukan antara keyakinan dasar Islam 
dan khazanah wacana sosial modern, termasuk wacana yang 
dikembangkan oleh para pemikir Barat.

Tentang kebebasan, Soroush pertama-tama mengaitkan 
gagasan kebebasan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk 
bernalar. Pernyataan “Kebebasan adalah milik manusia rasional” 
menjadi salah satu proposisi paling tegas yang dikemukakan 
Soroush.5 Mereka yang mengandaikan kebenaran sebagai yang 
telah terberi tidak membutuhkan ruang untuk mempertanyakan 
ulang kebenaran karena mereka tidak membutuhkan kebebasan. 
Tetapi, bagi manusia rasional, upaya pencarian secara aktif untuk 
mendekati kebenaran hanya mungkin dalam ruang kebebasan. 
Memperkuat nalar akan membebaskan orang dari segala bentuk 
penghambaan dan penindasan. Begitu fundamentalnya nilai 
kebebasan, bahkan para musuh kebebasan pun membutuhkannya 
untuk mengunjukkan penentangan mereka terhadap kebebasan 
itu sendiri.

Lebih lanjut, Soroush menghubungkan antara kebebasan dan 
keadilan. Bagi Soroush, keduanya saling melengkapi; kebebasan 
adalah salah satu unsur keadilan, dan keadilan itu tidak sempurna 
tanpa kebebasan. Dengan keyakinan bahwa kebebasan adalah suatu 
perjuangan, Soroush membedakan antara kebebasan internal (yang 
dicapai dengan membebaskan diri dari belenggu nafsu dan amarah) 
dan kebebasan eksternal (yang dicapai dengan melepaskan diri 

5Abdul Karim Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, diterjemahkan 
oleh Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2000), h. 127.
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dari kekuasaan menindas). Ketika kebebasan eksternal dipisahkan 
dari kebebasan internal, menurut Soroush, yang dihasilkan adalah 
sikap tidak adil terhadap yang lain. Kita dapat menyaksikan, 
misalnya, bagaimana semangat kebebasan warisan Pencerahan 
malah terdegradasi oleh kolonialisme yang menindas di tangan 
para penguasa lalim.

Di antara bentuk-bentuk keserasian antara agama dan nalar, 
Soroush menyebut perpaduan agama dan demokrasi sebagai 
contohnya. Soroush6 memahami demokrasi sebagai “metode 
untuk membatasi kekuasaan para pemimpin serta merasionalkan 
pertimbangan dan kebijakan mereka, sehingga itu semua tidak 
terlalu rentan kesalahan dan korupsi, lebih terbuka terhadap 
usulan, moderasi, musyawarah; dan dengan begitu kekerasan dan 
revolusi tidak akan dibutuhkan.” Dia menolak mempersamakan 
demokrasi dan liberalisme, yang disebutnya sebagai kezaliman besar 
terhadap demokrasi. Namun, pada saat bersamaan Soroush tidak 
terjebak untuk memandang demokrasi agama sebagai pemerintahan 
syari‘ah. Di sini pemahaman agama mesti menyesuaikan diri dengan 
demokrasi — bukan sebaliknya — hingga pemerintahan mampu 
mencapai keadilan dan menggapai hak asasi manusia.

Soroush tampak tegas menolak perwujudan suatu masyarakat 
agama semata berdasarkan aplikasi syari‘ah (sebagai kriteria 
tunggal). Dia cukup yakin dengan menyatakan “pemerintahan 
agama mustahil diselenggarakan kecuali oleh kaum beragama, tetapi 
pemerintahan yurisprudensi itu dapat diselenggarakan, baik oleh 
kaum beragama maupun tidak beragama.”7 Pandangan ini terutama 
dilandaskan pada pengandaian bahwa agama merupakan benteng 
moralitas sekaligus penjamin terbaik bagi demokrasi. Dalam hal 
ini penting untuk menjaga suatu keseimbangan antara wilayah 
agama dan non-agama. Sementara demokrasi dirancang supaya 
responsif terhadap bahaya kekuasaan, nalar agama menjaga agar 
kehendak rakyat berjalan di atas nilai keutamaan. Dengan demikian, 

6Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, h. 195.
7Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, h. 212.
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demokrasi agama merupakan, menurut Soroush, suatu jalan menuju 
realisasi kebebasan.

Hal menarik lain adalah pandangan Soroush yang menolak 
pemisahan agama dan negara. Pemerintahan sekuler tidak hendak 
dipahami sebagai pemerintahan non-agama, melainkan “suatu 
rezim yang pemerintahannya tidak mempunyai nilai atau kaidah 
yang berada di luar penilaian atau verifi kasi manusia, dan tidak 
ada protokol, status, posisi, atau ordonansi yang tidak bisa diawasi 
publik.”8 Namun, politik dapat dipadukan dengan agama hanya 
jika pemahaman non-sakral tentang agama berdampingan dengan 
metode non-sakral pemerintahan. Tanpa itu, perpaduan antara 
agama yang sakral dan politik sekuler menjadi mustahil.

Bahasan tentang hubungan agama dan negara berlanjut 
menyangkut hubungan antara hak dan kewajiban. Dalam rezim 
hak asasi manusia, yang gagasan modernnya terutama cenderung 
berangkat dari perspektif individu, hak memperoleh tempat lebih 
utama dibandingkan kewajiban. Sementara Islam cenderung 
lebih banyak menggunakan “bahasa kewajiban” dibandingkan 
“bahasa hak.” Manusia dalam konteks syari‘ah adalah makhluk 
yang memiliki kewajiban; mereka berkeharusan untuk memenuhi 
tanggungjawab sejalan dengan ketentuan Tuhan. Manusia dalam 
relasi sosialnya diwajibkan untuk menghormati hak orang 
lain.9 Prinsip utama konsep kewajiban adalah “menunaikan,” 
sedangkan prinsip tuntutan konsep hak didasarkan pada prospek 
“mendapatkan.” Dengan asumsi kewajiban, masyarakat dilihat 
sebagai hamba yang berkeharusan untuk mengabdi kepada 
Penciptanya. Sementara pandangan hak-hak menggambarkan 
masyarakat sebagai suatu pasar yang bertujuan untuk memuaskan 
anggota-anggotanya.

8Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, h. 83.
9Soroush menggambarkan perbedaan tersebut sebagai keretakan antara 

pandangan modern dan pandangan tradisional, yaitu ketika “kewajiban” menjadi 
pengetahuan marjinal dalam hukum modern, sebagaimana posisi hak dalam 
hukum agama tradisional.
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Perbedaan titik tolak semacam itu bukan berarti bahwa 
hak asasi manusia menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima. 
Soroush menegaskan bahwa “suatu agama yang melalaikan hak 
asasi manusia (termasuk kebutuhan manusia terhadap kebebasan 
dan keadilan) tidak dapat dipertahankan di dunia modern.”10 Hal 
ini sejalan dengan pandangannya bahwa pemahaman tertentu 
tentang agama mesti berubah, rasional, dan selaras dengan kriteria 
umum non-agama. Dengan itu, masyarakat dapat secara bebas dan 
sadar mencapai pemahaman baru tentang kemanusiaan sembari 
menghormati serta menginginkan nilai-nilai mulia tertentu.

Bagian berikut tulisan ini akan berusaha meneliti lebih 
lanjut posisi hak asasi manusia di hadapan syari‘ah. Setelah kita 
mengidentifi kasi, dengan bantuan pemikiran Soroush, bahwa 
terdapat suatu kebutuhan bagi pemahaman agama untuk 
menyesuaikan diri dengan konteks sosialnya, bagaimana hal 
tersebut dapat dioperasionalkan? Untuk menjawab pertanyaan 
tersebut, gagasan-gagasan Abdullahi Ahmed An-Na‘im akan sangat 
membantu.

Syari‘ah dan Hak Asasi Manusia

Terkait dengan tegangan antara syari‘ah dan standar-standar 
universal hak asasi manusia, Abdullahi Ahmed An-Na‘im 
merupakan salah seorang pemikir Muslim yang mengupayakan 
suatu titik temu di antara keduanya. Salah satu pandangan pokok 
An-Na‘im11 adalah bahwa sejauh umat Islam menerapkan syari‘ah 
yang historis, mereka tidak akan dapat menggunakan hak-haknya 
untuk menentukan diri sendiri tanpa mengorbankan hak-hak orang 
lain. Tetapi An-Na‘im menepis skeptisisme dengan mengupayakan 

10Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, h. 187.
11Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil 

Liberties, Human Rights, and International Law (New York: Syracuse University 
Press, 1996), h. 161.
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suatu keseimbangan dalam seluruh kerangka-kerja Islam; dia yakin 
hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan prinsip-
prinsip hukum publik Islam modern yang tepat.

 Dalam hal universalitas hak asasi manusia, pandangan yang 
banyak dianut adalah bahwa sepatutnya ada suatu standar universal 
yang harus ditaati oleh seluruh negara dunia. Dengan standar 
universal tersebut, keberlakuan hak asasi manusia akan mengikat 
secara internasional. Namun demikian, berhadapan dengan 
kemajemukan agama dan budaya, kesulitan utama yang dihadapi 
untuk membangun standar universal tersebut adalah bahwa setiap 
tradisi mempunyai sumber-sumbernya sendiri sebagai acuan. Lebih 
daripada itu, kerap terjadi suatu tradisi menyatakan superioritasnya 
atas tradisi-tradisi lain sehingga hubungan antartradisi mungkin 
berlangsung secara negatif.

Untuk mengatasi hal tersebut, An-Na‘im bertolak dari 
satu prinsip normatif umum yang dimiliki semua tradisi besar: 
“seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana dia 
ingin diperlakukan.” Tujuan prinsip ini adalah bahwa setiap orang 
harus mencoba untuk mendapat perkiraan setepat mungkin demi 
dapat menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Dalam sikap 
kesalingan atau timbal-balik, ketika seseorang menempati posisi 
orang lain, dia juga hendaknya memberikan sikap timbal-balik 
yang sama terhadap sistem kepercayaan orang lain itu. Jika prinsip 
resiprositas ini dipahami secara tercerahkan, ia dapat menopang 
standar universal hak asasi manusia.

An-Na‘im melanjutkan bahwa hak asasi manusia universal 
dapat didasarkan pada dua kekuatan utama pendorong perilaku 
manusia: keinginan untuk hidup dan kehendak untuk bebas. 
Dengan keinginan untuk hidup, manusia berusaha untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya dan semua hal yang bertujuan 
untuk melindungi kehidupan. Pada tataran lain, kehendak untuk 
bebas melampaui keinginan untuk hidup, karena ia menentukan 
pencapaian spiritual, moral, serta kebahagiaan dan kemuliaan 
artistik. Setiap tradisi memberikan jaminan hak kepada anggotanya 
untuk mendapatkan kepuasan dari dua kekuatan dasar tersebut; dan 
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karenanya, berdasarkan prinsip timbal-balik, setiap tradisi juga harus 
memberikan hak yang sama bagi penganut tradisi lain. Inilah dasar 
bagi universalitas hak asasi manusia pada batas minimumnya.

Meskipun demikian, kita berhadapan dengan kecenderungan 
tradisi-tradisi tertentu yang menolak penerapan prinsip umum 
tersebut bagi penganut tradisi lain atau bagi kelompok berbeda 
dalam tradisi yang sama. Dalam Islam, misalnya, sebagian kalangan 
menegaskan suatu konsepsi syari‘ah bahwa prinsip timbal-balik 
tidak berlaku bagi kalangan non-Muslim. Bagaimana An-Na‘im 
memandang hal tersebut? Bagi An-Na‘im, syari‘ah hanya dapat 
dipahami dengan mempertimbangkan dampak historis yang 
dikenakan pada syari‘ah ketika para pendiri mazhab menyusunnya 
dari sumber asli Islam pada abad ke-8 dan ke-9 M. Pandangan 
syari‘ah yang membatasi hak asasi manusia (misalnya perbudakan 
dan diskriminasi berdasarkan agama dan jenis kelamin) dibenarkan 
oleh konteks historisnya, tetapi tidak dapat dibenarkan dalam 
konteks masa kini.

Meskipun demikian, salah satu persoalan pokok yang kita 
hadapi adalah kenyataan bahwa syari‘ah memiliki pengaruh 
men dalam terhadap perilaku banyak kalangan Muslim, bahkan 
di negara-negara yang tidak menerapkan syari‘ah secara formal 
dalam sistem hukum mereka. Dalam situasi semacam ini, pilihan-
pilihan pendekatan yang tersedia antara lain: (a) mengabaikan 
keberlakuan syari‘ah pada tataran publik, sebagaimana terjadi di 
banyak negara-negara modern dengan jumlah Muslim besar, atau 
(b) tetap menegakkan prinsip-prinsip syari‘ah tanpa menimbang 
keberatan-keberatan konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan 
dua pilihan yang sama-sama tidak memadai tersebut, An-Na‘im 
memandang perlu perubahan syari‘ah sebagai hukum publik: suatu 
evolusi syari‘ah.12 

12Periksa An-Na‘im, “Islam, Islamic Lawma and the Dilemma of Cultural 
Legitimacy for Universal Human Rights” dalam Claude E. Welch, Jr. dan Virginia 
A. Leary, eds, Asian Perspectives on Human Rights (Boulder and Oxford: Westview 
Press, 1990), h. 39; dan An-Na‘im, Toward an Islamic Reformation, h. 58.
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Dengan bertindak diskriminatif, syari‘ah semacam itu telah 
mengingkari hak orang untuk memiliki harkat dan martabat yang 
setara. Sesungguhnya, syari‘ah yang demikian tidak memadai 
untuk menjadi landasan hak asasi manusia, sehingga perlu 
suatu pijakan Islam alternatif. An-Na‘im13 memandang penting 
adanya suatu formulasi alternatif hukum publik Islam yang dapat 
mengeliminasi keterbatasan-keterbatasan semacam itu. Dalam 
pandangannya, syari‘ah bukanlah kata fi nal dari ajaran Islam 
tentang hak asasi manusia. Suatu pendekatan yang lebih memadai 
untuk memperbarui syari‘ah adalah dengan mengutip sumber 
al-Qur’an dan al-Sunnah yang tidak selaras dengan hak universal 
manusia, dan menjelaskannya dalam konteks sejarah, kemudian 
mengambil sumber-sumber yang mendukung hak asasi manusia 
untuk dijadikan landasan bagi prinsip dan aturan hukum Islam 
yang layak untuk diterapkan saat ini.

Syari‘ah harus diperbarui untuk mendukung Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia. Namun, pembaruan tersebut tidak 
boleh menyampingkan legitimasi Islamnya, jika kita hendak 
menjadikannya efektif dalam menciptakan perubahan sikap dan 
kebijakan umat Islam tentang hak asasi manusia. Lantas, bagaimana 
caranya? An-Na‘im menawarkan suatu pendekatan yang radikal 
terutama untuk mengeliminasi berbagai bentuk diskriminasi dalam 
kerangka syari‘ah. Untuk itu, kita harus mampu mengesampingkan 
teks al-Qur’an dan al-Sunnah periode Madinah yang mendukung 
tujuan transisional, dan menerapkan teks-teks periode Makkah 
yang sebelumnya tidak digunakan untuk penerapan praktis, tetapi 
sekarang harus dikedepankan sebagai satu-satunya cara.14

13An-Na‘im, Toward an Islamic Reformation, h. 165.
14An-Na‘im, Toward an Islamic Reformation, h. 179-80. Gagasan ini, 

sebagaimana diakui An-Na‘im, sesungguhnya berakar dari gagasan Mahmoud 
Mohamed Taha. Taha menyebut bahwa pesan-pesan Makkah belum bisa 
diimplementasikan secara praktis dalam konteks sejarah abad ketujuh, sehingga 
kemudian ditunda dan digantikan prinsip-prinsip yang lebih praktis untuk 
diterapkan selama tahap Madinah. Teks Makkah dan Madinah berbeda, bukan 
karena perbedaan masa dan tempat pewahyuan, melainkan pada hakikatnya 
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Teks-teks al-Qur’an yang mendukung solidaritas eksklusif umat 
Islam diwahyukan selama periode Madinah untuk memberikan 
dukungan psikologis bagi komunitas Muslim yang sedang tumbuh 
demi menghadapi kekerasan non-Muslim. Sementara, pesan dasar 
dan abadi Islam, sebagaimana diwahyukan pada periode Makkah, 
menyebarkan solidaritas bagi seluruh umat manusia. Umat Islam, 
lanjut An-Na‘im, harus lebih menekankan pesan abadi al-Qur’an 
periode Makkah tentang solidaritas universal, daripada solidaritas 
eksklusif Islam yang berlandaskan pesan transisional periode 
Madinah. Kunci sukses upaya ini adalah dengan meyakinkan umat 
Islam bahwa orang lain yang harus diidentifi kasi dan diakui setara 
dengan mereka dalam hal harkat dan haknya melingkupi seluruh 
umat manusia, tanpa membedakan agama dan jenis kelamin.

Jika umat Islam kontemporer dapat membayangkan secara jelas 
bagaimana penerapan syari‘ah memengaruhi kehidupan mereka, dan 
jika mereka diberi kebebasan memilih untuk menentang penerapan 
syari‘ah tanpa ancaman tuduhan murtad, An-Na‘im yakin sebagian 
besar umat Islam akan menentang keras syari‘ah sebagaimana yang 
banyak diterapkan saat ini. Meskipun berlandaskan al-Qur’an dan 
al-Sunnah (sumber-sumber fundamental yang absolut bagi Islam), 
syari‘ah sendiri tidak absolut karena merupakan tafsir manusia 
atas sumber absolut tersebut. Dalam semangat pembaruan, Islam 
menawarkan syari‘ah untuk menyediakan suatu kerangka yang layak 
bagi umat Islam untuk menggunakan hak menentukan diri sendiri, 
sembari tetap menghargai hak-hak orang lain.

Secara umum, evolusi atau pembaruan syari‘ah yang dimak-
sudkan An-Na‘im sesungguhnya tidak mungkin berdiri sendiri. 
Maksudnya, reformasi internal kalangan Muslim sepatutnya juga 
diikuti oleh tradisi budaya dan agama lain untuk menempuh 
proses pencerahan yang sama. Di sini perlu upaya bersama untuk 
mengatasi permusuhan, dengan masing-masing bekerja dalam 
wilayah tradisi budayanya untuk mencapai tujuan yang sama. 

karena kalangan yang dituju oleh ayat-ayat tersebut. Lebih lanjut periksa An-
Na‘im, Toward an Islamic Reformation, h. 52-57. 
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Kesepakatan semacam itu sama sekali bukan mustahil jika kita 
merujuk pada pengalaman sejarah. Beberapa contoh kerjasama 
internasional di bidang HAM yang telah berhasil antara lain gerakan 
anti-perbudakan, gerakan menentang penyiksaan dan diskriminasi 
terhadap penganut agama minoritas, serta larangan diskriminasi 
berdasarkan jenis kelamin.

Penutup: Memperluas Titik Temu

Baik dari Soroush maupun An-Na‘im kita telah belajar 
bahwa dalam konteks kehidupan sosial masa kini, penggerusan 
agama bukan merupakan suatu syarat bagi penciptaan pandangan 
berdimensi universal. Adalah benar bahwa pemahaman agama mesti 
dimodifi kasi sedemikian rupa agar sejalan dengan kehendak untuk 
menyokong perwujudan kehidupan manusia yang bermartabat. 
Tetapi ini bukanlah suatu jalan pengakhiran bagi keyakinan 
keberagamaan. Tanpa harus merelatifkan, sehingga mendegradasikan, 
apa yang absolut dalam keyakinan agama, suatu jalan keluar yang 
cerdas dapat diperoleh melalui upaya kontekstualisasi ajaran dengan 
situasi kontemporer. Justru inilah suatu jalan pembaruan yang 
memungkinkan tersingkapnya kebenaran.

