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CUPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI1

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

Maha Suci Engkau. Tiada tuhan kecuali Engkau. Tiada selain 
Engkau yang bisa merealisasikan keesaan Engkau, karena 
Engkau adalah sebagaimana Engkau pada pra-azali tanpa 
permulaan dan pada pasca-azali tanpa akhir.2 Pada hakikatnya, 

1 Cuplikan 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.11-14. 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).

2 Klausa ini menunjukkan secara tidak langsung kata-kata “Dia ada 
sebagaimana Dia ada” (SDH, h. 50).   
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tiada selain Engkau yang bisa merealisasikan keesaan Engkau, 
dan singkatnya, tiada yang mengetahui Engkau kecuali 
Engkau.

Engkau menyembunyikan diri dan menampakkan diri. Namun 
Engkau tidak menyembunyikan diri dari diri Engkau, dan 
tidak pula menampakkan diri kepada selain diri Engkau, 
karena Engkau adalah Engkau. Tiada tuhan kecuali Engkau. 
Bagaimana paradoks ini dipecahkan, ketika Yang Awal adalah 
Akhir dan Yang Akhir adalah Awal?3 

Wahai Yang telah membuat perintah pelik, dan membuat rahasia 
tersembunyi, dan menempatkan [yang lain] dalam kebingungan 
ketika [sebenarnya] tiada yang lain selain Dia! Aku memohon 
kepada-Mu, ya Allah, kiranya Engkau menyingkapkan bagiku 
rahasia Keesaan, agar aku bisa merealisasikan kehambaan, 
dan agar aku bisa melaksanakan pelayanan Rububiah-Mu, 
menurut apa yang sesuai dengan kehadiran tertingginya. Maka 
aku ada hanya melalui-Mu, aku baharu dan tiada, sedangkan 
Engkau adalah Yang Maujud, Yang Baka, Yang Hidup, Yang 
Memelihara, Yang Kadim, Yang Azali, Yang Mengetahui, dan 
Yang Diketahui. 

Wahai Yang tiada mengetahui siapa Dia kecuali Dia! Aku 
me mohon kepada-Mu, ya Allah, agar aku bisa lari dari daku 
kepada-Mu, dan agar keseluruhan totalitasku menyatu pada-

3 Lihat Bab tentang Idris dalam Fushūsh al-Hikam ketika, dalam syarahnya 
tentang ayat al-Qur’an “Dia adalah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan 
Yang Batin” [Q 57:3], Ibn ‘Arabi mengatakan “Dia adalah sama dengan apa yang 
zahir dan [pada saat yang sama] Dia adalah sama dengan apa yang batin dalam 
keadaan zahir-Nya. Tidak ada selain Dia yang melihat-Nya dan tidak ada yang 
batin [tersembunyi] dari Dia. Dia adalah Yang Zahir bagi diri-Nya dan Yang 
Batin dari diri-Nya” (Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, diedit dan diberi komentar 
oleh Abu al-‘Ala ‘Afi fi , 2 bagian (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1980), 1:77 
(Lihat SDH, h. 50). 

CIPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
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Mu,4 sehingga wujudku tidak lagi menjadi tabir yang menutupi 
kesaksianku. Wahai Yang aku tuju dan Yang aku sembah! Tiada 
yang hilang bagiku ketika aku menemukan-Mu. Tiada yang tak 
diketahui bagiku ketika aku mengetahui-Mu. Kefanaanku di 
dalam Dikau; kebakaanku melalui Dikau; dan objek kesaksianku 
adalah Engkau. Tiada tuhan kecuali Engkau, sebagaimana yang 
telah Engkau ketahui dan sebagaimana yang telah Engkau 
titahkan.5

Kesaksianku adalah wujudku juga, dan aku tidak menyaksikan 
selain daku dalam kefanaanku dan kebakaanku. Isyarat adalah 
kepadaku; hukum adalah bagiku dan di atasku; nisbah adalah 
nisbahku; dan semua itu adalah martabatku.6 [Semua] urusan 

4 Bagian wirid ini sejalan dengan jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Abu 
Yazi al-Bistami tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada-Nya, seperti 
dikatakan oleh Ibn ‘Arabi,

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

(Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 9 volume [volume 9 khusus untuk indeks], 
diedit oleh Ahmad Syams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 4: 
285.)    