Keprihatinan An-Nai‘m barangkali patut untuk direnungkan 
ketika dia mengatakan perasaan sakit bahwa sebagian besar umat 
Islam saat ini berada pada level peradaban yang dangkal, karena 
mereka pada umumnya gagal mengapresiasi dan menghidupkan 
esensi moral dan spiritual Islam, meskipun mereka memiliki 
komitmen jelas pada formalitas ritualnya. Tetapi optimisme 
An-Na‘im pun memiliki relevansi tatkala dia menyebut bahwa 
dirinya percaya pada kekuatan gagasan ketika dijabarkan dengan 
cara tepat dan pada waktu tepat, untuk mengilhami pentingnya 
perubahan sosial dan politik. Demikian pula dia percaya pada 
kekuatan progresif kehidupan dan kemampuan manusia untuk 
memperjuangkan dan mencapai kualitas kehidupan yang sesuai 
dengan harkat dan martabat manusia.
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Karena kemanusiaan memang tidak dapat didaku sebagai tanggung-
jawab kelompok tertentu, menjadi keharusan bagi seluruh kelompok 
di dunia untuk menciptakan pemahaman silang demi peradaban yang 
lebih baik. Irene Oh15 berpandangan bahwa perbincangan untuk 
pemahaman silang semacam itu mesti berfokus pada upaya mencipta 
ulang pandangan satu pihak agar masuk akal dan dapat diterima pihak 
lain. Proses yang disebutnya sebagai “imajinasi moral dalam dialog” 
tersebut membutuhkan suatu etika yang juga terbuka bagi ekspresi-
ekspresi keagamaan. Sensitivitas, yaitu ketika masing-masing pihak 
bersedia dan mampu untuk menerjemahkan ekspresinya dengan 
empati terhadap pihak yang lain, akan membantu terbangunnya sikap 
kesalingan atau timbal-balik dalam dialog lintas tradisi.

Dalam semangat tersebut, suatu wacana untuk mengembangkan 
dialog antartradisi pemikiran akan merupakan suatu langkah maju. 
Alih-alih menegaskan superioritas tradisi masing-masing sembari 
menampik tradisi lain, yang dibutuhkan oleh dunia adalah terus 
menerus mendiskusikan berbagai kesamaan dan perbedaan. Dengan 
itu, kesamaan akan dimengerti sebagai titik temu yang semakin 
meluas, sementara perbedaan akan dipahami sebagai keberagaman 
khazanah pemikiran. Karena homogenisasi hanya akan melahirkan 
tatanan yang totaliter, penghargaan terhadap keberagaman akan 
menempatkan kebebasan sebagai bagian esensial dari kehidupan 
manusia yang bermartabat.
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KEBEBASAN BERAGAMA 
DALAM PERSPEKTIF NEGARA 
DAN HAK ASASI MANUSIA1

M.M. Billah

Ancangan

Di balik ToR kegiatan (Konferensi Tokoh Agama ICRP [Indonesian 
Conference on Religion and Peace]) ini nampak tersembunyi samar-
samar kecenderungan normatif pra-anggapan umum yang diyakini 
(juga oleh penulis ToR) tentang adanya hubungan sebab-akibat 
langsung antara sikap menerima suatu gagasan/prinsip/kaidah/norma 
hukum — dalam hal ini adalah penerimaan prinsip hak asasi manusia 
dan konvensi internasional hak asasi manusia ke dalam konstitusi dan 
undang-undang — dan tindakan melakukan kewajiban yang menjadi 
akibat dari sikap yang diambilnya (penerimaan prinsip/kaidah/norma 
hak asasi manusia) itu — dalam hal ini adalah kewajiban memajukan, 
menegakkan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.2 Tetapi, 

1Makalah yang disajikan pada Konferensi Tokoh Agama ICRP dengan tema 
“Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia: Menuntut Komitmen Presiden 
dan Wakil Presiden Terpilih,” yang diselenggarakan oleh ICRP di Jakarta tanggal 
5-6 Oktober 2009. Konferensi ini bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Djohan 
Eff endi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Johanes Hariyanto SJ, 
Ketua Panitia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut serta di 
dalam kegiatan ini.

2Lihat dan baca Term of Reference Konferensi Tokoh Agama ICRP: 
“Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia: Menuntut Komitmen Presiden 
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ToR itu melanjutkan dengan suatu (hipo)tesis,3 pada kenyataan 
terjadi penyimpangan dari keharusan normatif itu, seperti yang 
diperikan: “pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak (kebebasan) 
beragama dan berkeyakinan, terutama di tingkat implementasi 
hukumnya, tidak efektif,” dan wujud nyata ketakefektifan itu adalah: 
(i) Negara gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak 
kebebasan beragama dan berkeyakinan; (ii) Negara dan aparatusnya 
(justru) melakukan pelanggaran hak asasi manusia; dan (iii) Negara 
mengingkari janji ratifi kasi berbagai kovenan dan konvensi hak asasi 
manusia. Kesenjangan antara keharusan normatif dan tindakan 
historis itu memunculkan persoalan berkenaan dengan (a) bagaimana 
posisi negara vis-à-vis agama; dan (b) apa masalah yang dihadapi 
(sehingga kewajiban itu diabaikan).4 Makalah ini ditulis sebagai 

dan Wakil Terpilih.” ToR ini secara hipotetikal tersirat kurang lebih menyatakan: 
“Jika UUD 1945 menerima prinsip HAM dan UU meratifi kasi kovenan HAM 
Internasional, maka negara (sebagai para pihak) berkewajiban memajukan, 
menegakkan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.” 
Secara eksplisit, juga dinyatakan fakta bahwa “pemajuan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak (kebebabasan) beragama dan berkeyakinan, terutama di tingkat 
implementasi hukumnya tidak efektif,” sebagaimana nampak dari pernyataan: 
(i) Negara gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan; (ii) Negara dan aparatusnya telah bertindak sebagai 
pelaku pelanggaran hak asasi manusia; dan (ii) Negara mengingkari janji ratifi kasi 
berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia.

3Apa yang dikemukan di dalam ToR itu dapat diperlakukan sebagai sebuah 
“hipotesis” jika dimaksudkan bawah pernyataan itu hendak diuji dengan 
data empirikal, tetapi juga dapat disebut sebagai sebuah “tesis” manakala 
penulis (ToR) itu menyimpulkan pernyataan tersebut berdasarkan pengujian 
lapangan. Abecrombie et al. menyatakan bahwa “hipotesis” adalah proposisi 
atau serangkaian proposisi yang dikemukakan untuk diuji secara empirikal 
(Nicholas Abercrombie et al., Dictionary of Sociology [London & New York: 
Penguin Books, 1988], h. 116); sedangkan “tesis” adalah: sebuah gagasan atau 
teori yang diungkapkan di dalam satu cara logika dan disajikan sebagai sebuah 
dasar argumen atau diskusi (Elaine Higgleton & Anne Seaton, Chambers 
Essential English Dictionary [Edinburgh: Chambers Harrap Publishers, 1995], 
h. 1020).

4ToR merumuskan sebagai berikut: (i) Bagaimana negara harus memosisikan 
diri dalam konteks meneguhkan kebebasan beragama di Indonesia? dan (ii) 
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salah satu bentuk partisipasi dalam upaya menjawab persoalan yang 
diajukan itu.

Ada sejumlah catatan yang layak dikemukan berkenaan dengan 
pernyataan-pernyataan di dalam ToR itu. Pertama, berkenaan dengan 
kesadaran (yang barangkali amat naïf )5 tentang hubungan linier 
sebab-akibat dari keharusan normatif antara sikap (penerimaan/
penolakan atas sesuatu) dan tindakan/perbuatan (sebagai akibat 
dari penerimaan itu), yang pada satu pihak berujung pada ilusi, 
dan pada jurusan lain bermuara pada perilaku menyimpang. Islam 
(dan kuat diduga juga agama yang lain) mengajarkan kejujuran 
dan trustworthy,6 seraya mengecam sifat dan sikap sebaliknya,7 
meski demikian tidak sedikit orang Islam, bahkan yang mendapat 
sebutan tokoh dan pemimpin, yang secara terang-terangan maupun 
terselubung, justru menolak esensi ajaran itu.8 Atau, dalam kaitan 
dengan topik bahasan ini, konstitusi dan undang-undang telah 

Apa problem yang dihadapi oleh negara dan aparatnya sehingga perlindungan 
kebebasan beragama tersebut tidak kunjungan terpenuhi?

5Seseorang yang disebut memiliki kesadaran naïf manakala beranggapan 
bahwa semua orang itu baik dan situasi itu amat sederhana, karena yang 
berangkutan sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang betapa dapat 
sangat kejamnya orang dan betapa kadang-kala kehidupan itu sulit dan rumit 
[cf. Higgleton & Seaton, 1995:616].

6Nabi Muhammad dikenal diberi julukan al-Amīn (yang dapat dipercaya) 
oleh komunitas di sekitarnya, bahkan sebelum nubuat kenabiannya.

7Kecaman keras itu antara lain diungkapan oleh Nabi Muhammad ketika 
memberitakan perihal “tanda-tanda orang munafi k,” yaitu: jika berkata bohong, 
jika berjanji ingkar, jika dipercaya berkhianat.

8Ada yang dikenal sebagai tokoh salah satu pemimpin (ketua) organisasi 
keagamaan paling besar di Indonesia yang mengajurkan dengan getol kesetaraan 
dan keadilan jender, tetapi yang berangkutan dengan kesadaran penuh melakukan 
tindakan/perbuatan yang berakibat merendahkan dan melecehkan perempuan 
yaitu dengan melakukan poligami seraya berbuat bohong; ada menteri agama 
dan pemimpin organisasi Islam terbesar yang secara vulgar berbuat tidak jujur 
dengan melakukan korupsi di Departemennya; ada seorang anggota legislatif dari 
partai Islam yang sekaligus berselingkuh dan korupsi; in dikemukakan untuk 
sekedar menyebut contoh nyata.
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mengadaptasi prinsip hak asasi manusia,9 tetapi — sebagaimana 
yang diungkapakan dalan ToR — negara gagal melindungi hak 
atas kebebasan beragama, dan justru melanggar hak asasi manusia 
(kebebabasan beragama). Cara adaptasi seperti itu, pada tataran 
individu, oleh Merton ketika membahas tetang “Struktur Sosial dan 
Anomi”10 disebut sebagai pola “ritualisme,”11 yaitu ketika individu 
menolak nilai-nilai yang menjadi tujuan yang diterima secara budaya 
(dalam hal ini nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia), tetapi pada 
ruang dan waktu yang sama menerima alat-alat yang terlembagakan 
untuk mencapainya (konstitusi dan undang-undang tentang hak 
asasi manusia), meski sangat mungkin merasa terpaksa. Kedua, joke 
hubungan linier sebab-akibat langsung itu dianggap tidak mampu 
menjelaskan realitas sosial, maka perlu dicari peubah (variables) lain 
— bisa jadi adalah yang disebut sebagai “intervening variables” — 
yang memperantarai sebab dengan akibat yang terjadi, dan menjadi 
penyebab langsung dari kesenjangan antara nilai budaya yang 
diterima dan perilaku penolakan atas alat kelembagaan itu. Ketiga, 
(hipo)tesis yang dikemukakan itu didasarkan pada pra-anggapan 
(asumsi) bahwa negara sebagai aktor (pelaku, para pihak) adalah 
suatu entitas yang bersifat monolitik, padahal negara juga dapat 

9Dengan melakukan amandemen UUD 1945 dan meratifi kasi sejumlah 
kovenan, misalnya hak sipil dan politik menjadi UU No.12/2005, dan hak 
ekonomi, sosial, dan budaya menjadi UU No. 11/2005.

10Lihat Robert K. Merton, “Sosial Structure and Anomie,” American 
Sociological Review 3 (October 1983): 672-82; Robert K.Merton, Sosial Th eory 
and Sosial Structure (New York: Free Press, 1968); juga Robert K. Merton 
dalam, Erich Goode, ed., Social Deviance (Boston & London: Allyn and Bacon, 
1996); Charles S. Suchar, Social Deviance: Perspectives and Prospects (New York 
& Chicago: Holt, Rinehart and Winston, 1978).

11Empat pola lain yang disebutkan Merton adalah: (i) Comformity (penerimaan 
tujuan budaya dan penerimaan alat kelembagaan); (ii) Innovation (penerimaan 
tujuan budaya disertai penolakan alat kelembagaan); (iii) Retreatism (penolakan 
tujuan budaya bersama dengan penolakan alat kelembagaan sekaligus); dan (iv) 
Rebellion (penolakan tujuan budaya lama seraya menggantinya dengan tujuan 
budaya baru; penolakan alat kelembagaan lama seraya menerima penggantinya 
yaitu alat kelembagaan baru) (Lihat Merton, “Sosial Structure and Anomie”).
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dilihat sebagai yang tidak bersifat monolitik, terdiri dari berbagai 
anasir berbeda yang menjadi bagian daripadanya, dan masing-
masing unsur pendukung dapat saja mempraktikkan mekanisme 
kerja yang berlainan, bahkan tidak jarang terjadi satu unsur dengan 
unsur lain tidak sinkron, atau lebih parah lagi justru saling bersaing 
melakukan olah kekuasaan (exercise of power) seraya saling menjegal 
— sekedar contoh, hal yang disebut terakhir ini nampak diwakili 
oleh peristiwa “cicak vs buaya,” atau pertikaian tiga pelaku penegak 
hukum: Kepolisian (Polri), Kejaksaan Agung melawan KPK. 
Pendek kata, apa yang pada kenyataannya terjadi sangat mungkin 
lebih rumit daripada sekedar seperti apa yang diungkapkan secara 
sederhana dalam (hipo)tesis yang dikemukakan dalam ToR itu [hal 
ini akan dibahas dalam “masalah” yang dihadapi].

Agama vis-à-vis Negara

Bertolak dari model12 structural tripartit,13 yang di baliknya 
terdapat pra-anggapan adanya tiga anasir kekuatan struktural 

12Model di sini dimaksudkan sebagai satu cara niskala dari upaya pemberian 
hubungan antar gejala sosial. Model dari proses sosial tidak perlu secara sempurna 
mewakili dunia sosial yang aktual tetapi model itu menyediakan peralatan yang 
menyederhanakan dan membantu memahami mekanisme penting yang terjadi. 
Model yang lebih formal bisa juga dibentuk di mana hubungan antar unsur 
diungkapkan secara matematis (Abercrombie et al., Dictionary of Sociology, h. 
158).

13Model structural tripartit ini dikembangkan oleh Jean L. Cohen dan 
Andrew Arato (dalam Civil Society and Political Th eory [Cambridge & London: 
Th e MIT Press, 1994]) searah dengan argumen Polanyi (dalam Th e Great 
Transformation) dan Nisbet, yang bertolak dari tesis Habermas. Model struktural 
itu berkenaan dengan hubungan antara negara (masyarakat politik), pasar 
(masyarakat ekonomi), dan masyarakat sipil, yang dianggapnya mencerminkan 
konstelasi transisional yang bersifat historis, dengan asumbsi bahwa di dalam 
setiap masyarakat bekerja tiga anasir kekuatan struktural, yaitu negara, pasar, 
dan masyarakat sipil. Habermas (dalam Th e Th eory of Communicative Action 2: 
301-403) sendiri dicatat sebagai yang mengemukakan empat model hubungan 
antara kehidupan dunia dengan negara dan ekonomi modern, yaitu: (i) negara 

titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:117titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:117 13/05/2011   6:24:3213/05/2011   6:24:32



M. M. BILLAH

118 TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011

dalam setiap masyarakat, muncul dua model utama hubungan 
antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, yaitu: (i) model “negara 
sekuler,” di mana terdapat pemisahan antara negara, pasar, dan 
masyarakat sipil; dan (ii) model negara yang didominasi oleh 
salah satu anasir struktural, serta tiga turunannya, yakni: (a) unsur 
negara mendominasi kehidupan ekonomi dan masyarakat sipil 
(“statism”); (b) unsur masyarakat ekonomi mendominasi kehidupan 
masyarakat politik dan masyarakat sipil (marketism); dan (c) 
masyarakat sipil mendominasi kehidupan masyarakat politik dan 
masyarakat ekonomi (civilism).14 Di dalam negara sekuler kurang 
lebih terjadi hubungan “ideal” yang seimbang di antara ketiga anasir 
struktural itu, dalam arti dapat saja terjadi kemungkinan setiap 
unsur masing-masing bebas (independen) terhadap anasir lain serta 
tidak saling mencampuri urusan masing-masing unsur; atau setiap 
unsur saling mempengaruhi secara seimbang pada anasir lain. Di 
dalam model negara “statism” secara teoritis (dan praktis) negara 
bersifat absolut yang menentukan dan mengendalikan (bahkan 
secara ketat) kehidupan masyarakat ekonomi dan juga kehidupan 
masyarakat sipil. Pada ujungnya yang ekstrem negara menjadi 
lembaga yang menyeluruh (“total institution”). Model lain terjadi 
jika negara amat lemah dan masyarakat ekonomi tidak berdaya, 
maka masyarakat ekonomi (pasar) dapat mendominasi kedua 
anasir itu. Ketika masyarakat ekonomi dan kehidupan pasar dapat 
mendominasi segi-segi kehidupan secara keseluruhan, sedangkan 
negara mengabdi pada modal dan menjadi alat bagi kapasitas yang 

borjuasi, yang oleh Cohen & Areto (Civil Society and Political Th eory, h. 443) 
dianggap sebagai istilah yang menyesatkan bagi “negara absolut;” (ii) negara 
borjuasi konstitusional (atau juga disebut Rechtsstaat); (iii) negara demokrasi 
konstitusional (yang mengakui hak untuk berpartisipasi); dan (iv) negara 
kesejahteraan demokratik (Cohen & Arato, Civil Society and Political Th eory, 
h. 442-45).

14Lihat M.M. Billah, “Format Ideal Hubungan Negara & Agama: Pasca 
Perubahan/Amandemen UUD 1945,” makalah yang dipersiapkan untuk dan 
disajikan pada Forum Diskusi Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Surabaya 
pada tanggal 25 Februari 2006 di Ruang Serbaguna Fakultas Psikologi Universitas 
Surabaya.
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serakah untuk menumpuk modal seraya menindas dan memeras 
tenaga buruh dan masyarakat sipil tidak berdaya karena teralienasi 
dan terhegemoni oleh dan tunduk pada kepentingan material dan 
modal (laba).