5 Ini menunjukkan pertama-tama kalimat syahadat pertama dari Dua 
Kalimat Syahadat bahwa “tiada tuhan kecuali Allah.”  Ini juga menunjukkan 
fakta bahwa Dia telah menentukan ini dengan Pengetahuan-Nya sejak  azali dan 
bahwa Dia telah menyuruh manusia agar beriman kepada dan menyadari makna 
syahadat ini, seperti dalam fi rman-Nya “Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
kecuali untuk menyembah-Ku” (Q 51:56). Lihat SDH, h. 50.  

6 Di sini orang pertama berarti ganda: dalam Kehadiran Keesaan, dualitas 
Aku-Engkau larut, dan ini bisa menunjukkan Daku Yang Ilahi (SDH, h. 50).

CIPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
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adalah urusanku7 dalam penampakan dan penyembunyian, 
dan dalam penyerapan Rahasia yang terjaga: Ke-Dia-an yang 
merembes secara tersembunyi, tempat-tempat penampakan 
yang membuat terlihat, wujud dan ketiadaan, cahaya dan 
kegelapan, lembaran dan pena, pendengaran dan ketulian, 
ketidaktahuan dan pengetahuan, perang dan damai, keheningan 
dan pembicaraan, pemisahan dan pemulihan,8 realitas dan 
kebenaran,9 kegaiban azali dan kepermanenan abadi.

Katakanlah, Dia adalah Allah, Yang Maha Esa,
Allah adalah Tempat Bergantung dan Berlindung,
Dia tidak beranak dan tidak pula peranakkan,
Dan tiada bandingan bagi-Nya.10  

Mudah-mudahan Allah memberkati yang awal dalam 
pengwujudaan dan Wujud;11 yang membuka bagi setiap yang 
menyaksikan dua kehadiran yang menyaksikan dan yang 

7 Ini mengisyaratkan  ayat: “Setiap hari Dia sibuk bekerja (atau: terlibat 
dalam suatu urusan)”  (Q 55:29) (SDH, h. 50). 

8 Ungkapan ratq wa fatq (“pemisahan dan pemulihan”) dapat juga 
diterjemahkan dengan ungkapan “penguraian dan penjahitan” (SDH, h. 51). 

9 Ketika salah seorang sahabatnya menyatakan bahwa ia adalah seorang 
mukmin yang benar, Nabi saw menanggapinya: “Setiap kebenaran memiliki 
realitas,” “Setiap  kebenaran memiliki hakikat” (Likulli haqq haqīqah) (SDH, 
h. 51).

10 Q 112:1-4.    
11 Julukan ini, dan semua julukan berikut, dengan jelas menunjukkan Nabi 

Muhammad. Ibn ‘Arabi memandangnya sebagai yang awal diwujudkan dalam 
potensial, Manusia primordial, dan yang awal dalam wujud aktual, Kesempurnaan 
lengkap Manusia. Aspek pertama diringkaskan oleh hadis “Aku adalah seorang 
nabi ketika Adam berada di antara air dan tanah liat,” sedangkan aspek kedua 
sesuai dengan perkataannya “Aku akan menjadi penguasa umat manusia (sayyid 
al-nās) pada Hari Kebangkitan.” Alasan untuk ini adalah kesempurnaanya. 
Lihat Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, ed. Ahmad Syams al-Din, 9 volume 
[volume 9 khusus untuk indeks] (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah [2006], 
5:208) (Lihat SDH, h. 51).

CIPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
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disaksikan;12 rahasia yang tersembunyi dan cahaya yang tampak, 
tujuan termulia itu sendiri; pilihan istimewa dengan kedudukan 
paling terkemuka dalam ranah ciptaan, dan yang disembah; 
roh paling suci, paling mulia, dan cahaya paling sempurna, 
paling gemerlapan, yang merealisasikan kehambaan sempurna 
dalam kehadiran Yang Disembah; yang rohnya telah menerima 
limpahan dari kehadiran ruhaniah-Nya; yang relung kalbuya 
disinari cahaya ilahiah, karena dia adalah Rasul teragung, Nabi 
termulia, dan Wali terakrab dan terberkahi.13

Semoga berkah atas keluarganya dan para sahabatnya, yang 
merupakan khazanah rahasia-rahasianya, dan tempat cahaya-
cahayanya dan tempat terbit bulan-bulannya; harta simpanan 
kebenaran-kebenaran dan petunjuk bagi makhluk-makhluk; 
bintang petunjuk bagi orang yang mengikuti [Jalan]. Dan 
semoga Dia memberikan kedamaian yang melimpah kepada 
mereka [semua] sampai Hari Pembalasan.14

Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang 
musyrik.15 Cukuplah Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik 
wakil.16 Allah mengatakan Kebenaran dan Dia menunjukkan 

12 Lihat ayat: “Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari 
yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan” (Q 85:1-3).  