Seturut dengan model teoritis Cohen & Arato itu, dengan tidak 
menafi kan model lain,15 secara analogis terdapat empat kemungkinan 
hubungan antara negara dan agama, sebagai berikut:

i. Terjadi pemisahan antara agama, negara, dan kegiatan ekonomi 
dalam “negara sekuler”. Dalam hal ini terjadi (a) “koeksistensi 
damai” antara agama, negara, dan pasar: Pada pemisahan legal 
antara agama dan negara, semua agama dan perkumpulan 
keagamaan diperlakukan sama, baik negara maupun lembaga 
keagamaan menghindari campur tangan urusan masing-masing 
(misalnya, sebagai contoh adalah apa yang terjadi di Amerika 
Serikat). Di samping itu dapat saja terjadi pemisahan antara 

15Model lain itu misalnya adalah J. Philip Wogaman (Christian Perspective on 
Politics. Revised and Expanded Edition [Louisville, Kentucky: Westminster John 
Knox, 2000]), memberikan empat tipe hubungan negara dan agama: (i) teokrasi, 
di mana pemimpin agama dan lembaga agama mengendalikan kehidupan 
bernegara; (ii) eratianisme, di mana para pemimpin politik mengeksploitasi 
agama untuk tujuan negara; (iii) pemisahan Gereja-Negara yang rusuh; dan 
(iv) pemisahan Gereja-Negara yang ramah (Lihat John A. Titaley, “Agama 
dan Negara: Politik Negara dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan di Indonesia,” makalah seminar nasional yang diselenggarakan 
oleh Komnas HAM dan ICRP di Yogyakarta 13 Desember 2004). Selain itu 
Podoprigora mengungkapkan suatu kontinum hubungan negara dan agama: 
pada satu ujung kekuasaan eklesiastikal terkait erat dengan kekuasaan negera 
(dalam negara “teokrasi” seperti di Iran dalam negara Republik Islam Iran), dan 
di ujung kontinum yang lain adalah negara yang tidak mengenal agama sebagai 
bagian penting dari kehidupan sosial, dan bahkan cenderung memusuhi agama 
(seperti Cina di bawah Partai Komunis Cina). Di antara kedua ujung kontinum 
terdapat model pemisahan antara negara dan agama (Lihat Roman Podoprigora, 
“Freedom of Religion and Belief and Discretional State Approval of Religious 
Acitivity,” dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, & Bahia G. Tahzib-Lie, 
eds., Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desk Book [Leiden: Martinus 
Nijhoff  Publisher, 2004]).
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agama dan masyarakat, tetapi di dalam masyarakat itu diakui 
ada agama nasional (seperti yang terjadi di negara-negara 
Skandinavia: Denmark dan Norwegia).16 Kemungkinan ketiga 
adalah apa yang disebut sebagai “Laicism” di mana negara 
secara tegas dipisahkan dari agama dan keyakinan (ideologis), 
sehingga tidak ada agama resmi dan juga tidak ada ateisme 
resmi yang diakui dan diterima negara (seperti apa yang terjadi 
di Perancis).17 Atau (b) agama secara seimbang akan memiliki 
pengaruh timbal balik pada negara dan pasar.

ii. Terjadi dominasi negara atas agama dan pasar (masyarakat 
ekonomi) di dalam negara statism. Dalam hal ini negara tidak 
mengakui agama sebagai bagian dari kehidupan sosial yang 
penting, dan bahkan bersikap negatif terhadap agama; semua 
perkumpulan keagamaan dikendalikan atau paling sedikit 
diawasi secara ketat oleh negara; kegiatan keagamaan secara 
esensial dibatasi dengan undang-undang, dan dalam beberapa 
kasus agama dianggap harus mati, paling tidak di masa depan. 
Situasi serupa itu kurang lebih terjadi di negara komunis, seperti 
Uni Soviet (sebelum pecah) dan Cina Komunis. Situasi seperti 
itu mirip dengan dan nyaris terjadi di Indonesia pada masa 
kejayaan rezim Orde Baru Soeharto ketika “Pancasila sebagai 
azas tunggal” dipaksakan dengan kekuatan kepada masyarakat 
sipil, dan oleh karena itu agama cenderung disubordinasikan di 
bawah Pancasila — hampir semua pimpinan dan tokoh agama 
tunduk pada paksaan itu, atau setidaknya diam tana melakukan 
perlawanan sama sekali, atau bahkan ada sebagian (banyak) 
tokoh agama yang justru membiarkan dan membenarkan 
dominasi Pancasila atas agama; kecuali hanya sedikit yang 
melakukan perlawanan secara diam-diam di bawah tanah.

iii. Kelas Kapitalis menjadi kelas penguasa yang dengan kuat 
memerintah, dinamika dan kehidupan ekonomi kapitaslistis 

16Podoprigora, “Freedom of Religion and Belief.” 
17Baubérot, Jean, ed. La laïcité à l’épreuve: Religions et libertés dans le monde 

(Laicism on Trial: Religions and Liberties in the World) (Paris: Universalis, 2004). 
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dalam sistem kapitalisme mendominasi masyarakat politik dan 
masyarakat sipil, jika kedua anasir yang disebut belakangan 
lemah dan tidak berdaya, dan kekuatan kapitalisme (global) tak 
terbendungkan lagi. Negara, sebagaimana yang dilihat oleh para 
pemikir dalam tradisi Marxist,18 adalah alat atau “mesin” penindas 
yang memungkinkan “kelas penguasa” memastikan dominasinya 
atas kelas pekerja untuk menjamin perampasan “nilai lebih” 
(“surplus value”). Menurut Althusser,19 negara menggunakan 
RSAs (Repressive State Apparatus) dan ISAs (Ideological State 
Apparatus) untuk mendominasi seluruh kehidupan masyarakat, 
dan kurang lebih searah dengan pandangan Gramsci [1975],20 
yang mengenalkan konsep “dominasi” dan “hegemoni” untuk 

18Pemikiran ini antara lain terdapat di dalam tulisan Marx Communist 
Manifesto dan Eighteenth Brumaire dan di dalam teks-teks kelasik misalnya Paris 
Commune (Lihat John Elster, ed., Karl Marx [Cambridge & New York: Cambridge 
University Press, 1989]).

19Althusser mengenalkan “State Apparatus,” yaitu bukan hanya aparat 
negara dalam arti sempit seperti tuntutan dalam praktik legal, yaitu politisi, 
pengadilan, penjara; tetapi juga tentara yang (oleh proletariat dibayar dengan 
darah) mencampuri secara langsung sebagai kekuatan represif pelengkap ketika 
polisi dan satuan-satuan bantuan habis; dan kepala pemerintahan, pemerintah, 
dan administrasi (birokrasi). Apparatus negara adalah sebuah kekuatan represif 
untuk melakukan dan menghintervensi “atas dasar kepentingan kelas penguasa” 
di dalam perjuangan kelas yang dijalankan oleh borjuasi dan sekutunya melawan 
kaum proletariat. “Repressive State Apparatus” (RSA) adalah apparatus negara 
yang menggunakan kekuatan kekerasan (force) untuk membedakannya dengan 
“Ideological State Apparatus” (ISAs) yang meliputi: agama, pendidikan (sistem 
sekolah swasta dan publik), keluarga, hukum, politik (sistem politik, termasuk 
partai yang berbeda), serikat pekerja, komunikasi (pers, radio, dan televise, dsb), 
dan budaya (sastra, seni, olah raga, dsb) (Lihat Louis Althusser, “Ideology and 
Ideological State Apparatuses: Notes Towards an Investigation,” dalam John 
G. Hanhardt, Video Culture: A Critical Investigation [New York: Visual Studies 
Workshop Press, 1986]). 

20Gramsci mempergunakan istilah dan konsep dominasi — yang diwujudkan 
lewat kekuatan (force) — dan hegemoni, yaitu ketundukan berdasarkan kerelaan 
(consent), karena penerimaan ideologi dari kelas yang dominan (Lihat Antonio 
Gramsci, Selections from the Prison Notebooks [London & New York: Lawrence 
& Wishart and International Publisher, 1975]).
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menyebut situasi seperti itu. Agama, sebagaimana perlakuan 
kapital terhadap negara, juga diperlakukan untuk mengabsahkan 
(legitimasi) kekuasaan dan penumpukan kapital, oleh karena itu, 
para pemimpin agama bukannya bersikap kritis seraya membela 
kepentingan kaum tertidas dan rakyat yang terpinggirkan, 
melainkan justru lebih cenderung menjalankan fungsi 
“mengayati” (memberikan pembenaran atas dasar ayat-ayat di 
dalam kitab suci terhadap nyaris segala kelakuan — termasuk 
keserakahan, eksploitasi dan perampasan — kapital), dan 
bahkan cenderung bersikap “menyalahkan korban” bilamana 
terjadi benturan (dan kekerasan) antara modal dan masyarakat 
sipil. Situasi seperti yang digambarkan itu secara historis terjadi 
di Indonesia, ketika, misalnya, para tokoh agama di tingkat 
lokal maupun nasional sama sekali tidak berani bersuara apapun 
terhadap korban Lumpur Lapindo;21 atau bahkan cenderung 
membiarkan dan membenarkan penggusuran fakir miskin dan 
anak jalanan yang bergulat mencari hidup di perempatan jalan 
oleh Satpol PP, ketika kaum papa ini tidak bisa menikmati hak 
mereka atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ketika 
hak konstitusional22 mereka diabaikan, karena oleh pemerintah 
lokal mereka dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan 
kota; dan bahkan ada fatwa ulama yang menyebutkan bahwa 
perbuatan kaum papa miskin kota ini sebagai perbuatan haram 
(ada kriminalisasi atas kerja dan upaya untuk sekedar bertahan 
hidup hari ini), sementara itu di pihak lain ada ulama yang 
berpendapat di dalam sidang bahtsul masā’il organisasi Islam 
terbesar di Asrama Haji Pondok Gede Juli 2002 bahwa “korupsi 
itu boleh dilakukan untuk…,” atau suara lembaga keagamaan 
yang “nyaris tak terdengar” (meminjam ungkapan iklan mobil) 
dalam hal pemberantasan korupsi.

21Dalam hal ini terdengar suara tak sedap adanya tokoh agama lokal yang 
“menerima sesuatu” dari Lapindo.

22UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar 
dipelihara oleh negara.”
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iv. Kemungkinan lain terjadi ketika agama (para pemimpin agama 
dan lembaga keagamaan) merasuk secara mendalam dan 
menguasai negara, serta menjadi dasar utama dan acuan serta 
kiblat pemikiran dan tindakan ekonomi, sebagaimana yang 
terjadi di dalam sistem teokrasi. Di dalam sistem seperti ini tidak 
ada pemisahan antara agama dan Negara; agama digunakan 
untuk mengendalikan negara lewat lembaga keagamaan 
dan pemimpin agama; semua hukum sipil, hukum pidana, 
keuangan, ekonomi, administratif, budaya, militer, politik 
dan hukum serta aturan-aturan lain didasarkan pada agama 
resmi yang dipilih; dan oleh karena itu ada pelarangan atau 
pembatasan kegiatan perkumpulan keagamaan dari agama yang 
“bukan agama resmi” — sebagaimana yang dianggap terjadi 
di Iran pada masa Republik Islam Iran [cf. Podoprigora 2004; 
Titaley, 2004],23 Dalam Islam, misalnya, dikenal adanya ajaran 
al-Islām dīn wa dawlah, konsep kāff ah, dan konsep hukum 
Islam berlaku bagi hukum keluarga (al-ahwāl al-syakhsiyyah) 
dan hukum pidana (hudūd).24 Meskipun tidak setegas dan 
sejelas seperti apa yang terjadi di Iran, dalam beberapa kasus di 
Indonesia, negara nampak membuka lorong peluang politik dan 
sukarela mengundang masuknya fatwa dan kaidah keagamaan 
dalam kasus tertentu menjadi kebijakan dan keputusan yang 
berpotensi diskriminatif terhadap agama atau aliran agama lain 
yang berbeda atau tidak sependapat dengan fatwa dan kaidah 
keagamaan itu.

23Wogaman, sebagaimana dikutip Titaley, memberikan contoh negara 
“teokrasi” ini terjadi di dalam kehidupan bangsa Ibrani kuno, tradisionalis Tibet, 
kehidupan puritanisme jaman kolonial Amerika, periode awal Mormonisme 
di Utah, dan dalam batas-batas tertentu terjadi di Iran sekarang, Katolik abad 
pertengahan, zaman modern sebelum Vatican II dan Zionis Israel (Lihat Titaley, 
“Agama dan Negara”).

24Lihat, misalnya, pendapat Siti Musdah Mulia dalam makalahnya 
“Hubungan Agama dan Negara dalam Rangka Kebebasan Beragama di 
Indonesia,” makalah yang disajikan di dalam seminar yang diselenggarakan oleh 
Komnas HAM dan ICRP di Bandung 20 Desember 2004. 
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UUD 1945: Negara Republik Indonesia = Negara Sekuler (?!)

Sering kali di dengar ungkapan dan bahkan pengakuan (terutama 
dari para penjabat negara dan para politisi di dalam rezim pemerintahan 
Orde Baru, bisa jadi juga sampai dengan saat ini, meskipun tidak lagi 
terlalu nyaring) bahwa “Negara Indonesia bukan negara agama, tetapi 
juga bukan negara sekuler.” Ungkapan seperti itu didaku didasarkan 
pada “dalil” bahwa negara berdasarkan Pancasila — suatu rumusan 
yang dikembangkan dari rumusan yang terdapat di dalam Pembukaan 
UUD 1945, yaitu “…Negara (yang) berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada Ke-Tuhanan YME…dst.”25 Rumusan ini diperkuat 
oleh “Penjelasan UUD 1945” tentang pokok-pokok pikiran dalam 
“pembukaan” butir 3 dan 4.26 Apakah menurut ketentuan-ketentuan 
positif di dalam UUD 1945 (yang sudah diamandemen) Indonesia 
adalah negara sekuler atau negara bukan-sekuler? Jawaban atas 
pertanyaan ini dapat dilakukan dengan menelusuri rambu-rambu 
legal27 lewat dua lorong,28 dan kesimpulan yang dapat ditark adalah: 

25Di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga terdapat frasa yang 
menyebutkan bahwa: “…[N]egara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan YME, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan…” (Lihat Billah, “Format 
Ideal Hubungan Negara & Agama”).

26Butir 3 Pokok-pokok pikiran dalam “pembukaan” (penjelasan UUD 1945) 
dinyatakan bahwa “...[N]egara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan 
dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk 
dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar 
atas permusyawaratan perwakilan…” Sedangkan butir 4 memerikan bahwa 
“...[N]egara berdasar atas ke-Tuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang 
adil dan beradab” (Lihat Billah, “Format Ideal Hubungan Negara & Agama”).

27Apa yang disebut sebagai “rambu-rambu” legal ini adalah sejumlah 
ketetapan (pasal-pasal) yang terdapat di dalam UUD 1945 yang telah 
diamandemen, Ketetapan MPR, maupun di dalam UU No. 39 tahun 1999 
tentang HAM. Pasal-pasal dan ketetapan ini telah diidentifi kasikan secara rinci 
(Lihat Billah, “Format Ideal Hubungan Negara & Agama”). 

28Kedua lorong penelisikan itu ialah: (i) menelisik ketentuan atau rumusan 
positif yang secara eksplisit maupun implisit yang menyatakan adanya indikasi 
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a) Terdapat frasa yang tegas bahwa negara Indonesia adalah 
negara kedaulatan rakyat (bukan negara “teokrasi”);29

b) Tidak ada ketentuan yang eksplisit di dalam ketentuan 
konstitusi dan hukum yang menyatakan bahwa negara 
Indonesia adalah negara agama;30

negara sekuler [jika ada rumusan yang eksplisit maupun implisit yang menyatakan 
bahwa Indonesia adalah negara sekuler, maka dapat dinyatakan bahwa Indonesia 
memang negara sekuler (ini disebut sebagai verifi kasi), tetapi jika tidak ada 
rumusan positif yang eksplisit maupun implisit, maka Indonesia adalah negara 
bukan-sekuler (ini disebut cara falsifi kasi)]; dan (ii) menelisik ketentuan atau 
rumusan negatif yang eksplisit maupun implisit menyatakan adanya indikasi 
negara bukan-sekuler [jika ada rumusan yang eksplisit maupun implisit yang 
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara bukan-sekuler, maka kesimpulan 
ini terverifi kasi; sebaliknya jika tidak ada rumusan eksplisit maupun implisit 
yang menyatakan negara bukan-sekuler, maka kesimpulan bahwa Indonesia 
adalah negara bukan-sekuler terfalsifi kasi] (Lihat Billah “Format Ideal Hubungan 
Negara & Agama”)].

29Rumusan positif yang eksplisit maupun implisit yang menyatakan bahwa 
Indonesia adalah negara sekuler, yaitu: (i) Rumusan Positif eksplisit bahwa: 
“…[N]egara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…” [Pembukaan 
UUD 1945]; ini dapat ditafsirkan bahwa negara bukanlah negara “teokrasi” yang 
kedaulatannya ada di tangan Tuhan; (ii) Rumusan positif eksplisit bahwa: “...
negara yang berkedaulatan rakyat…” [penjelasan UUD 19945]; berarti bukan 
negara “teokrasi;” (iii) Rumusan positif eksplisit bahwa: “Kedaulatan adalah 
di tangan rakyat…” [pasal 1 (2)]; berarti menganut paham kedaulatan rakyat, 
bukan kedaulatan Tuhan; (iv) Rumusan positif eksplisit bahwa: “[I]ndonesia, 
ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat)…” (v) Rumusan positif 
implisit bahwa: “…[N]egara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala 
paham perseorangan…” [Penjelasan UUD 1945], yang dapat ditafsirkan bahwa 
negara tidak menganut paham (agama) golongan dan (agama) perseorangan 
(Lihat Billah, “Format Ideal Hubungan Negara & Agama”).

30Frasa “negara yang berkedaulatan rakyat” menunjukkan bahwa “rakyatlah 
(bukan selain rakyat, termasuk Tuhan, misalnya) yang dianggap berdaulat” (di 
dalam ihwal bernegara). Jika benar demikian, maka Negara Indonesia adalah 
negara “demokrasi” (berkedaulatan rakyat), bukan negara “teokrasi” (berdasarkan 
kedaulatan Tuhan). Tetapi orang masih bisa menafsirkan bahwa Negara Indonesia 
“seharusnyalah” menjadi “negara agama” jika digunakan frasa “…berdsarkan ke-
Tuhanan YME…,” sebagaimana terdapat di dalam rumusan frasa alinea ketiga 
“Pembukaan” dan butir 4 pokok-pokok pikiran dalam “Penjelasan,” dan jika 
ditarfsirkan bahwa “berdasarkan ke-Tuhanan YME” itu menunjuk pada “kedaulatan 
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c) Ungkapan bahwa “negara Indonesia bukan negara agama 
dan juga bukan negara sekuler” lebih bersifat retorika, dan 
tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan konstitusi.

Jika kesimpulan yang ditarik ialah bahwa negara Indonesia 
adalah negara sekuler, maka model hubungan antara negara 
dan agama di Indonesia mengikuti model negara sekuler. Jika 
demikian, secara teoritis dan normatif hanya terdapat dua 
opsi/kemungkinan yang terbuka,31 sebagaimana yang telah 
dikemukakan, yaitu:

a) Pertama: agama secara seimbang akan memiliki pengaruh 
timbal balik pada negara dan pasar; dan

b) Kedua: “koeksistensi damai” antara agama dan negara: ada 
pemisahan legal antara agama dan negara, semua agama 
dan perkumpulan keagamaan diperlakukan sama, baik 
negara maupun lembaga keagamaan menghindari campur 
tangan urusan masing-masing.

Tuhan YME” (negara “teokrasi”). Tafsiran ini nampaknya didasarkan pada “tujuh 
kata” [Apa yang dikenal dengan “tujuh kata” di dalam Piagam Jakarta adalah: 
“…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…”] 
di dalam Piagam Jakarta yang dijadikan simbol (atau “dalil politik”) oleh sebagian 
kelompok Islam bahwa Negara Indonesia “haruslah” negara yang berdasarkan 
agama (Islam) atau “negara agama” [“Perjuangan” untuk memasukkan “tujuh 
kata” Piagam Jakarta itu di dalam “Pembukaan UUD 1945” kembali muncul 
dalam Sidang MPR pasca keruntuhan rezim Orde Baru]. Tetapi dalil itu dapat 
dibantah bahwa frasa “…berdasarkan ke-Tuhanan YME…” mengandung isi 
yang tidak secara khusus menyebut agama tertentu (Islam, misalnya) dan oleh 
karena itu tidak sama dan tidak bisa diartikan sebagai “…[Negara]…berdasarkan 
(agama) Islam…” Tafsir ini nampak diperkuat oleh frasa di dalam “Penjelasan” 
yang menyatakan bahwa “...negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi 
segala paham perseorangan…,” manakala di dalam pengertian “paham” tercakup 
“agama” (Lihat Billah, “Format Ideal Negara & Agama”). 

31Kemungkinan model Laicism dinafi kkan (dinegasikan) oleh ketentuan 
di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “…[N]egara berdasarkan ke-Tuhanan 
YME…”
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Kemungkinan pertama — setidaknya secara normatif — agak 
samar didaku sebagai yang dianggap mencerminkan “suasana 
kebatinan” oleh para pendiri republik ini.32 Di samping itu ditegaskan 
pula di dalam “Penjelasan” itu bahwa “pokok pikiran keempat yang 
terkandung dalam “Pembukaan” ialah “negara berdasar atas ke-Tuhanan 
YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan Pasal 
29 (1) yang menyatakan secara tegas bahwa “Negara berdasarkan 
atas ke-Tuhanan YME.” Jika demikian agama yang berke-Tuhanan 
YME (bukan agama tertentu) diperlakukan sebagai yang memiliki 
peluang yang sama untuk memberi warna dan mempengaruhi 
sistem nilai yang menjadi dasar dan akan diterjemahkan ke dalam 
kaidah-kaidah ketatanegaraan dan kebijakan negara serta peraturan 
perundang-undangan. Masalahnya adalah nilai-nilai agama mana 
yang secara absah dapat (boleh) mewarnai dan mempengaruhi kaidah 
ketatanegaraan itu? Sekali lagi, ‘penjelasan’ itu secara tegas dan eksplisit 
menyatakan “…ke-tuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang 
adil dan beradab.” Rumusan tegas ini seolah hendak menyatakan 
bahwa “joke misalnya ada (nilai-nilai) ke-Tuhanan YME yang tidak 
mengandung dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” maka 
nilai-nilai semacam itu pastilah tidak bisa (boleh) mewarnai kaidah 
ketata-negaraan dan kebijakan yang diputuskan. Inilah batas-batas 
(rambu-rambu) yang secara normatif ditentukan untuk melihat ruang 
dan lorong pengaruh dasar ke-Tuhanan YME (agama).

Sebaliknya bagaimana posisi negara terhadap agama? Pasal-pasal 
dalam UUD 1945 itu menegaskan bahwa:

a) Negara memberikan jaminan kebebasan memeluk agama 
dan keyakinan (bisa pula diartikan sebagai kebebasan me-

32Di dalam “Penjelasan UUD 1945” nuansa semacam itu terungkap 
dalam penjelasan umum, yang antara lain menjelaskan bahwa “Memang untuk 
menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara, tidak cukup hanya 
menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (Loi Constitutionnelle) saja, 
tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana praktiknya dan bagaimana suasana 
kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-Undang Dasar itu” (Lihat 
Billah, “Format Ideal Hubungan Negara & Agama”). 
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meluk keyakinan bukan-agama), dalam arti bahwa negara 
tidak akan mencampuri (dan pada kenyataan empiris-
historis) kebebasan berkeyakinan (karena termasuk di 
dalam kategori “freedom to be” yang terletak di dalam ranah 
“forum internum”);’33

b) Negara — setidaknya secara implisit — memiliki kewe-
nangan untuk membuat pembatasan atas kebebasan (ber-
agama) dengan undang-undang, dan oleh karena itu setiap 
orang wajib tunduk pada pembatasan itu [pembatasan 
ini menyangkut “kebebasan bertindak,” yaitu kebebasan 
mengekspresikan keyakinan agama, yang termasuk kebe-
basan bertindak (freedom to act);34

c) Secara negatif dapat (harus?) diartikan bahwa negara tidak 
me miliki “agama resmi” atau “agama negara,” sehingga 
secara normatif semua agama (dan keyakinan bukan-

33Pasal 29 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Hal ini ditegaskan 
kembali di dalam Pasal 28E (1) dan (2) UUD 1945 yang diamandemen [Pasal 28E 
(1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…;” 
(2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”].

34Pasal 28J (2) menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
Ketentuan pasal ini kurang lebih searah dengan ketentuan HAM Internasional 
yang antara lain menyatakan bawah “Kebebasan mengekspresikan agama dapat 
dibatasi, tetapi pembatasan itu harus dilakukan dengan undang-undang dan 
hanya dilakukan atas dasar alasan untuk menjaga keamanan, kesehatan, moral, 
dan ketertiban publik, serta hak fundamental dan kielbasa liyan” (Manfred 
Nowak & Tanja Vospernik, “Permissible Restrictions on Freedom of Religion 
or Belief,” dalam Lindholm, Durham, Tahzib-Lie, eds., Facilitating Freedom of 
Religions or Belief, Bab 6.).
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agama?) dan kelompok-kelompok agama dan keyakinan 
haruslah diperlakukan secara sama;

d) Secara implisit negara Indonesia bukanlah “negara agama.”

Jika kemungkinan pertama kelihatan secara normatif paling 
mencerminkan nuansa hubungan negara dan agama menurut 
UUD 1945 yang diamandemen, maka kemungkinan kedua 
— sebagaimana yang terjadi di negara Amerika Serikat, di mana 
ada pemisahan legal antara agama dan negara, semua agama dan 
perkumpulan keagamaan diperlakukan sama, baik negara maupun 
lembaga keagamaan menghindari campur tangan urusan masing-
masing — cenderung ditolak oleh UUD 1945 jika diperhatikan 
ketentuan Pasal 29 (1) dan Penjelasan (pokok pikiran empat), karena 
rumusan yang ada secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara 
berdasar atas ke-Tuhanan YME.” Pendek kata “koeksistensi damai” 
antara negara dan agama ini dinyatakan sebagai model yang bukan 
ideal menurut UUD 1945.

Pertanyaan: “Dapatkah negara mengintervensi kehidupan ber-
agama di dalam masyarakat?” secara eksplisit dan implisit dijawab 
oleh UUD 1945 yang diamandemen yaitu pasal 28E (1) dan (2) 
serta pasal 28J (2). Pasal-pasal itu pada dasarnya mengatur bahwa:

a) Negara tidak bisa mengintervensi kebebasan beragama 
yang menjadi bagian dari “freedom to be” yang terletak di 
dalam ranah “forum intertum;”

b) Negara bisa (boleh) mengintervensi (menunda, mengatur, 
dan membatasi) kebebasan mengekspresikan agama dan 
keyakinan yang merupakan bagian dari “freedom to act;”

c) Intervensi (penundaan, pengaturan, dan pembatasan) itu 
hanya boleh dilakukan dengan Undang-undang (secara 
implisit tidak boleh dengan peraturan di bawah undang-
undang, seperti peraturan/keputusan pemerintah dan 
peraturan/keputusan pemeringah daerah) dengan alas an-
alasan: (i) untuk menjamin kebebasan orang lain; (ii) untuk 
pertimbangan moral publik; (iii) untuk pertimbangan 
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nilai-nilai agama; (iv) untuk keamanan publik; dan (v) 
untuk ketertiban publik [hal ini sesuai dengan ketentuan 
internasional hak asasi manusia].35

Agama dan Ekspresi Politik

Hak politik secara eksplisit merupakan hak asasi manusia, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (1),36 dan Pasal 24 (1) & (2) 
UU No. 39/1999.37 Selain itu setiap warga negara memiliki hak 
konstitusional untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan negara, 
sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28.38 Setiap 
orang berhak bebas memilih keyakinan politiknya, termasuk jika 
keyakinan politik itu dianggap merupakan ekspresi dari keagamaan 
(agama) yang bersangkutan, atau jika keyakinan politik itu, 
misalnya dalam bentuk yang ekstrem, menyatakan perlunya negara 
didasarkan pada satu agama tertentu atau negara “teokrasi, atau 

35Di bawah Pasal 18 (3) ICCPR, Pasal 9 (2) ECHR, dan Pasal 12 (3) ACHR, 
pembatasan kebebasan mengekspresikan agama dan keyakinan seseorang hanya dapat 
dibenarkan dilakukan dengan undang-undang (yaitu yang dirancang dalam satu 
undang-undang yang dibuat oleh parlemen secara umum dan niskala atau undang-
undang yang sama dengan kaidah tak tertulis dari hukum kebisaaan yang dapat 
diakses dan cukup spesifi k sehingga orang dapat memperkirakan penerapannya), 
jika hal (pembatasan) itu digunakan untuk lima tujuan (public safety, order, health, 
morals, protection of rights and freedom of others), jika hal itu diperlukan (Nowak & 
Vospernik, “Permissible Restrictions on Freedom of Religion or Belief ”).

36UU No. 39/1999 Pasal 23 (1) “Setiap orang bebas untuk memilih dan 
mempunyai keyakinan politiknya.”

37UU No. 39/1999 pasal 24 (1) “Setiap orang berhak untuk berkumpul, 
berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai;” dan (2) “Setiap warga 
negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga 
swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk berperan serta dalam jalannya 
pemerintahan dan penyeleggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, 
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.”

38UUD 1945 Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang.”
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keyakinan politik marxisme.” Keyakinan politik seperti itu termasuk 
di dalam kebebasan yang bersifat internal (freedom to be) yang tidak 
bisa (boleh) dibatasi.

Kalau demikian, bagaimana melihat dan memahami keinginan 
untuk mengaktualisasikan keyakinan politik berdasar atas agama 
(misalnya mendirikan “negara agama”) di tingkat nasional maupun 
lokal? Seturut dengan nalar kebebasan beragama, kebebasan 
mengekspresikan keyakinan politik itu bersifat dapat ditunda 
penikmatannya, diatur, dan dibatasi (derogable, regulable, limitable), 
tetapi pembatasannya haruslah dengan undang-undang [pasal 28J (2) 
UUD 1945 yang diamandemen], dan jika sudah ditetapkan dengan 
undang-undang maka semua orang diwajibkan mematuhinya. Oleh 
karena itu untuk mendirikan partai politik (sebagai instrumen 
yang sah untuk ikut serta dalam pemerintahan, atau bahkan untuk 
mengganti pemerintah) perlu diatur dengan undang-undang 
kepartaian; dan untuk pemerintahan daerah diatur dengan undang-
undang otonomi daerah. Pendek kata UUD 1945 menjamin 
kebebasan berkeyakinan politik bagi setiap warga negara, dan 
kebebasan untuk memperjuangkan keyakinan politiknya itu lewat 
lembaga-lembaga pengelolaan konfl ik yang ada (misalnya parlemen). 
Batasan lain secara eksplisit dituangkan ke dalam Pasal 24 (1) UU 
No. 39/1999 bahwa “…kebebasan untuk berkumpul, berapat, dan 
berserikat untuk maksud-maksud damai,” yang juga searah dengan 
Pasal 28J (2), atau dengan kata lain ekspresi keyakinan politik 
(termasuk yang berdasarkan agama, atau untuk mendirikan negara 
agama; atau pada ujung lain untuk mendirikan negara komunis) 
dibatasi yakni sepanjang tidak melawan hukum dan tidak dilakukan 
dengan cara-cara kekerasan, baik fi sik maupun psikologis.

Kebebasan Beragama dalam 
Persepektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, “kielbasa” diberi arti 
sebagai “kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; 
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ketiadaan kendala (hambatan); kekuasaan untuk memilih tindakan 
seseorang vis-à-vis Negara,” yang sering kali dilihat di dalam arti 
“kebebasan dasar”’ (fundamental freedom),39 yang menunjukkan suatu 
kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan 
dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat yang 
terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum 
yang dapat diterima. Oleh karenanya dikenal “Empat Kielbasa,” 
yaitu: kebebasan ekspresi, kebebasan beribadah, kebebasan untuk 
berkeinginan, dan kebebasan dari rasa takut.40 Dalam dokumen 
hukum hak asasi manusia, kebebasan beragama diletakkan di 
dalam frasa kalimat dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama 
diletakkan di dalam frasa kalimat dengan hak atas “kebebasan berpikir, 
berhati-nurani, beragama” dan selanjutnya disepakati dicantumkan 
juga istilah “berkeyakinan” untuk menampung aspirasi keyakinan 
yang teistik, non-teistik, dan a-teistik, di samping istilah “beragama” 

39Groome memilah “kebebasan dasar” ke dalam: (1) hak-hak dan 
perlindungan pribadi; dan (2) hak-hak dan perlindungan di dalam sistem 
kejahatan dan keadilan. Di dalam hak dan perlindungan pribadi termasuk: 
(i) kebebasan beragama; (ii) kebebasan berpikir; (iii) kebebasan berekspresi; 
(iv) kebebasan pers; (v) kebebasan berserikat; (vi) kebebasan bergerak; (vii) 
hak untuk kehidupan pribadi; (viii) hak untuk berkumpul; (ix) hak untuk 
berserikat; (x) hak untuk pendidikan;p (xi) hak untuk berpartisipasi dalam 
pemerintahan. Kebebasan berpikir dan kebebasan beragama termasuk hak 
yang “non-derogable” (Dermot Groome, Th e Handbook of Human Rights 
Investigation: A Comprehensive Guide to the Investigation and Documentation 
of Violent Human Rights Abuses [Northborough, Massachusett: Human Rights 
Press, 2001], h. 6).

40“Empat Kebebasan” ini mengacu kepada pidato bersejarah Franklin Delano 
Roosevelt pada Januari 1941, di mana ia menyatakan bahwa eksistensi dari 
perdamaian dunia dikaitkan dengan empat kebebasan yang esensial. Kebebasan 
ini termasuk ‘freedom of expression; freedom of worship; freedom from want (dalam 
hal ini adalah kepastian atau keamanan ekonomi); freedom from fear (pengurangan 
persenjataan). Pidato ini kemudian menjadi satu dokumen kunci di dalam upaya 
membentuk PBB dan memberikan perlidungan dan pemajuan HAM. Pidato 
itu diberikan sebelum AS terlibat dalam Perang Dunia II (H. Victor Conde, 
A Handbook of International Human Rights Terminology [Lincoln & London: 
University of Nebraska Press, 1999], h. 47).
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itu, sehingga secara lengkap frasa kalimat itu berbunyi “kebebasan 
berpikir, berhati-nurani, beragama, dan berkeyakinan.”41

Inti normatif dari kebebasan beragama atau berkeyakinan 
itu disarikan ke dalam 8 anasir, yakni; (i) kebebasan internal;42 
(ii) kebebasan eksternal;43 (iii) non-koersi (tanpa paksaan),44 (iv) 
tidak-diskriminatif;45 (v) hak orang tua atau wali;46 (vi) kebebasan 
lembaga dan status hukum;47 (vii) batas-batas dari pembatasan 

41Natan Lerner, “Th e Nature and Minimum Standard of Freedom of 
Religion or Belief,” dalam Lindholn, Durham, & Tahzieb-Lie, eds. Facilitating 
Freedom of Religion or Belief, h. 65.

42Yaitu bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, 
berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memeluk, menerima, 
memelihara atau merubah agama atau kepercayaannya.

43Yaitu bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan, baik sendiri-sendiri 
maupun di dengan liyan dalam komunitas, di dalam ranah pribadi atau publik, 
untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, praktik, 
ibadah.

44Yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa yang dapat merusak 
atau melemahkan kebebasannya untuk memeluk atau menerima agama atau 
kepercayaan yang menjadi pilihannya.

45Yaitu bahwa negara berkewajiban untuk melindungi dan memastikan 
semua individu di dalam wilayah kewenangannya hak atas kebebasan beragama 
atau berkeyakinan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama atau keyakinan, politik atau pendapat lain, secara nasional atau wilayah 
asal, kepemilikan atau status lain.

46Yaitu bahwa negara berkewajiban menghormati kebebasan orang tua 
dan wali yang absah untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak 
mereka sesuai dengan keyakinannya sendiri, dan memberikan perlindungan 
atas hak setiap anak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan searah dengan 
perubahan kemampuan dari anak.

47Yaitu bahwa satu segi yang penting dari kebebasan beragama atau 
berkeyakinan adalah kebebasan bagi komunitas keagamaan untuk memiliki 
kedudukan hak kelembagaan guna mengaktualisasikan hak-hak dan kepentingan 
mereka sebagai komunitas. Komunitas keagamaan sendiri memiliki kebebasan 
beragama atau berkeyakinan, termasuk hak atas otonomi dalam urusan mereka 
sendiri. Meski komunitas keagamaan bisa jadi tidak ingin memiliki status 
hukum yang resmi, tetapi saat ini diakui secara luas bahwa mereka berhak 
untuk memiliki status hukum sebagai bagian dari hak mereka atas kebebasan 
beragama atau berkeyakinan dan khususnya sebagai satu segi dari kebebasan 
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yang diperbolehkan atas kebebasan eksternal;48 (viii) sifat tak dapat-
ditangguhkan (“non-derogability”).49

Hak atas kebebasan beragama yang bersifat mutlak dan berada 
di dalam forum internum merupakan wujud dari “inner freedom” 
(freedom to be) itu termasuk hak yang “non-derogable,”50 artinya 
hak yang secara spesifi k dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi 
manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan (pemenuhannya) 
oleh negara selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil 
atau invasi militer.51 Hak yang “non derogable” ini dikenal sebagai 
suatu yang “paling inti”52 dari hak asasi manusia.53 Hak-hak “non-

untuk mengejawantahkan keyakinan keagamaan bukan hanya secara individual, 
tetapi juga bersama liyan di dalam komunitas.

48Yaitu bahwa kebebasan untuk mengejewantahkan agama atau keyakinan 
seseorang bisa dilakukan hanya pada pembatasan yang dirumuskan oleh undang-
undang dan yang perlu bagi perlindungan atas keamanan, ketertiban, kesehatan, 
atau moral publik atau hak-hak fundamental dari Iiyan.

49Yaitu bahwa negara sama sekli tidak boleh menangguhkan hak kebebasan 
beragama atau berkeyakinan, bahkan di dalam masa darurat publik (Lindholn, 
Durham, & Tahzieb-Lie, eds. Facilitating Freedom of Religion or Belief, h. xxxvi-
ix).

50Pasal 4 (2) ICCPR menyebutkan: “No Derogation from Articles 6, 7, 8 
(paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16, 17 and 18 may be made under this provision” 
(Groome, Th e Handbook of Human Rights Investigation, h. 6).

51UU No. 39/1999 Pasal 4 menyebutkan hak-hak yang bersifat “non-
derogable” itu. “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

52Core (Human) Rights adalah satu istilah yang tidak secara khusus 
ditakrifkan sebagai hak-hak asasi manusia mana yang “inti.” Hak-hak inti ini 
memasukkan, misalnya hak untuk hidup, kebebasan berbicara, dan hak bebas 
dari penyiksaan. Hak-hak itu dianggap bersifat esensial bagi keberadaan manusia 
yang bermartabat. Gagasan “hard core human rights” ini kurang lebih sama dengan 
hak-hak yang bersifat “non-derogable” (Conde, A Handbook of International 
Human Rights, h. 26).

53Groome menyebutnya dengan “fundamental rights” (Lihat Groome, Th e 
Handbook of Human Rights Investigations, h. 6).
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derogable” ini selalu harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh 
negara pihak dalam keadaan apapun.54 Sedangkan hak untuk 
mengekspresikan/mengejewantahkan agama atau keyakinan 
(misalnya hak menyebarkan ajaran agama atau keyakinan, hak 
beribadah, hak mendirikan tempat ibadah) termasuk dalam hak 
untuk bertindak (freedom to act), menurut beberapa kovenan hak 
asasi manusia bersifat dapat ditangguhkan, diatur, dan dibatasi 
(“derogale, regulable, limitable”’).55 Pembatasan ini haruslah 
ditentukan dengan dan berdasarkan undang-undang (bukan 
peraturan di bawahnya) untuk menjaga “public order, moral, security, 
health, and fundamental freedom and rights of others.”56 

54Groome mencatat beberapa hak asasi yang dianggap “non-derogable,” 
yakni: (a) hak yang bersifat pribadi dan hak atas perlindungan, termasuk: (i) 
perlindungan atas hak untuk hidup, (ii) perlindungan atas hak untuk tidak disiksa, 
(iii) hak atas perlakuan hukum yang sama; (b) hak-hak pribadi dan kebebasan, 
termasuk: (iv) hak kebebasan beragama, (v) hak atas kebebasan berpikir; (c) 
hak dan perlindungan di dalam sistem keadilan pidana, termasuk yang berlaku 
sepanjang waktu, yaitu: (vi) hak dan perlindungan berupa pelarangan atas “double 
jeopardy,” (vii) perlindungan berupa pelarangan penerapan hukum “ex-post facto,” 
dan perlindungan hak dari yang bersifat hukuman dan penahanan, yaitu: (viii) 
hak perlindungan atas mereka yang dihukum mati, (ix) hak perlindungan dari 
penahanan karena kewajiban kontraktual (Lihat Groome, Th e Handbook of 
Human Rights Investigations, h. 6).