13 Ini mengisyaratkan ayat Cahaya yang masyhur: “Perumpamaan Cahaya-
Nya adalah seperti sebuah relung yang di dalamnnya ada sebuah lampu. Lampu 
itu ada di dalam sebuah kaca, dan kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang 
dinyalakan dengan minyak Pohon yang diberkahi, sebatang pohon zaitun yang 
bukan di Timur dan bukan pula di Barat, yang minyaknya hampir menyinari, 
meskipun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas Cahaya” (Q 24:35) (SDH, 
h. 51) 

14 Lihat al-Qur’an 82:17-19: “Tahukah kalian apakah Hari Pembalasan 
(yawm al-dīn)? Sekali lagi, Tahukah kalian apakah Hari Pembalasan? [Yaitu] 
Hari ketika diri/jiwa tidak berdaya menolong diri/jiwa lain, dan perintah pada 
hari itu adalah perintah Allah” (SDH, h. 51).  

15 Q 12:108.
16 Q 3:173. 

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

Jalan.17 Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali melalui Allah,18 
Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung.19

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta.

17 Q 33:4. 
18 Q 18:39. 
19 Q 2:255; 42:4. 
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CINTA BERMURAH HATI
(METTA, LOVING-KINDNESS)

Teks-teks tentang “cinta bermurah hati” (metta, loving-kindness), 
kasih sayang dan cinta sepenuh hati terhadap yang lain meliputi 
nasehat-nasehat umum untuk bermurah hati, berbaik hati dan 
berlemah-lembut. Cinta bermurah hati dan kasih sayang lebih 
utama daripada sekedar ketaatan ritual. Karena bersifat universal dan 
tidak membeda-bedakan, kasih sayang menembus dan melampaui 
batas-batas keluarga, ras, kebangsaan, dan agama. Cinta yang 
tumbuh dan berkembang secara alamiah di antara anggota-anggota 
sebuah keluarga seharusnya diperluas agar meliputi semua makhluk.1 
Berikut ini adalah teks-teks tentang cinta bermurah hati.

Bhikkhu yang hidup dalam cinta bermurah hati, dan senang 
dengan ajaran Buddha, niscaya akan mencapai keadaan damai 
dan bahagia, berhentinya segala yang terkondisikan [tergantung 
pada kondisi], Nibbana. Hendaklah ia berbuat ramah dan sopan 
dengan semua cara yang digunakannya; karena bergembira 
berbuat demikian, ia akan bebas dari penderitaan (Buddhisme. 
Dhammapada: 368, 376).

Agama jenis apa yang bisa ada
tanpa kasih sayang?

1 Lihat World Scripture:  A Comparative Anthology of Sacred Texts, A Project 
of the International Religious Foundations, edited by Andrew Wilson (New York: 
Paragon House, 1995), h. 684.
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Kamu perlu menunjukkan kasih sayang
kepada semua makhluk hidup. 
Kasih sayang adalah akar
seluruh keimanan agama
(Hinduisme. Basavanna, Vacana 247).

Berbaik-hatilah kepada semua makhluk hidup, bergembiralah 
ketika melihat orang berbudi baik, kasih-sayangilah dan 
bersimpatilah pada orang yang menderita, dan bertengganglah 
pada orang yang lamban dan orang yang berkelakuan buruk 
(Jainisme. Tattvarthasutra 7: 11). 

Dunia berdiri di atas tiga dasar: di atas Hukum, di atas ibadah, 
dan di atas pembuktian kemurahan hati (Yudaisme. Mishnah, 
Abot 1.2).

Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk menguji 
Yesus, lalu berkata, “Guru, apa yang harus aku perbuat 
untuk memperoleh hidup yang kekal?” Yesus balik bertanya 
kepadanya, “Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang 
kaubaca di sana?” Orang itu menjawab, “Kasihilah sang Rabb 
Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, 
dengan sepenuh kekuatanmu, dan dengan sepenuh pikiranmu; 
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Kata 
Yesus kepada orang itu, “Jawabanmu itu benar; perbuatlah 
demikian, niscaya engkau akan hidup [kekal]” (Kristen. Lukas 
10: 25-28).

Di atas segala sesuatu, kasihilah sungguh-sungguh satu sama lain, 
karena kasih menutupi banyak dosa (Kristen. 1 Petrus: 8).
  
Sesungguhnya Allah menyuruh [kamu] berlaku adil, berbuat 
kebajikan dan membantu kerabat [dengan kemurahan hati], dan 
Dia melarang berbuat kekejian, kemungkaran dan kekejaman. 