55Klausul pembatasan hak kebebasan untuk mengejewantahkan atau 
mengekspresikan agama atau keyakinan itu dapat ditemukan di dalam pasal 18 
(3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenan 
on Civil and Political Rights/ICCPR): “Freedom to manifest one’s religion or beliefs 
may be subject only to such limitation as are precribed by law and are necessary to 
protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedom of 
others.” Juga dapat ditemukan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 
(Europen Convention on Human Rights) pasal 9 (2); dan Konvensi Amerika tentang 
Hak Asasi Manusia (America Convention on Human Rights) pasal 12 (3) (Lihat 
Manfred Nowak, and Tanja Vospernik, “Permissible Ristrictions on Freedom 
of Religion or Belief,” dalam Lindholm, Durham, Tahzib-Lie, eds., Facilitating 
Freedom of Religions or Belief).

56Lindholn, Durham, & Tahzieb-Lie, eds. Facilitating Freedom of Religion 
or Belief. 
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Indonesia adalah negara pihak yang menandatangani DUHAM, 
oleh karena itu mengemban tanggung jawab moral dan hukum57 
untuk melaksanakan kewajiban memenuhi hak kebebasan 
beragama, dan hak-hak lain yang tercantum di dalam Piagam PBB 
tersebut.58 UUD 1945, terutama setelah diamandemen secara tegas 
pula mencantumkan hak atas kebebasan beragama dan hak atas 
berkeyakinan.59 Lebih lanjut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama,60 dan bahkan di 

57Tanggung-jawab moral berarti bahwa bangsa Indonesia dan semua individu 
anggota dari bangsa Indonesia terikat pada ketentuan yang bersifat afi rmatif ini, 
yakni bahwa mereka wajib menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai dan asas 
di dalam kehidupan pribadi dan bermasyrakat. Kaidah-kaidah sosial di dalam 
masyarakat dan lingkungan yang lebih kecil (misalnya lingkungan keluarga, 
ketetanggaan, dan kelompok-kelompok sosial) haruslah searah dengan kaidah 
hak asasi manusia. Tanggung-jawab hukum dimaksudkan negara secara imperatif 
haruslah menciptakan hukum positif yang cocok (comply) dengan hukum 
internasional hak asasi manusia, atau dengan kata lain, semua ketentuan perundang-
undangan dari yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar (Konstitusi), 
sampai dengan yang paling rendah di dalam hukum tata-negara (termasuk 
peraturan daerah haruslah tidak bertentangan dengan asas hak asasi manusia.

58Konsideran UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara 
tersurat menyatakan: “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung 
tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 
yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen 
internasional lain mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara 
Republik Indonesia” (cetak miring dari editor).

59Pasal 8E UUD 1945 (yang diamandemen) menyatakan bahwa: (1) Setiap 
orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan 
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. (2) Setiap 
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran 
dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (cetak miring dari editor) (Gunawan 
Sumodinigrat & Ibnu Purna, ed., Landasan Hukum Dan Rencana AksiNasional 
HAM 2004-2009 [Jakarta: Deputi Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia 
Bidang Kewilayahan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan, 2004], h. 9).

60UU NO. 39/1999 pasal 22 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang bebas 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.
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dalam penjelasannya disebutkan secara tegas dan jelas bahwa hak 
itu dijamin “tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.”61 Lebih dari 
itu undang-undang ini juga menyatakan bahwa negara menjadi 
pihak yang terutama bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak 
itu, dan hak asasi manusia lain.62 Pendek kata UU No. 39/1999 itu 
menegaskan dan sekaligus meneguhkan dua sisi dari satu mata uang 
yang sama, yaitu: (i) kepemilikan (possession) hak atas kebebasan 
beragama63 (berkeyakinan, termasuk keyakinan ideologis dan politik) 
dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;64 (ii) kewajiban 
negara untuk menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama 

61Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39/1999.
62Pasal 8 UU No.39/1999 menyatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab 
pemerintah.” Dalam hal kebebasan beragama, lebih lanjut pasal 22 UU No. 
39/1999 menyebutkan bahwa: (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.

63Dalam kategori “kebebasan beragama” itu termasuk “kebebasan berpindah 
agama.” Pasal 18 DUHAM menyatakah: “Everyone has the right to freedom of 
thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or 
belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, 
to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance (yang 
bukan cetak miring dari editor). Kebebasan berpindah agama atau kepercayaan 
tidak tercantum di dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 
(1) menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ada pendapat 
yang lebih radikal yang menyatakan bahwa dalam istilah “kebebasan beragama” 
itu terkandung arti “kebebasan untuk tidak beragama” dan bahkan “kebebasan 
untuk tidak bertuhan.” Kosakata “kepercayaan” (belief) dimasukkan setelah 
kosakata “agama” (religion) dalam rumusan pasal tentang kebebasan beragama 
untuk menghindari konfrontasi besar yang dimotivasi oleh politik antara 
negara Barat dan negara Komunis. Kosakata “kepercayaan” itu dimaksudkan 
untuk mengacu baik ke pandangan teistik maupun pandangan yang ateistik, 
rasionalistik, dan pandangan lain yang memakzulkan agama dan kaidah-kaidah 
agama (Lihat Lerner, “Th e Nature and Minimum Standard of Freedom of 
Religion or Belief,” h. 65).

64Pasal 23 (1) UU No. 39/1999 menyatakan: “Setiap orang bebas untuk 
memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”
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dan beribadat (termasuk kewajiban untuk melindungi, memajukan, 
menegakkan, dan memenuhi hak orang/warga negara) serta untuk 
menghormati hak-hak itu.

Masalah yang Mengemuka

Paparan di atas mengemukakan berbagai peluang yang tersedia, 
asas normatif yang ditawarkan, dan kaidah imperatif yang mesti 
diperhatikan berkenaan dengan pokok bahasan, yakni kebebasan 
beragama dalam perspektif negara dan hak asasi manusia. Hasil 
paparan itu antara lain menunjukkan bahwa pokok bahasan 
nampaknya tidak dapat terlalu disederhanakan ke dalam hubungan 
hipotetis yang sederhana dan linier, melainkan jauh lebih rumit 
dan banyak percabangannya. Identifi kasi awal terhadap berbagai 
kemungkinan masalah empirikal yang mencuat, yang dapat 
menimbulkan pengaruh pada sikap dan perilaku negara terhadap 
kebebasan beragama, kurang lebih dapat diperikan meliputi masalah-
masalah: (a) eksternalitas (pada tataran global dan domestik), (b) 
masalah internalitas (berkenaan dengan hak asasi manusia dan 
negara), (c) perihal internalisasi nilai dan asas hak asasi manusia 
(antara lain termasuk: konteks yang membayangi, substansi yang 
dibatinkan, proses pembatinan, pelaku/aktor yang terlibat, tata 
cara kerja dan hubungan antar pelaku), dan (d) sosialisasi nilai dan 
asas hak asasi manusia. Di bawah ini dicoba paparkan identifi kasi 
awal itu.

Setidaknya ada dua ranah masalah eksternalitas yang memba-
yangi penerimaan dan pelaksanaan kewajiban negara terhadap nilai 
dan prinsip hak asasi manusia, dan juga segi kebebasan beragama 
di dalamnya, serta pada gilirannya bayangan itu juga mengada 
pada matra saling-hubungan (interrelasi) dan interaksi dinamis 
antara negara, hak asasi manusia dan agama, yaitu tataran global 
dan domestik. Paling tidak ada tiga hal yang menonjol terjadi pada 
tataran global, yakni (i) ketimpangan struktural dan ketidakadilan 
(ekonomi, politik, sosial, budaya) antara negara dan penduduk yang 
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kaya berkelimpahan, perkasa, bermartabat, dan berkebudayaan maju 
yang sering kali berada di pusat dan menjadi arus utama, pada satu 
pihak, dan negara dan penduduk yang melarat terbelit hutang, tidak 
berdaya secara politik, secara sosial terpinggirkan, dan terasingkan 
secara budaya, yang berada di pinggiran dan terasingkan oleh dan 
dari hiruk-pikuk arus utama, pada pihak lain; (ii) ketidak-taat-asasan 
pelaku-pelaku politik di tingkat dunia (termasuk negara pihak yang 
menandatangani DUHAM dan meratifi kasi berbagai instrumen 
internasional HAM) terhadap nilai dan kaidah HAM berkenaan 
dengan penggunaan kekerasan, penyerangan terhadap kedaulatan 
negara tertentu, dan apa yang dituduhkan sebagai terorisme negara; 
dan (iii) perubahan teknologi, jenis dan arus penebaran informasi 
yang menerobos batas-batas teritorial dan kedaulatan negara 
serta batas-batas sosial masyarakat (etnis, agama, ras, budaya) di 
dunia, sehingga dalam waktu singkat, yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, tersebar beragam informasi yang bukan saja searah 
dengan nilai dan kaidah hak asasi manusia tetapi juga sekaligus 
informasi sebaliknya tentang praktik kekerasan dan tindakan 
yang melecehkan dan melanggar hak asasi manusia di berbagai 
belahan dunia, seolah-olah hendak menyatakan ketidak-berdayaan 
manusia dan komunitas global untuk membangun peradaban 
damai yang menjunjung kebebasan beragama dan berkeyakinan 
dari manusia yang bermartabat. Dua hal yang disebut lebih awal 
sering kali dituduh sebagai biang keladi kekerasan yang massif dan 
mendunia yang tidak jarang memanfaatkan ajaran agama untuk 
membenarkan tindakan kekerasan dan teror yang menurut banyak 
pihak sesungguhnya bertentangan dengan inti ajaran agama.65

Pada tataran domestik terlihat dua masalah yang nampaknya 
perlu diperhatikan dan ditelaah. (i) Pergulatan yang bersifat 
perennial, yang belum selesai secara tuntas, dan bahkan sangat 

65Mantan Presiden AS George Bush “mengatas-namakan Tuhan” ketika 
membenarkan agresinya ke Irak seraya menyebut lawan-lawannya membentuk 
poros setan. Ironisnya, hal yang kurang lebih sama digunakan oleh lawannya 
untuk menyebut kelakuan George Bush.
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mungkin tidak pernah akan tuntas, bukan hanya antara “komunitas 
yang terbayangkan”66 dan “realitas kemajemukan” (etnis, ras, agama, 
kelompok dan seterusnya), tetapi juga antar berbagai anasir yang 
terdapat di dalam kemajemukan. “Komunitas terbayangkan” itu 
tidak jarang direifi kasi67 antara lain dengan pernyataan bahwa 
“NKRI sudah tuntas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,”68 sehingga 
(keharusan imperatif ) kesatuan lebih dimuliakan dan ditempatkan 
di atas — bahkan dalam bentuk ekstrem bisa mengecam dan 
menafi kan sama sekali — (realitas) kemajemukan/pluralitas (etnis, 
ras, agama, ideologi, kelompok dan seterusnya); dan sebaliknya 
kemajemukan (dan oleh karenanya juga agama yang beraneka-

66Komunitas terbayangkan (imagined community) adalah istilah yang 
digunakan oleh Benedict Anderson (Lihat Benedict Anderson, Imagined 
Community: Refl ection on the Origin and Spread of Nationalism [London: Verso, 
1991]; Benedict Anderson, Komunitas-komunitas Terbayang, ter. Omi Intan 
Naomi [Yogyakarta: INSIST, 2002]).

67Reifikasi secara harfiah berarti suatu proses membuat “seperti ada;” 
kekeliruan menerima abstraksi dan menganggapnya sebagai entitas yang benar-
benar ada. Konsep reifi kasi dipopulerkan oleh G. Lukacs untuk memberikan 
suatu situasi di mana hubungan sosial melampaui kendali manusia karena bersifat 
pasti dan tak-bisa dibungkam, hampir lebih merupakan ciri dunia yang wajar dari 
pada sosial. Di dalam pandangan Lukacs, reifi kasi khususnya muncul di dalam 
masyarakat kapitalis di mana barang-barang diproduksi untuk pertukaran, bukan 
untuk segera digunakan. Pertukaran ini menutupi hubungan sosial yang terjadi. 
Misalnya, orang melihat pertukaran upah untuk buruh sebagai pertukaran barang, 
daripada sebagai sebuah hubungan sosial antar orang (majikan dan pekerja) yang 
menjadi jantung dari pemerasan (eksploitasi). Reifi kasi juga sering kali berkaitan 
dengan alienasi, dalam arti bahwa orang merasa terasingkan (teralienasi) dari dunia 
sosial karena mereka merasa bahwa kualitas mirip-barangnya yang dilepaskan dari 
kendali mereka (Abercrombie et al., Dictionary of Sociology, h. 205; Lorens Bagus, 
Kamus Filsafat [Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000], h. 945).

68Ungkapan ini, atau yang semacam ini, bukan hanya muncul dari kalangan 
ultra-nasionalis di Indonesia, tetapi juga terkenal sebagai pernyataan NU lewat 
almarhum K.H. Ahmad Sidiq (Rois Syuriah) dalam Muktamar NU di Situbondo 
tahun 1984, untuk meyakinkan pemerintah Orde Baru dan publik saat itu bahwa NU 
menerima Pancasila sebagai asas tunggal, yang sebenarnya dipaksakan secara politik 
maupun dengan pengerahan kekuatan oleh rezim Orde Baru untuk membungkam 
dan bahkan meniadakan oposisi, atau setidaknya gagasan dan gerakan oposisi.
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ragam) yang harus tunduk dan disubordinasikan pada kesatuan, 
dengan akibat ekstrem bahwa, misalnya, agama harus tunduk pada 
satu ke-Indonesia-an.69 Ketegangan, pergulatan, dan konfl ik juga 
dapat dan telah terjadi antar anasir dalam kemajemukan, misalnya 
antara kelompok agama mayoritas versus minoritas, atau antara 
aliran arus utama dan aliran pinggiran, atau antara sesama aliran 
pinggiran dan “sempalan;” atau antara kubu yang mengaku dirinya 
moderat, liberal, dan yang dituduh “radikal” atau “fundamental.” 
(ii) Beban warisan historis yang bersifat kompromi politik — yang 
pada saat itu amat diperlukan bagi proklamasi “negara merdeka dan 
berdaulat: Indonesia,” dan oleh karena sifatnya yang kompromistis 
maka di dalamnya tetap terdapat berbagai ganjalan yang ditunda 
penyelesaiannya — yang tak kunjung terselesaikan dengan tuntas 
karena teralihkan oleh kemelut politik. Beban warisan historis 
itu antara lain adalah: perdebatan tentang ideologi sebagai dasar 
negara70 (berbagai isu turunan yang kadangkala muncul kembali 
menjadi wacana perdebatan politik adalah: negara sekuler versus 
ketentuan “negara berdasarkan ke-Tuhanan YME,” yang terangkat 
menjadi pernyataan aneh “bukan negara sekuler, bukan negara 
agama;” posisi ‘tujuh kata Piagam Jakarta;’ posisi dan peran 
Departemen Agama — yang kadangkala dipersoalkan, apalagi 

69Di kalangan umat Islam, misalnya, dimunculkan wacana/istilah 
“orang Indonesia yang Islam” oleh kubu yang mengaku dirinya sebagai Islam 
moderat, yang mengandaikan bahwa ke-Indonesiaan lebih penting dan lebih 
(di)utama(kan) daripada ke-Islaman dan oleh karenanya diletakkan di atas ciri 
yang lain, sebagai antitesis dari sebutan/istilah “orang Islam di Indonesia” yang 
mereka aku sebagai jargon dari kubu yang mereka anggap sebagai “radikal” (ini 
saja bisa menjadi sebutan yang cenderung salah kaprah) yang dituduh lebih 
mementingkan ke-Islaman daripada ke-Indonesiaan mereka, sebagaimana terlihat 
dari atribut yang digunakan (berjenggot, berjubah putih, yang dianggap aneh 
dalam tradisi lokal).

70Dalam satu pidato berkenaan dengan UUD 1945, Soekarno sendiri 
menyatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang bersifat sementara yang 
diperlukan bagi sebuah negara yang akan dibentuk, dan kelak, jika sudah 
terbentuk konstituante, setiap golongan/kelompok bisa mengusulkan dan 
berdebat tentang dasar negara (acuan belum sempat dicek).
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ketika departemen ini berada di peringkat pertama dalam hal 
korupsi). (iii) Pergesaran pada tataran komunitas berkenaan dengan 
praktik komunitarianisme lokal, atau (dalam hal aliran keagamaan) 
sektarianisme sempit ke individualisme libertarian terbuka, dan 
gerakan keagamaan yang rasional, demokratis, menghormati dan 
menerima keanekaragaman, kesetaraan, dan bersifat inklusif, seraya 
menolak fanatisme dan dogmatisme keagamaan.

Ada dua faktor internalitas (ada pada ranah HAM dan negara) 
yang dapat memberi sumbangan pada isu/masalah yang muncul. 
(i) Pada ranah HAM, paradoks yang melekat pada hak sipil dan 
politik, yakni di satu pihak, hak sipil dan politik itu memberikan 
jaminan atas hak untuk beragama dan berkeyakinan dan hak untuk 
mengekspresikan agama dan keyakinan, hak untuk berkumpul, 
berserikat (berorganisasi, mendirikan partai), yang berdasarkan 
agama sekalipun; dan di lain pihak, jaminan itu memberikan 
keberadaan berbagai agama dan keyakinan yang bukan hanya 
berbeda tetapi bahkan dapat saling bertentangan dan berniat 
saling meniadakan, dan bahkan juga dapat melahirkan bermacam 
organisasi (sosial, keagamaan, politik) yang memiliki tujuannya 
sendiri-sendiri, dan bisa jadi juga bertentangan satu dengan 
yang lain. Misalnya saja, tidak sedikit orang, kelompok orang, 
dan organisasi yang menolak (aliran) agama yang berbeda dan 
keyakinan ateisme serta ideologi komunisme seraya mengabsahkan 
pelarangan keyakinan dan ideologi serta keberadaan organisasi yang 
didasarkan pada keyakinan dan ideologi semacam itu — tanpa sama 
sekali merasa bahwa berkeyakinan adalah bagian dari hak yang 
bersifat “non-derogable.” (ii) Pada ranah negara, dari pemerian dan 
analisis di atas, ciri negara sekuler yang teraga dan tersirat dalam 
ketentuan konstitusi secara normatif memberikan peluang yang 
sama terhadap semua agama dan keyakinan tanpa perkecualian 
(atau diskriminasi) untuk memberikan sumbangan pada kehidupan 
bernegara, berbangsa, bermasyarakat; dan secara legal dan praksis 
memberikan jaminan perlindungan yang sama terhadap semua 
warga negara untuk memilih dan memeluk agama dan keyakinan, 
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serta menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-
masing itu tanpa diskriminasi. 

Persoalan yang dapat muncul dalam kaitannya dengan hal ini 
adalah: apakah peluang yang dibuka itu bersifat proporsional atau 
sama-rata? Persoalan ini potensial dapat menjadi titik awal dari 
pertikaian yang dapat saja berlarut-larut, oleh karena pada realitas 
sosial jumlah orang (pemeluk) dan intensitas pemahaman agama 
dan kaykinan yang dipeluk itu amat berbeda dan beragam. Sebagai 
contoh: Islam sering kali disebut sebagai agama “mayoritas” yang 
antara lain didasarkan pada pengakuan bahwa jumlah pemeluknya 
sekitar 80% dari jumlah penduduk Indonesia; dan oleh karena 
itu, secara proporsional dianggap layak memperoleh peluang yang 
lebih besar untuk mewarnai kehidupan berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat, daripada peluang yang diberikan kepada kelompok 
agama dan keyakinan lain yang penganutnya jauh lebih kecil, dengan 
akibat bahwa Islam juga harus dijadikan sumber hukum utama dari 
hukum positif di Indonesia.71 Nalar seperti itulah yang kurang lebih 
menjadi dasar bagi tuntutan dan gerakan untuk menjadikan Islam 
sebagai dasar negara, yang pada satu saat dapat mati suri, tetapi pada 
saat yang lain dapat hidup kembali,72 yang dapat mengambil bentuk 

71Dalam acara debat di salah satu televisi nasional tentang “pro-kontra Perda 
Syari‘ah” antara Muslim Abdurrahman (mewakili yang kontra) dengan Yusril 
Ihza Mahendra (mewakili yang pro), misalnya, dengan argumenasi yang tertata, 
sistematis, dan dapat mempengaruhi keyakinan publik, Yusril Ihza Mahendra 
memaparkan argumen bahwa adalah absah jika Islam dijadikan sumber hukum 
bagi hukum positif di Indonesia, dan oleh karena itu juga absah menjadi landasan 
bagi Perda Syari‘ah, sebagaimana hukum Barat dan hukum adat dapat menjadi 
sumber hukum positif di Indonesia. Tidak ada argumen-tanding (kontra-
argumen) dari lawan debatnya, dan lawan debatnya bahkan nampak tak berdaya 
seraya menyetujui argumen itu.

72Contoh: pada masa reformasi dan hari-hari berikutnya pernah muncul 
niat dan gagasan itu dengan menggunakan wacana menghidupkan kembali 
“tujuh kata dalam Piagam Jakarta” yang dianggap “menjiwai UUD 1945” dan 
oleh karenanya menjadi landasan historis bagi diterimanya gagasan itu, meski 
kemudian umat Islam bersedia “melakukan pengorbanan” (mengundurkan niat 
menjadikan Islam sebagai dasar Negara, seraya menerima Pancasila) untuk segera 
dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
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yang agak berbeda — maraknya Perda Syari‘ah yang meskipun tidak 
sekeras tuntutan atas negara Islam, sering kali dilihat oleh pihak yang 
“anti Perda Syar‘ah” sebagai upaya politik dari bawah untuk menjadikan 
Islam sebagai “roh” negara dan oleh karena itu kelak akan menjadi dan 
diperlakukan sebagai sumber hukum positif (yang utama bahkan yang 
satu-satunya). Argumen lain yang dapat digunakan oleh nalar tersebut 
di atas adalah: (a) orang Islam (sebagai individu) memiliki hak asasi 
manusia individual dan umat Islam (sebagai kelompok) memiliki hak 
kolektif untuk memilih keyakinan (ideologis) yang menjadi dasar 
bagi gagasan (ide) negara Islam; (b) juga mempunyai hak politik 
untuk membentuk organisasi yang memperjuangkan aspirasi itu yang 
dijamin oleh hukum hak asasi manusia dan konstitusi dengan cara 
yang diperbolehkan oleh undang-undang; dan oleh karena itu (c) 
keyakinan/gagasan/ideologi (yang merupakan hak “non-derogable”) 
dan hak untuk mengekspresikannya (berserikat, memperjuangkan), 
meskipun bersifat hak yang “derogable,” sama sekali tidak bisa dan 
tidak boleh dikriminalisasikan; (d) di dalam dawlah Islam, kelompok 
ini berargumentasi, sebagaimana pada zaman Nabi dan sebagaimana 
termaktub dalam “Piagam Madinah,” minoritas dan haknya 
dilindungi dan penduduk minoritas diperlakukan sebagai manusia 
yang bermartabat; (e) negara-negara Skandinavia mengaku sebagai 
negara sekuler, tetapi juga mengakui Kristen sebagai agama nasional 
yang pada kenyataannya dapat mewarnai kehidupan bernegara, 
berbangsa, dan bermasyarakat. Sekalipun terhadap argument ini tidak 
muncul kontra-argumen dari pihak lawan debat,73 tetapi tidak berarti 
bahwa argumen itu mampu menghapuskan sama sekali kekhawatiran 
terhadap implikasi penerapan gagasan itu dalam kenyataan akan 
menutup kemungkinan tindakan diskriminatif terhadap kelompok 
minoritas. (iii) Segi lain pada ranah negara adalah bahwa negara 
itu pada kenyataannya terdiri dari berbagai anasir pendukungnya, 
yang meskipun secara normatif setiap unsur harus bersinergi dengan 
unsur lain membentuk satu entitas yang satu, (tetapi) yang sering kali 
justru tidak sinkron satu dengan yang lain, tidak terjadi koordinasi 

73Lihat catatan kaki nomor 67 di atas. 
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organis yang bersinergi, dan bahkan adakalanya muncul persaingan 
dan bertikaian yang tajam; atau ada kalanya unsur negara melakukan 
perbuatan yang melampaui kewenangannya yakni mengatur 
keyakinan/iman/ideologi yang berada di wilayah forum internum 
yang sama sekali berada di luar wilayah kewenangan negara untuk 
mengatur atau mencampurinya, sehingga terjebak dalam tindakan 
yang mengarah pada kriminalisasi keyakinan — kasus Jemaat 
Ahmadiyah, kasus Ahmad al-Mushaddiq dan kasus Lia Eden dapat 
dilihat sebagai wujud nyata dari gejala ini.

Berbagai segi internalisasi74 berkenaan dengan konteks, substansi, 
proses, aktor/pelaku, dan mekanisme kerja antar aktor dapat 
memunculkan masalah yang perlu mendapat perhatian. Paling tidak 
ada tiga segi konteks dari proses pembatinan (internalisasi) yang 
terlihat. (i) Struktur peluang politik yang memberi ruang perebutan 
hegemoni kekuasaan politik di antara berbagai kekuatan kelompok 
keagamaan dalam negara/pemerintahan setelah reformasi yang 
mendesakkan diterapkannya sistem tata-kelola negara yang lebih 
demokratis partisipatoris untuk menggantikan sistem otoritarian 
sebelumnya di bawah kekuasaan Orde Baru. Kartu Islam yang 
dimainkan rezim Soeharto pada parohan pertama tahun 1990-an 
memberi ruang ekspresi politik Islam, yang secara cerdik ditangkap 
dan dimanfaatkan oleh sebagian kelompok Islam sebagai ancang-

74Internalisasi di sini diartikan sebagai suatu proses penerimaan nilai-
nilai, kayakinan, kaidah (norma) sosial, sikap liyan atau kelompok menjadi 
milik individu sendiri sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam struktur 
kepribadiannya, seraya menolak ukuran-baku liyan, yaitu kelompok acuan yang 
negatif (negative reference group) (Abercrombie et al., Dictionary of Sociology, h. 
127; George A. Th eodorson & Achilles G. Th eodorson, A Modern Dictionary 
of Sociology [New York: Th omas Y. Crowell Company, 1970], h. 212-13). 
Internalisasi sering dikaitkan dengan sosialisasi, yang berarti proses pembelajaran 
individu untuk menyesuaikan dengan kaidah (norma) sosial, suatu proses 
yang memungkinkan masyarakat bertahan dan transmisi kebudayaannya antar 
generasi; atau proses sosial dasar lewat mana seorang individu menjadi terintegrasi 
ke dalam satu kelompok sosial dengan mempelajari kebudayaan kelompok dan 
perannya di dalam kelompok (Abercrombie et al., Dictionary of Sociology, h. 231; 
Th eodorson & Th eodorson, A Modern Dictionary of Sociology, h. 396-97).
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ancang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam praktik 
tata-kelola politik dan negara. Berbagai “gerakan politik” kelompok 
Islam menggunakan beragam lorong dan ruang yang terbuka untuk 
memobilisasi kekuatan politik, baik yang bersifat “moderat,” ataupun 
yang “liberal,” bahkan juga yang cenderung ‘radikal’ di satu sisi, dan 
di sisi lain terlihat ragam corak gerakan politik Islam yang bersifat 
partisan-elektoral, maupun non-partisan dan non-elektoral; atau 
dalam matra lain sering dikatakan gerakan Islam “politik” dan gerakan 
Islam “kebudayaan.” Perebutan hegemoni politik antar berbagai faksi 
di dalam Islam itu meramaikan pergulatan antar kubu ideologis 
lain, misalnya kelompok politik agama non-Islam, kubu ideologis 
nasionalis-kiri ataupun kubu ultra-nasionalis. Pendek kata, struktur 
peluang politik yang sedikit lebih terbuka yang dimanfaatkan oleh 
beragam aktor untuk secara riuh-rendah memperebutkan posisi dan 
perannya di dalam tata-kelola politik dan negara, adalah konteks 
yang menjadi latar belakang sikap para pelaku terhadap penerimaan, 
penerimaan dengan syarat, atau penolakan terhadap (internalisasi atau 
deinternalisasi) nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan beragama. 
(ii) Ketentuan normatif konstitusi berkenaan dengan model negara 
sekuler yang memberi peluang yang sama kepada berbagai agama 
dan keyakinan yang ada, termasuk keyakinan lokal, untuk memberi 
sumbangan dan warna pada kehidupan bernegara, berbangsa, dan 
bermasyarakat menjadi dasar bagi realitas sosial-politik yang teraga 
yang di dalamnya berbagai kelompok kepentingan dan agama atau 
keyakinan ideologis saling memperebutkan posisi penting dan peran 
utama lewat olah-kekuasaan, menjadi konteks kedua dari proses 
internalisasi atau de-internalisasi nilai dan kaidah kebebasan beragama 
dan berkeyakinan yang tak-diskriminatif. (iii) Ketentuan normatif 
konstitusional itu juga pada kenyataannya menyediakan landasan bagi 
dan memberikan jaminan konstitusional dan legal pada aktualisasi 
(pengakuan dan penuntutan) keyakinan ideologi dan politik, dan 
kelahiran serta keberadaan kelompok dan organisasi (sosial, politik) 
untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya (bahkan 
jika aspirasi itu misalnya adalah negara Islam, atau negara komunis 
sekalipun). Singkat kata, ketentuan normatif, konstitusional, dan 
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legal itu menjadi landasan yang absah (legitimate) bagi suatu arena 
pertandingan dan perjuangan politik dari berbagai aliran dan 
kelompok politik yang beragam (termasuk kelompok yang pro & 
kontra Perda Syari‘ah, atau yang pro & kontra Perda Injil, kelompok 
pro yang negara sekuler vs kelompok yang pro negara agama).

Dari segi substansi, internalisasi itu berkaitan dengan nilai-
nilai, kaidah hak asasi manusia dan agama/keyakinan; dan bingkai 
untuk melihat hak asasi manusia. (i) Hak asasi manusia dan agama 
keduanya mengaku memiliki sifat universal, keduanya menganggap 
diri sebagai instansi yang mengandung kebenaran universal, 
sehingga berlaku pula secara universal. Agama secara ketat mengaku 
kesahihan universal keyakinan dan memandang kode etik mereka 
sahih secara universal. Hak asasi manusia juga diperlakukan sebagai 
sahih dan dapat diterapkan secara universal. Jadi agama dan hak 
asasi manusia masing-masing mengaku kewenangan tertinggi atas 
kehidupan manusia, oleh karena itu di antara keduanya terkandung 
potensi pertikaian, meskipun sering kali ketegangan itu ditutupi 
oleh kesepakatan umum bahwa semua manusia harus bersifat baik, 
bersikap baik, tidak mencuri, dan tidak bersifat egoistik. Terdapat 
hubungan yang ambiguous antara agama dan hak asasi manusia 
dalam gagasan mereka tentang kehidupan.75 Dapatkah hak asasi 

75An-Nai‘m memberikan contoh ketegangan antara hak atas kebebasan 
dan persamaan dalam hak asasi manusia dan dalam tradisi keagamaan. Pasal 18 
dari DUHAM menyatakan bahwa semua manusia memiliki kebebasan berpikir, 
berhati-nurani dan beragama atau berkeyakinan. Pasal ini menjamin kebebasan 
untuk mengungkapkan agama atau keyakinan seseorang, baik secara individual 
maupun secara kolektif, di dalam ranah publik atau pribadi, di dalam pendidikan, 
praktik dan di dalam beribadat. Kebebasan beragama, oleh karena itu, adalah satu 
hak asasi manusia, yang di dalam banyak masyarakat Barat hak ini ditafsirkan 
di dalam konteks yang lebih luas dari kebebasan dan persamaan individu, 
antara lain mengimplikasikan status yang sama dari laki-laki dan perempuan di 
dalam komunitas keagamaan. Kenyataan empiris-historis menunjukkan adanya 
beberapa komunitas agama yang tidak mengakui status sama bagi perempuan 
(sebagaimana di dalam kasus komunitas keagamaan yang ortodoks — Islam, 
Protestan, Yahudi atau Katolik Roma). Jadi, jika negara pihak di mana komunitas 
bersangkutan berada memastikan pelaksanaan hak persamaan bagi perempuan 
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manusia ditafsirkan dan dibenarkan dalam tradisi keagamaan 
sebagai inti yang sama dari satu moralitas universal? (ii) Ketegangan 
subtansial lain, meski telah ditemukan kesepakatan dan penyelesaian 
atas sejumlah ketegangan, muncul dari bingkai yang dipergunakan 
untuk memberi makna hak asasi manusia. Bagi sebagian (besar?) 
orang, hak asasi manusia itu lahir dari dan di dalam “kebudayaan 
Barat,” dan “yang Barat” itu berbeda secara diametral, bahkan 
kadangkala berada dalam posisi oposisional dengan yang diaku 
sebagai “Timur,” “Islam;” dan jika hak asasi manusia diaku sebagai 
bersifat universal, maka “yang universal” itu berbeda dengan yang 
“particular” sehingga sejumlah negara, termasuk Indonesia pada 
awal tahun 1990-an, menekankan partikularisme atas penerapan 
hak asasi manusia di dalam konteks lokal. (iii) Ketegangan lain 
adalah karakteristik inti hak asasi manusia, yakni penghargaan 
terhadap hak individu (indivisualisme) yang dianggap bertentangan 
dengan sifat masyarakat dan “kebudayaan Timur” yang lebih 
menekankan pada komunitas (komunitarian) yang mengutamakan 

dalam kehidupan beragama, maka tindakan itu akan bertabrakan dengan hak-hak 
dari komunitas ini berkenaan dengan kebebasan beragama, oleh karena itu, jika 
demikian, maka suatu ruang hermeneutikal haruslah disediakan bagi komunitas 
ortodoks seperti itu untuk melihat secara jelas dengan mata kepala mereka sendiri 
tentang arti kebebasan dan persamaan individual bagi mereka. Jika tidak ada ruang 
semacam itu, maka hak untuk mengejawantahkan agama mereka tetap asing bagi 
mereka, dalam arti bahwa mereka tidak dapat mengenal relevansinya bagi praktik 
keagamaan mereka sendiri: kebebasan beragama dengan begitu hanya sekedar satu 
istilah orang lain yang mereka tempelkan dalam tradisi mereka tanpa memahami 
makna yang sesungguhnya dimaksudkan. Upaya universalisasi kesahihan yang 
mulus atas ajaran hak asasi manusia haruslah membiarkan munculnya penafsiran 
kontekstual, karena jika tidak demikian, maka kesan bahwa satu tradisi tertentu 
memenangkan dominasi universal tidak terhindarkan. Jika hal yang disebut 
terakhir ini terjadi, maka sifat universal dari ajaran hak atas kebebasan beagama 
itu tetap menjadi suatu corpus allienum, sesuatu yang asing yang ada di dalam 
tradisi sendiri (Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil 
Liberties, HumanRights, and International Law [Syracuse: Syracuse University 
Press, 1990]; Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Dekonstruksi Syari‘ah: Wacana 
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, 
terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani [Yogyakarta: LKiS, 1994]).
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komunitas sebagai kolektivitas. Reinders memberi contoh tafsir 
partikular tentang ajaran hak asasi manusia yang dihasilkan dari 
perspektif (keagamaan) yang berbeda, yaitu: (a) perspektif Timur,76 
sebagaimana yang penjelasan Ryosuke Inagaki tentang latar belakang 
etikal dari hak asasi manusia dalam etikal dari hak asasi manusia 
dalam pemikiran Jepang;77 (b) perspektif Islam, seperti yang 
diperikan oleh tafsir “konservatif ” Syyed Hossein Nasr.78

76Inagaki memaparkan pandangan Timur di Jepang sebelum abad 19 dengan 
mengambil contoh fi lsafat keagamaan-etikal Shoeki Ando tentang “jalan alam” 
yang menekankan bahwa manusia mampu berpartisipasi di dalam keselarasan jika 
mereka memahami dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dari kehidupan 
pertanian yang mengajari manusia untuk mengembangkan perasaan moral dan 
sikap yang tepat sehingga tercipta keselarasan dan kedamaian dalam kehidupan. 
Bertolak dari asas kesetaraan yang terbaca dari tiadanya struktur hierarkis di dalam 
alam, Shoeki mengkritik setiap bentuk dominasi politik, menentang dominasi 
manusia atas manusia, dan sistem feudal yang didirikan di atas asas ini, yang 
menyatakan hak untuk memberontak terhadap dominasi semacam itu. Kehidupan 
pertanian, menurut Shoeki, yang bersumber pada alam yang tidak mengenal 
struktur berjenjang melainkan yang mengejawantahkan asas kenisbian (relativity) 
dan ketimbal-balikan (reciprocity), merupakan dasar yang sebenarnya dari kebebasan 
manusia. Dalam moral Jepang tradisional, gagasan politik dan sosial dikembangkan 
dalam konteks “masyarakat keluarga,” di mana di dalamnya tidak ada gagasan 
tentang liyan — tidak ada pembedaan yang jelas antara apa yang menjadi milik 
saya dengan milik liyan, dan lebih lanjut tidak ada istilah dan konsep hak. Dengan 
demikian, tindakan kebajikan adalah tindakan yang siap mengorbankan pengakuan 
hak (individual, yang sebenarnya tak ada) berupa penyangkalan-diri (self-denial) 
di dalam semangat kebajikan komunal. Satu implikasi penting dari pandangan itu 
adalah bahwa konsep tentang “kebenaran” (rightousness) tidak pernah dipahami 
dalam arti keadilan (justice), melainkan dalam arti ketepatan (appropriateness). Oleh 
karena ajaran itulah Inagaki menjuluki Shoeki sebagai proponen modern dari ajaran 
hak asasi manusia (Johannes S. Reinders, “Human Rights from the Perspective of 
a Narrow Conception of Religious Morality,” dalam Na‘im, Abdullahi Ahmed an-, 
et al., eds. Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship? [Amsterdam 
& Grand Rapids: Rodopi, 1995]).

77Ryosuke Inagaki, “Some Aspects of Human Raights in Japan,” dalam 
Philosophical Foundations of Human Rights (Paris: UNIESCO, 1986), h. 179-92.

78Nasr yang dianggap menggunakan perspektif Islam — seraya menolak 
pendapat konsepsi Barat tentang “promethean man” yang memegang pra-anggapan 
bahwa manusia menciptakan hari depannya sendiri — membedakan dua jenis 
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Sisi proses internalisasi pada kenyataannya juga sering kali 
tersendat dan tidak mulus. (i) Sebagaimana yang telah dikemukakan, 
di samping terjadi pergulatan antara penerimaan (adaptasi) dengan 
penolakan (resistensi) nilai/prinsip hak asasi manusia (internalisasi 
dan de-internalisasi), juga terjadi pola ritualisme,79 yakni secara 
kelembagaan hak asasi manusia telah diadaptasi ke dalam UUD 
1945 dan sejumlah kovenan telah diratifi kasi menjadi undang-
undang, tetapi sesungguhnya tidak terdapat bukti yang kuat bahwa 
nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia sudah dibatinkan, atau 
dengan kata lain ada tanda penolakan. Contoh aktual dikemukakan 
oleh ToR kegiatan ini, yakni bahwa secara kelembagaan UUD 
1945 mengadaptasi hak asasi manusia, dan sejumlah undang-
undang telah meratifi kasi berbagai instrumen hak asasi manusia 
internasional, tetapi internalisasi nilai dan kaidah hak asasi manusia 
setidaknya berjalan tersendat atau tidak mampu mengimbangi 
kecepatan penerimaan segi kelembagaannya, sehingga mendorong 
kelakuan negara yang menyimpang dari, dan bahkan melanggar hak 
asasi manusia dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
Dalam masyarakat sipil, sebagaimana keyakinan dan kelakuan yang 

kebebasan, yakni “kebebasan menjadi” (freedom to be) dan “kebebasan bertindak” 
(freedom to act). “Kebebasan menjadi” bersifat internal dan mutlak (absolute inner 
freedom), yang hanya dapat ditemukan di dalam kehidupan spiritual, dan oleh 
karena terletak di “forum internum” sehingga sama sekali tidak bisa diintervensi, 
direnggut, dan dicabut (dalam konteks hak asasi manusia hak seperti itu disebut 
“non-derogable rights”). “Kebebasan menjadi” itu ada di dalam jurisprudensi Islam 
yang didasarkan pada kebebasan manusia, dan diberi arti sebagai keinginan untuk 
menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Sedangkan “kebebasan bertindak” berada 
di dalam batas-batas yang dipaksakan atas manusia oleh realitas eksternal. Oleh 
karena itu, bagi Nasr, hak asasi manusia, menurut syari’ah, adalah akibat dari 
kewajiban manusia dan bukannya sebab. Manusia mengemban kewajiban kepada 
Tuhan, alam, dan manusia lain, dan hanya mereka yang memenuhi kewajiban inilah 
yang dapat menikmati hak-hak yang ditegaskan dalam hukum Tuhan; sebaliknya 
mereka yang tidak memenuhi kewajiban itu, tidak memiliki hak yang absah. 
Implikasi dari pandangan itu adalah bahwa hanya manusia yang hidup dengan 
syari’ah yang dapat mengaku hak-haknya (Seyyed Hossein Nasr, Th e Heart of Islam: 
Enduring Values for Humanity [New York:Harperone, 2004], h. 95-101). 

79Pola ritualisme ini juga terlihat dalam penerimaan demokrasi. 
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diperlihatkan oleh sejumlah tokoh organisasi keagamaan terbesar 
di Indonesia, sering kali dikatakan secara yakin bahwa Islam bukan 
saja sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi 
bahkan di dalam Islam ada ajaran tentang hak asasi manusia, antara 
lain kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan; tetapi sekaligus 
juga diperlihatkan kelakuan nyata yang amat bertentangan dengan 
nilai yang dianggap melekat dalam Islam, dan juga sekaligus dengan 
nilai-nilai hak asasi manusia, bahwa laki-laki setara perempuan, 
lewat praktik poligami, yang oleh aktivis hak asasi manusia dianggap 
sebagai praktik yang bukan saja merendahkan, dan menghina 
martabat perempuan, melainkan sekaligus juga mensubordinasikan 
dan menindas perempuan. Pendek kata, pola penerimaan terhadap 
hak asasi manusia dan hak kebebasan beragama yang bersifat 
ritualisme itu dilakukan oleh negara dan anasir masyarakat sipil. 
(ii) Di samping pola ritualisme seperti yang dipaparkan itu, 
adaptasi atas nilai-nilai dan instrumen hak asasi manusia sejagat itu 
pada kenyataannya juga bersifat partial, dalam arti belum semua 
instrumen hukum hak asasi manusia universal itu diratifi kasi, atau 
adaptasi atas instrumen hukum hak asasi manusia itu tidak utuh, 
bahkan adakalanya dipelintir (terdistorsi). Sebagai contoh: Statuta 
Roma diakui menjadi acuan bagi penentuan bentuk pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dalam UU No. 26/2000, tetapi hanya dua 
bentuk pelanggaran yang dicantumkan di dalam undang-undang 
itu, meski Statuta Roma mencantumkan empat bentuk.80 Contoh 
lain: perbedaan rumusan pasal kebebasan beragama dalam Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan rumusan pasal 
kebebasan beragama dalam UU NO. 39/1999 tentang Hak Asasi 

80Penjelasan Pasal 7 UU No. 26/2000 menyatakan bahwa “Kejahatan 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai 
dengan “Rome Statute of the International Criminal Court.” Dalam Statuta 
Roma disebutkan empat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni: (i) 
kejahatan terhadap kemanusiaan; (ii) kejahatan genosida; (iii) kejahatan agresi; 
dan (iv) kejahatan perang; tetapi Pasal 7 UU No. 26/2000 ini menyatakan bahwa 
“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat” meliputi: (a) kejahatan genosida; dan 
(b) kejahatan terhadap kemanusiaan.
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Manusia berkenaan dengan kosakata kepercayaan atau keyakinan 
(belief). DUHAM secara eksplisit menyatakan “religion or belief,”81 
sedangkan dalam UU No. 39/1999 kosakata “kepercayaan” 
hanya dikaitkan dengan ketentuan tentang “beribadat.”82 Tidak 
dicantumkannya kosakata “kepercayaan” (atau “keyakinan”) 
sebagai padanan atau setidaknya setara dengan kosakata “agama” 
itu mempunyai implikasi yang serius, karena keyakinan non-agama 
(ideologi, termasuk keyakinan lokal) secara legal tidak memperoleh 
pengakuan dan perlindungan.

Segi aktor/pelaku dalam internalisasi juga dapat memberi 
pengaruh pada kelakuan negara dan masyarakat sipil. (i) Peran 
paradoksikal dimainkan oleh negara berkenaan dengan kebebasan 
beragama, paling tidak di dalam sejumlah kasus tertentu: di satu pihak 
ada ketentuan normatif-legal yang jelas tentang peran negara sebagai 
pemangku kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi 
hak kebebasan beragama bagi warganya; pada pihak lain berbagai 
tindakan nyata (apparatus) negara justru bertentangan dengan 
kewajiban itu, atau sedikitnya sama sekali tidak menunjukkan sikap 
menghargai, melindungi, dan apalagi memenuhi hak atas kebebasan 
beragama itu. Berbagai contoh tindakan (aparatus) negara yang 
bertentangan dengan kewajibannya antara lain adalah: (a) Dalam 
birokrasi dan administrasi kependudukan, secara langsung atau 

81Pasal 18 DUHAM secara lengkap menyatakan: “Everyone has the right to 
freedom of thought, conscience and religion; this right includes to change his religion 
or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or 
private, to manifest his religion or belief, practice, worship and observance” (yang 
bukan cetak miring dari editor). 

82Pasal 22 UU No. 39/1999 ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 
ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (cetak 
miring dari editor). Tetapi sebenarnya UUD 1945 yang diamandemen secara 
eksplisit menggunakan kosakata “kepercayaan,” sebagaimana dinyatakan Pasal 
28E (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaannya…” (cetak 
miring dari editor). Setidaknya kutipan ini menunjukkan adanya penggunaan 
kosakata yang tidak konsisten, padahal implikasinya sangat serius.
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tidak langsung, warga negara dipaksa berbohong atau berbuat secara 
bertentangan dengan yang diakuinya ketika mengisi kolom agama 
di dalam KTP — sehingga hak atas pengakuan dan penghargaan 
tidak diperoleh, seraya justru mendapat pelakuan diskriminatif.83 (b) 
Perlakuan deskriminatif itu juga mencuat dalam kasus SKB tentang 
Jemaat Ahmadiyah, dan dalam tindakan polisi “mengevakuasi” 
anggota Jemaat Ahmadiyah dari kediaman mereka sendiri yang absah 
secara legal dalam peristiwa penyerbuan ke Kampus al-Mubarok 
di Parung, Bogor, seraya membiarkan “gerombolan penyerang” 
melakukan penyerangan dan penutupan secara melawan hukum 
kampus itu, bahkan polisi sama sekali tidak menindak secara 
hukum aktor-intelektual di balik penyerangan itu — hal seperti 
ini juga terjadi di Mataram, Lombok Barat. (c) Perlindungan atas 
hak kebebasan beragama juga sama sekali tidak diperoleh, dan 
sebaliknya bahkan cenderung terjadi pemaksaan untuk menukar 
keyakinan serta terjadi kriminalisasi atas keyakinan sejumlah warga 
negara dalam kasus Lia Eden dan kasus Musadeq, misalnya, ketika 
polisi menangkap dan mengadili tokoh kedua gerakan keyakinan 
itu. (ii) Berbagai tindakan/perbuatan melanggar hak asasi manusia 
yang disengaja (by commission) dan arena kelalaian (by omission), 
khususnya hak atas kebebasan beragama baik oleh (apparatus) negara 
maupun anasir masyarakat sipil pada kenyataannya terus berlangsung 
antara lain oleh karena tiadanya ketentuan tentang sanksi hukum 
atas pelanggaran hak itu (kecuali dalam hal pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat).84 (iii) Ketidak-berdayaan lembaga negara hak 

83Program komputer dalam administrasi KTP hanya menyediakan lima 
atau enam jawaban berkenaan dengan isian kolom “agama,” sehingga orang yang 
tidak memeluk salah satu dari agama yang disediakan, terpaksa mengisi kolom 
itu dengan pilihan salah satu dari jawaban yang tersedia berkenaan dengan agama 
meskipun bertentangan dengan hati nuraninya, karena jika kolom agama itu 
tidak diisi maka KTP itu tidak lengkap, dan bahkan tidak bisa diberikan kepada 
yang bersangkutan.

84UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia tidak memuat sanksi hukum 
atas berbagai tindakan/perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 
atas hak asasi manusia. UU ini hanya memuat pasal-pasal tentang hak asasi setiap 
orang atau warga negara.

titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:153titik temu vol 3 no 2 set.indd   Sec2:153 13/05/2011   6:24:3813/05/2011   6:24:38



M. M. BILLAH

154 TITIK-TEMU, Vol. 3, No. 2, Januari - Juni 2011

asasi manusia dalam menjalankan sejumlah kewenangan-legal yang 
dimilikinya sebagai akibat dari proses rekruitmen keanggotaan 
yang bias politik, dualisme struktural kelembagaan, dan derajat 
profesionalisme yang tidak memadai dalam penanganan berbagai 
kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta konfl ik kepentingan 
(politik, dan aliran) yang membayangi pengambilan keputusan — 
sebagai contoh: hasil pemantauan atas kasus penyerangan terhadap 
Jemaat Ahmadiyah yang menyimpulkan adanya bukti awal yang 
cukup terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pada kenyataannya 
tidak ditindaklanjuti menjadi penyelidikan, apalagi penyelidikan 
pro-justisia oleh komnas HAM. (iv) Ketiadaan sinergi antar lembaga 
penegakan hak asasi manusia dan mekanisme kerja kelembagaan 
yang tidak bekerja secara optimal yang nyaris selalu terjadi dapat 
dan telah memberikan sumbangan besar pada penyelesaian kasus 
pelanggaran hak aasi manusia, termasuk pelanggaran yang berat. 
Dalam hal penyelidikan terhadap peristiwa penyerangan Jemaat 
Ahmadiyah, baik di Parung maupun di Mataram, misalnya, sinergi 
antara tindakan Komnas HAM dengan polisi tidak dapat dikatakan 
telah terjadi dan memberikan sumbangan kepada penguakan 
peristiwa itu. (v) Segi yang terakhir, tetapi tidak kalah penting, 
adalah konfl ik kepentingan yang muncul di dalam diri aktor/pelaku 
individu menjadi anggota/pejabat (apparatus) negara. Konfl ik 
kepentingan semacam itu mencuat di dalam kasus Ahmadiyah 
dalam lembaga Komnas HAM, yang anggota komisionernya juga 
masih aktif menjadi salah satu anggota pimpinan MUI, yang 
mempunyai kepentingan untuk meniadakan Ahamdiyah yang 
dianggap sebagai aliran “sesat yang menyesatkan” itu. Contoh lain, 
sebagaimana diungkapkan secara terbuka oleh salah seorang tokoh 
PDI-Perjuangan yang beralih ke Partai Gerindra, adalah penyelesaian 
kasus 27 Juli tersendat oleh karena konfl ik kepentingan yang diidap 
oleh seorang pejabat tinggi di negara ini.

Masalah penting keempat yang dapat berpengaruh pada 
perilaku berkenaan dengan derajat internsitas adaptasi nilai-nilai 
hak asasi manusia dan khususnya hak atas kebebasan beragama 
adalah sisi “pembelajaran sosial” (sosialisasi). “Rumah, lingkungan, 
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dan sekolah” adalah tiga-serangkai-kelembagaan yang saling 
berinteraksi, meskpun kajian Colleman85 melihat bahwa “rumah” 
berpengaruh lebih besar, sedangkan Foster melihat pentingnya 
pengaruh sekolah bagi perubahan individual. Mirip dengan hal 
itu, meskipun paradigma dan pendekatannya berbeda, Bowles 
dan Gintis86 (1977), yang neo-Marxist kontemporer, melihat 
wujud triumvirat — kelembagaan itu adalah “keluarga, tempat 
kerja,87 dan sekolah.” (i) Belum ada penelitian tentang apakah 
semua keluarga di Indonesia memiliki pengetahuan kognitif yang 
memadai tentang hak asasi manusia, dan khususnya hak atas 
kebebasan beragama, apalagi penelitian tentang penerapan dan 
cara bagaimana pengetahuan tentang hal itu diterapkan di dalam 
lembaga keluarga. Sistem kekeluargaan patriarki yang masih 
dianggap umum berlaku, tindakan kekerasan di dalam rumah 

85Coleman dalam penelitiannya, misalnya, menemukan bahwa (fasilitas) 
sekolah hanyalah mempunyai pengaruh kecil terhadap pencapaian siswa, dan 
bahwa latar-belakang keluarga jauh lebih penting daripada ciri-ciri sekolah 
untuk menjelaskan perbedaan pencapaian anak-anak sekolah. (Kajian James 
Samuel Coleman menghasilkan laporan Equallity of Educational Opportunity 
[T.tpt.: US Department of Health, Education, and Welfare, 1966] sebagai 
tanggapan atas Undang-undang Sipil pasal 402 tahun 1964 Amerika Serikat 
yang memerintahkan Komisi Pendidikan untuk mengkaji kurangnya peluang 
pendidikan yang sama bagi individu yang berbeda ras, warna kulit, agama, atau 
asal-muasal orang di dalam lembaga pendidikan umum. Ada harapan umum 
pada saat itu bahwa kajian ini akan menemukan adanya kesenjangan antara 
sekolah orang-orang hitam dan putih, serta perbedaan prestasi murid dapat 
dijelaskan oleh hal itu).

86Lihat Samuel Bowles, “Unequal Education and the Reproduction of 
Social Division of Labor,” dalam Jerome Karabel & A.H. Halsey, eds., Power and 
Ideology in Education (Oxford: Oxford University Press, 1977), h. 137-53; juga 
Smuel Bowles & Herbert Gintis, “IQ in the US Class Structure,” dalam Karabel 
& Halsey, Power and Ideology in Education, h. 215-231. 

87Bowles dan Gintis memberi peranan yang sangat penting kepada 
“tempat-kerja” yang mereka anggap sebagai “the ultimately decisive member of the 
institutional-triumvirat.” Posisi di dalam struktur kewenangan di tempat kerja 
merupakan sumber nilai-nilai yang membentuk sub-kebudayaan kelas, dan 
nilai-nilai yang dibatinkan (internalized) mencerminkan tuntutan atas posisi 
kelas menengah di dalam jenjang produksi.
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tangga yang dilaporkan banyak terjadi, dapat dijadikan petunjuk 
awal dari kurangnya pengetahuan kognitif dan oleh karena itu 
tidak membatinkan nilai-nilai hak asasi manusia, serta sama sekali 
mengabaikan perlunya hak itu dalam kehidupan nyata, maka 
orang sama sekali tidak bisa mengharapkan penegakan hak itu 
akan mengemukan, dan pada gilirannya pelanggaran atas hak itu 
akan mudah terjadi, termasuk yang dilakukan oleh negara. (ii) Hal 
yang kurang lebih sama bisa terjadi di sekolah, yang terlihat tidak 
mempunyai program pendidikan hak asasi manusia yang sistematis, 
terencana, konsisten, dan berkesinambungan. Ada tuntutan 
untuk memasukkan pengetahuan tentang keberadaan agama yang 
beraneka-ragam di dalam kurikulum, menunjukkan bahwa tidak 
menyentuh perlunya penghargaan terhadap keaneka-ragaman 
agama dan keyakinan, dan cenderung lebih menekankan pada 
penerusan pengetahuan agama individual.88 (iii) Di lingkungan, 
terutama oleh media banyak ditayangkan peristiwa kekerasan yang 
bernuansa agama, bahkan pemberitaan tentang terorisme acapkali 
memaparkan orang yang disangka teroris dengan pesantren di mana 
yang bersangkutan pernah belajar atau tinggal, seraya mengabaikan 
sama sekali informasi tentang perlunya penegakan hukum, termasuk 
penerapan asas praduga tak bersalah, penyelidikan yang imparsial, 
penuntutan yang profesional, pengadilan yang jujur dan adil. 
Pemberitaan media tentang terorisme sudah lebih cenderung 
melakukan tindakan “trial by the press” seraya mengabaikan prinsip 
penghormatan hak asasi manusia mereka yang masih dalam status 
“terduga,” belum “tersangka” atau “terdakwa,” apalagi “terpidana” 

88Kiddie (1971) menunjukkan bahwa struktur internal dari sekolah yang 
berkaitan erat dengan proses mengkategorikan murid menjadi latar belakang 
yang mengkondisikan interaksi antara murid dan guru mereka. Pada pihak lain 
konsep para pendidik yang dibangun secara sosial secara sistematis mempengaruhi 
tingkah laku mereka di dalam proses pembelajaran. Sedangkan kurikulum 
merupakan ungkapan dari asas-asas pengelolaan organisasi pendidikan dan 
pemilihan pengetahuan yang diajarkan, dan yang disebut terakhir ini adalah 
pencerminan dari stratifi kasi pengetahuan dan pembagian nilai dan penghargaan 
di dalam masyarakat.
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(berdasarkan keputusan pengadilan yang absah dan adil). Bahkan 
lebih dari itu, keluarga “terduga pelaku terorisme”-pun sering 
kali dijadikan korban dan diberi stigma-sosial sebagai “keluarga 
teroris” setidaknya oleh para “presenter” berita televisi dan media 
cetak lain. (iv) Berkenaan dengan sosialisasi ini perlu disebutkan 
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (dikenal dengan 
RANHAM), yang telah dijadikan program (dari Departemen 
Hukum dan HAM), tetapi pelaksanaan dan hasil nyata program 
itu belum pernah dievaluasi.

Catatan Penutup

Paparan di atas bukanlah dimaksudkan sebagai “hipotesis”-
tandingan atas “hipotesis” yang dikemukakan ToR kegiatan ini, 
melainkan merupakan upaya untuk menambahkan berbagai faktor 
(atau peubah/variable) lain yang tersembunyi dan tidak diungkap 
secara eksplisit, terutama berkenaan dengan apa yang kurang 
lebih diperlakukan sebagai “sebab” dari “akibat” berupa tindakan 
negara yang dianggap menyimpang dari kewajiban yang menjadi 
tanggung-jawabnya, dan juga “peubah” lain yang memperantarai 
hubungan antara “sebab” yang disebutkan dan “akibat” yang 
diidentifi kasikan. Tambahan faktor yang diusulkan pun barulah 
hasil sebuah identifi kasi awal, yang masih tetap perlu diperlakukan 
dengan kritis.
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JALAN SPIRITUAL 
MENUJU TAMAN KEBENARAN

Irfan Permana Putra

Kita lahir, menjalani keriangan masa kanak-kanak, tumbuh 
kembang menjadi remaja, lalu di usia dewasa tanpa terasa terseret 
rutinitas di tengah kultur hedonisme beserta aneka problematikanya. 
Lantas, sebagian dari kita mulai resah dan bertanya: Apa sesungguhnya 
yang sedang kita cari? Siapakah kita? Dari mana kita berasal? Akan 
ke mana kita pergi? Sederet pertanyaan tersebut merupakan pijakan 
awal yang bagus bagi mereka yang merasa teralienasi dan dahaga 

akan kebutuhan spiritual. Pertanyaan eksistensial yang mendasar 
seperti ini sering muncul terutama di tengah kegersangan spiritual 
manusia modern yang memang ingin menemukan makna hidup 
yang hakiki.

Seyyed Hossein Nasr, seorang juru bicara utama spiritualitas 
Islam dan juga pelaku jalan Sufi , melalui buku ini membantu 

Judul buku : The Garden of Truth: Mereguk Sari Tasawuf
Penulis : Seyyed Hossein Nasr
Penerjemah : Yuliani Liputo
Penerbit : Mizan 
Waktu terbit : Januari 2010 
Jumlah halaman : 304 halaman
Ukuran buku : 15,4 x 23 cm
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memberikan jawaban. Dengan mengikuti cara-cara yang ditampil-
kan otoritas lama, Nasr mencoba menyajikan sebuah buku tasawuf 
yang ia sebut sebagai teks Sufi  dengan bahasa kontemporer (h. 9). 
Tentu saja bahasa kontemporer yang disesuaikan dengan wacana 
intelektual kekinian sangat dibutuhkan oleh para pencari yang 
hidup di tengah dunia modern ini. Meskipun tidak bersifat petunjuk 
praktis, namun melalui pembahasan yang kontemplatif, buku ini 
mengajak kita memasuki dan menikmati keindahan Taman Ilahiah: 
Th e Garden of Truth. Tasawuf atau Sufi sme merupakan elemen 
esensial keberagamaan. Ia adalah sebuah jalan terang yang berujung 
pada Taman Kebenaran, sebuah tempat yang menyingkap tabir yang 
selama ini menyelubungi kesadaran manusia akan Realitas Ilahi.

Lalu apa yang dimaksud dengan Taman Kebenaran itu? 
Tasawuf mengajarkan bahwa tanda-tanda Tuhan terlihat di segala 
aspek kehidupan. Alam semesta mengandung simbol-simbol 
yang menyiratkan kedalaman makna. Karenanya, dalam tasawuf 
seringkali pesan-pesan disampaikan melalui bahasa simbol agar lebih 
menyentuh kesadaran manusia. Demikian pula Taman dalam buku 
ini diambil dari simbolisme Islam tradisional sebagaimana dapat 
ditemukan pula dalam al-Qur’an. Ia merupakan cerminan surga di 
bumi yang semestinya diraih selagi masih hidup di dunia ini. 

Lantas bagaimana caranya memasuki Taman ini? Perjalanan batin 
yang diajarkan jalan Sufi  adalah mentransendensikan keberadaan 
manusia dan mengembalikan kesadaran akan keterpisahan dengan 
tempat asal. Inilah aspek spiritual yang banyak dilupakan orang. 
Banyak orang menjalani agama sebatas ritual semata tanpa menyentuh 
esensi. Mereka lupa dengan jantung keberagamaan yang hanya bisa 
ditembus melalui aspek esoterik agama, yakni jalan tasawuf, yang 
juga merupakan jalan yang diajarkan Nabi Muhammad saw dan 
terus dilestarikan selama berabad-abad.

Melalui pendekatan itulah Nasr mencoba menjelaskan doktrin 
metafi sika dan kosmologi yang terdapat dalam tradisi Sufi . Mungkin 
terasa agak berat bagi pembaca awam, namun bagi mereka yang 
sebelumnya telah mengenal wacana ini, justru bisa memperoleh 
petunjuk komprehensif dengan bobot yang mendalam. Terlebih, 
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buku ini merupakan hasil kajian ilmiah dan partisipasi aktif sang 
penulis dalam tasawuf selama lebih dari lima puluh tahun. 

Buku ini terdiri dari pendahukuan dan empat bagian yang 
mengandung enam bab dan dua buah lampiran. Bagian Satu 
mengandung satu bab, yaitu Bab Satu. Bagian Dua mengandung 
empat bab, yaitu Bab Dua, Bab Tiga, Bab Empat, dan Bab Lima. 
Bagian Tiga mengandung satu bab, yaitu Bab Enam. Bagian 
Empat mengandung dua lampiran. Bab Satu berbicara tentang 
esensi tasawuf secara umum, diawali dengan sederet pertanyaan 
tentang arti menjadi manusia, siapa kita dan apa yang kita 
lakukan di sini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Untuk 
menemukan jawaban tentang Diri Sejati, seseorang harus mengawali 
perjalanannya dari aspek syarī‘ah yang merupakan jalan wajib 
yang harus dilalui. Kemudian untuk sampai kepada haqīqah atau 
kebenaran, seseorang harus menempuh jalan spiritual yang disebut 
tharīqah. Tasawuf merupakan jalan penghubung dari lingkaran 
luar syarī‘ah menuju titik pusat haqīqah, yaitu suatu titik yang 
oleh para mistikus disebut sebagai penyatuan dengan Tuhan. Di 
sinilah hakikat mengenal diri yang sekaligus mengenal Tuhan 
tercapai, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: “Barangsiapa 
mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya.”

Bab dua, yang mengawali Bagian Dua buku ini dengan 
judul “Kebenaran,” berisi pembahasan tentang pengetahuan yang 
mencerahkan yang bisa membebaskan manusia dari belenggu 
kebodohan. Bab Tiga, yang berjudul “Cinta dan Keindahan,” berisi 
elaborasi mendalam tentang kualitas-kualitas cinta dan keindahan 
dilihat dari aspek “human” maupun “divine.” Bab Empat, yang 
berjudul “Kebaikan dan Tindakan Manusia,” membicarakan ciri 
khas spiritualitas jalan Sufi  yang mengintegrasikan kehidupan 
kontemplatif dengan tindakan nyata, di mana manusia seharusnya 
menyesuaikan diri dengan kehendak dan norma-norma ilahi, sesuai 
dengan teladan yang dicontohkan Nabi. Bagian akhir dari bab ini 
fokus kepada pentingnya tiga modus doa yang terdapat dalam 
berbagai agama: doa individual (du‘ā’), doa kanonik (salat [shalāh]), 
dan doa dari hati (dzikr). Kemudian Bab Lima, bab terakhir dari 
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bagian kedua ini, berbicara tentang bagaimana cara mencapai Taman 
Kebenaran yang pada hakikatnya adalah jalan menuju Yang Esa.

Bagian Tiga, yang berjudul “Jalan Menuju Pusat,” berisi 
penjelasan tentang doktrin batin tasawuf yang menekankan 
pentingnya pemahaman bahwa secara esoterik Taman Kebenaran 
itu sesungguhnya berada di sini dan sekarang. “Meskipun untuk 
mencapainya terkait dengan masa depan eskatologis kita, ia dapat 
direalisasikan sekarang pada saat ini” (h. 180).

Bagian Empat berisi dua buah lampiran, masing-masing 
berjudul “Tradisi Sufi  dan Tarekat Sufi ” dan “Tradisi Tasawuf dan 
Irfan Teoretis.” Bagian ini berisi ringkasan padat tentang asal usul dan 
sejarah tasawuf yang dapat ditelusuri dalam sebuah tradisi panjang 
yang pada akhirnya kembali ke asal-usul Islam itu sendiri.

Akhirnya, tujuan puncak perjalanan menuju Taman Kebenaran 
adalah untuk kembali ke asal-usul kesadaran, yakni Realitas Ilahi 
yang pada hakikatnya merupakan inti dari diri. Menemukan 
kembali kesadaran inilah yang sesungguhnya menjadi raison 
d’être keberadaan manusia, yang sayangnya kebanyakan dari kita 
menderita “amnesia.” Padahal para Sufi , sebagaimana Nabi, berkali-
kali mengingatkan kita. 

Mari kita simak syair Rumi yang menuturkan keluhan sang 
seruling yang merindukan tempat asal:

Sejak aku berpisah dengan asal usulku, bambu yang rimbun, 
ratapku membuat lelaki dan wanita mengaduh.
Kuingin sebuah dada koyak sebab terpisah jauh dari orang 
yang dicintai. 
Dengan demikian, dapat kupaparkan kepiluan berahi cinta.
Setiap orang yang hidup jauh dari kampung halamannya 
akan merindukan saat-saat ia masih berkumpul dengan sanak 
keluarganya.
Nada-nada senduku senantiasa kunyanyikan dalam setiap 
majelis pertemuan, aku duduk bersama mereka yang riang 
dan sedih.
Rahasia laguku tidak jauh dari asal-usul ratapku. 
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Namun, adakah telinga yang mendengar dan mata yang 
melihat?

Tuhan menitipkan seruling syahdu di lubuk terdalam jiwa-
jiwa manusia. Namun, seberapa sadarkah kita untuk mendengar 
lengkingan pilu sang seruling yang ingin kembali ke tempat asalnya, 
sementara kita terlalu terlena sehingga tak pernah menyadari apa 
yang sesungguhnya sedang terjadi?

Seperti Rumi, Nasr melalui buku yang sangat berharga ini — 
melanjutkan tradisi yang ditempuh para Sufi  klasik — ingin kembali 
mengingatkan kita tentang asal-usul kesadaran. Dan nampaknya, 
sederet pertanyaan di awal tadi harus ditujukan kepada diri kita sendiri, 
sebab hanya kita sendiri yang mampu menjawabnya secara pasti. Dan 
mematikan diri agar tersingkap hakikat Diri Sejati merupakan satu-
satunya cara, sebagaimana tersirat dalam sebuah hadis yang sering 
dikutip para Sufi : mūtū qabla an tamūtū, matilah kalian sebelum 
mati.

Irfan Permana Putra adalah peminat tasawuf dan pernah belajar pada 
Program Magister Tasawuf (Islamic Mysticism) di The Islamic College 
Jakarta. 
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MENCARI TITIK TEMU,
MENCIPTA HARMONI

Julmansyah Putra

Hidup rukun dalam masyarakat majemuk merupakan ke-
harusan untuk mencapai kedamaian. Sikap menghargai dengan 
tulus perbedaan merupakan bagian penting dari ajaran semua 
agama. Sikap itu sekaligus menjadi bukti ketaatan seorang hamba 
pada Tuhannya. Begitulah, kesadaran bahwa toleransi merupakan 
bagian dari ketaatan akan melahirkan penghargaan atas keragaman, 
yaitu pengakuan secara tulus tanpa dusta bahwa perbedaan adalah 
sunnatullah yang niscaya.

 
Ketulusan dalam memahami dan menyikapi kehidupan bangsa 

yang multikultural merupakan perkara penting bagi kelangsungan 
harmoni sosial. Kenyataan sejarah membawa kita pada sebuah 
kesimpulan bahwa kecurangan dalam menyikapi kemajemukan 
menjadi faktor penghambat terciptanya harmoni. Adalah masyarakat 

Judul buku : Teologi Kerukunan
Penulis : Syahrin Harahap
Penerbit : Prenada
Waktu terbit : Januari 2011 
Jumlah halaman : xviii + 235 halaman
Ukuran buku : 15 x 20 cm
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Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah saw mengalami 
keterpecahan karena satu kelompok berbuat curang terhadap 
kata sepakat yang tertuang dalam Piagam Madinah itu (h. 7). 
Perbincangan mengenai harmoni antariman tampaknya hampir 
menjadi bahasan wajib bagi tiap-tiap pribadi yang memimpikan 
perdamaian. Syahrin Harahap, Guru Besar IAIN Sumatra Utara, 
adalah salah seorang di antara pribadi-pribadi itu. Lewat bukunya, 
Teologi Kerukunan, ia tak hanya menyuguhkan solusi untuk 
mencipta kerukunan, tetapi juga memberikan sajian historis tentang 
bagaimana sikap toleransi diteladani oleh Rasulullah saw. Buku 
yang diberi pengantar oleh Pastor Yohanes Barualamsjah ini tak 
tertinggal menyertakan identifi kasi muasal persoalan yang kerap 
mengoyak harmoni.

Konflik

Peristiwa terkini penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, 
Banten, sekali lagi telah merenggut nyawa anak manusia. Pun 
masih segar dalam ingatan kita kasus penusukan seorang Pendeta 
HKBP Ciketing, Bekasi, pada 2010, atau kerusuhan yang terjadi 
di Temanggung, Jawa Tengah. Juga insiden penyerangan terhadap 
sejumlah santri di Pondok Pesantren Al-Ma‘hadul Islam, Yayasan 
Pesantren Islam (YAPI), yang beraliran Syiah, di Kecamatan Beji, 
Pasuruan, Jawa Timur. Celakanya, hampir dalam setiap konfl ik 
kekerasan yang terjadi, perbedaan iman (agama) selalu dilekatkan 
sebagai penyebabnya, meski itu tak sepenuhnya benar.

Minimnya tenggang rasa antarkelompok hingga mewujud 
dalam konfl ik mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat 
dalam ajaran semua iman, sekaligus menjadi bukti rapuhnya 
ketulusan hati dalam menyikapi perbedaan. Kegagalan menginsafi  
kemajemukan tak pelak meluluhlantahkan bangunan kebersamaan. 
Intimidasi, penghakiman sesat, pengerusakan rumah tinggal 
dan tempat ibadah, sampai pengusiran sekelompok orang atas 
kelompok lain, dan mungkin pula aksi kekerasan berupa terorisme, 
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merupakan buah nyata dari kegagalan merajut keragaman dalam 
bingkai harmoni.

Bila sudah terlanjur terjadi kekerasan yang menyertakan agama 
di dalamnya, bersama-sama kita mengutuk perbuatan tersebut, 
tanpa pernah belajar dari persoalan serupa yang juga sudah pernah 
terjadi sebelumnya. Semua pihak panik dan menyebut peristiwa 
itu disulut oleh provokator atau belakangan dikenal pula istilah 
aktor intelektual yang memainkan peranan dalam kerusuhan 
yang terjadi. Celakanya, kepanikan ini justru makin memperbesar 
prasangka antarkelompok. Alih-alih menyelesaikan masalah, itu 
justru melahirkan kebencian dan mungkin dendam yang boleh jadi 
akan meledak dalam tindakan kekerasan berikutnya.

Sejatinya, apa yang kerap kali disebut sebagai provokator itu 
hanya menyulut sedikit saja api kebencian yang tumbuh dalam 
diri manusia yang penghayatan serta pengamalan agamanya tidak 
penuh dan utuh. Ia bukan penganut agama yang sejati, karena 
agama dalam kesejatiannya tidak pernah mengajarkan kebencian, 
apalagi menyimpan dendam. Dengan demikian, penghayatan dan 
pengamalan agama yang benar merupakan daya tangkal paling 
ampuh terhadap provokasi konfl ik antaragama dan antaretnis, 
demikian tulis Syahrin (h. 6).

Titik Temu

Adalah tugas umat dari setiap agama, selain keinsafan bahwa 
kemajemukan merupakan fakta yang tak mungkin ditolak, juga 
hendaknya berupaya menemukan titik temu, lalu mengelolanya 
menjadi sinergi guna menciptakan kedamaian. Keragaman yang 
meniscayakan perbedaan-perbedaan di dalamnya, sekaligus memiliki 
persamaan-persamaan yang memungkinkan seluruh umat manusia 
yang berbeda bisa hidup berdampingan dengan harmonis.

Kenyataan kita sebagai manusia yang menghuni planet yang 
sama merupakan salah satu titik temu yang bernilai universal. 
Tak satu pun ajaran agama menolak nilai-nilai kemanusiaan. 
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Maka dalam konteks ini perlu kesadaran bahwa panggilan untuk 
mempertemukan nilai-nilai yang sama harus diikuti dengan sikap 
terbuka dan mendalam untuk tidak hanya memahami nilai-nilai 
yang terkandung dalam agama sendiri, tapi juga belajar dari 
sudut pandang agama lain dalam menyikapi nila-nilai universal 
tersebut.

Dalam Islam, misalnya, ajaran tentang penghargaan terhadap 
hidup seorang manusia diabadikan dalam al-Quran yang melarang 
pembunuhan tanpa hak (Q 4: 92) dan menghukum pembunuhan 
satu jiwa sebagai pembunuhan masal bagi pembunuh meski yang 
terbunuh hanya satu nyawa (Q 5: 32). Ayat ini juga memberi 
imbalan yang serupa bagi mereka yang menjaga hidup dengan 
menyebutkan bahwa siapa yang memelihara kehidupan seorang 
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan 
manusia semuanya (h. 107).

Memelihara hidup anak manusia harus ditempatkan sebagai 
persoalan yang wajib diemban oleh seluruh penganut agama. 
Kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang semakin menggejala 
dewasa ini, dengan menyertakan agama sebagai pembenarannya, tak 
pelak lagi telah mencederai nilai luhur dan mencoreng wajah agama 
yang sejatinya ramah dan penuh kedamaian. Orang yang mengaku 
beragama sudah seharusnya mampu memberikan keselamatan serta 
kedamaian bagi orang hidup lain, bukan menjadi ancaman bagi 
sesamanya.

Dengan demikian, tak ada alasan untuk tidak melakukan 
dialog antariman. Ini penting jika agama-agama tidak ingin 
kehilangan peranan sentralnya, yaitu sebagai penjaga dan benteng 
dalam mewujudkan keselmatan dan kedamaian, baik hari ini di 
dunia maupun kelak di hari di mana semua laku akan mendapat 
perhitungannya. Keselamatan dan kedamaian bagi seluruh umat 
manusia sudah tak mungkin dan memang demikian adanya untuk 
dikerjakan oleh orang-seorang atau kelompok tertentu. 

Titik temu kita terletak antara lain pada kewajiban untuk 
mewujudkan harmoni, tulis Syahrin dalam bagian penutup 
bukunya. Semua agama mengajarkan bahwa setiap pemeluknya tidak 
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saja diminta pertanggungjawaban atas aktivitas dan hubungannya 
dengan teman seagama, tetapi juga diminta tanggung jawab, apakah 
ia telah melaksanakan hubungan baik, jujur dan menjunjung tinggi 
etika antarumat beragama. Inilah hakikat dari teologi kerukunan, 
tutur Syahrin (h. 174).

Akhirnya, menciptakan keseimbangan semesta merupakan tugas 
bersama, tugas tiap-tiap agama. Hal ini pula yang menjadikan dialog 
antariman itu menjadi perkara penting dan harus terus dilakukan. 
Dialog hendaknya berlangsung atas dasar ketulusan nurani serta 
mengutamakan sikap dan pikiran positif pada kelompok lain. Tidak 
melakukan penghakiman dengan mengatakan kalian salah dan 
kami benar adalah sikap yang benar karena sejatinya setiap manusia 
memiliki kemungkinan benar dan salah, dengan keyakinan bahwa 
kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, Pengusa 
sekalian alam. 

Wa’Llāh a‘lam bi al-shawāb.

 
Julmansyah Putra adalah Ketua Litbang pada Da‘i Fi’ah Qolilah Jakarta.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Atas nama Nurcholish Madjid Society (NCMS), kami meng-
ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teddy 
Rusdy dan Ibu Sri Teddy Rusdy atas kemurahan hati beliau berdua 
memberikan fasilitas yang sangat diperlukan untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan Nurcholish Madjid Society.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Bapak Arifi n Panigoro atas kemurahan hati beliau membe-
rikan bantuan yang sangat berharga untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan Nurcholish Madjid Society.   

Akhirnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada para pendukung dan para simpatisan 
yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik moral 
maupun material, kepada Nurcholish Madjid Society untuk 
menyelenggarakan acara-acara dan program-programnya.

Semoga Allah subhāna-hu wa ta‘ālā melimpahkan kasih sayang, 
kedamaian dan berkah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Jumat, 6 Mei 2011
Pengurus Nurcholish Madjid Society
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PEMBETULAN

TITIK-TEMU 3/1 (Juli – Desember 2010)

NO. HLM. BRS. SALAH BETUL 

 1. kover 25 kalan- ka-    
 bag dlm 

 2. kover 26 gan langan   
 bag dlm

 3. 5 26 tawhīd (SDH, h. 48). tawhīd) (SDH, 

 3. 13 1 ekonomomi ekonomi 

 4. 13 9 Centrury Century

 5. 13 18 anakis anarkis

 6. 17 33 Tiga tulisan Dua tulisan

 7. 18 1 kedua dan kedua

 8. 18 2-4 oleh Sunaryo; ... oleh Sunaryo.  
   M.M. Billah

 9. 64 1 povokatif provokatif

10. 149 23-27 Eff endy, Bahtiar ... Eff endy, Bahtiar...  
    Indonesia.”  Indonesia.” Dalam ... 
   Dalam ...
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titik.temu@yahoo.com
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Nurcholish Madjid Society
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Jakarta Selatan 12550
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