CINTA BERMURAH HATI

titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:12titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:12 28/12/2011   9:26:4928/12/2011   9:26:49



PEMBANGUNAN NASIONAL: DILEMA PERTUMBUHAN DAN KEADILAN SOSIAL

 TITIK-TEMU, Vol. 4, No. 1, Juli - Desember 2011 13

Dia memberimu nasehat agar kamu memperhatikan (Islam. 
Al-Qur’an 16: 90).

Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini akan 
memperoleh kebaikan (Islam. Al-Qur’an 39: 10).

Kasih-sayangilah siapa yang di bumi, nicaya kamu akan dikasih-
sayangi oleh siapa yang di langit (Hadis Nabi). 

Perlakukanlah orang-orang lanjut usia dari keluargamu dengan 
cara yang sesuai dengan usia mereka yang patut dimuliakan dan 
perluaslah perlakuan ini kepada orang-orang lanjut usia dari 
keluarga-keluarga lain. Perlakukanlah orang-orang mudamu 
sesuai dengan keadaan mereka yang lembut dan perluaslah 
perlakuan ini kepada orang-orang muda dari keluarga-keluarga 
lain, dan kamu bisa menggulung kekaisaran pada telapak 
tanganmu. Kitab Nyanyian mendendangkan,

 Dia memberikan contoh kepada pasangannya
 Dan juga kepada saudara-saudaranya, 
 Dan dengan demikian dia mengendalikan keluarga dan 

negara.

Dengan kata lain, apa yang harus kamu lakukan adalah: ambillah 
inti itu sendiri di sini dan terapkan hal ini pada apa yang di 
sana. Karena itu, orang yang menebarkan kedermawanannya 
bisa membawa kedamaian kepada Empat Laut; orang yang 
tidak melakukan itu tidak bisa membawa kedamaian bahkan 
kepada keluarganya sendiri. Hanya ada satu hal yang dengan 
itu orang-orang kuno (the ancients) jauh melebihi yang lain, 
dan itu adalah jalan menebarkan apa yang telah mereka lakukan 
(Konfusianisme. Mencius 1.A: 7).

Aku memiliki tiga harta kekayaan, yang kupegang erat dan 
kusimpan baik-baik:

CINTA BERMURAH HATI
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Pertama adalah cinta kasih,
Kedua adalah berhemat dan sederhana,
Ketiga adalah keberanian untuk tidak menonjolkan diri.
Karena cinta kasih, orang bersikap berani.
Karena berhemat dan sederhana, orang bermurah hati.
Karena kerendahan hati, orang menjadi pemimpin  
(Taoisme. Tao Te Ching 67).
  

CINTA BERMURAH HATI
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PENGANTAR

Pembangunan ekonomi adalah salah satu tiang utama kemajuan 
pembangunan nasional setiap negara di manapun di muka bumi 
ini. Jika pembangunan ekonomi suatu negara tumbuh dengan 
cepat, maka negara itu akan mendapatkan citra yang baik di mata 
dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi 
dan stabil biasanya membuat para investor asing tertarik untuk 
menanamkan modalnya di negara tempat pertumbuhan ekonomi 
itu. Pembangunan ekonomi yang tumbuh kuat diharapkan dapat 
mendukung pembangunan dalam bidang-bidang lain seperti politik, 
keamanan, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.

Rezim yang berkuasa pada lazimnya mempunyai kecenderungan 
untuk membanggakan pertumbuhan ekonomi yang dicapainya 
untuk menaikkan citranya dan mempertahan kekuasaannya. 
Kebiasan itu tidak keliru. Tetapi ada suatu kebiasaan yang tidak 
disukai oleh rezim yang berkuasa dalam kaitannya dengan pertum-
buhan ekonomi karena menurunkan citranya di mata rakyat, yaitu 
menyingkap ketidakadilan sosial dalam ranah ekonomi dalam 
arti ketidakmerataan. Meyingkap ketimpangan ekonomi antara 
segelintir orang kaya dan orang banyak yang di antara mereka 
masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan adalah kebiasaan 
yang tidak disukai oleh rezim yang berkuasa tetapi disukai oleh para 
pengkritik dan kelompok oposisi terhadap rezim yang berkuasa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai forum, 
baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional, 
sering kali menyampaikan keberhasilan pembangunan ekonomi 
nasional Indonesia yang mempunyai fundamen yang kukuh dan 
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pertumbuhan yang relatif tinggi ketika Amerika Serikat mengalami 
kegoncangan ekonomi pada 2008 dan ketika baru-baru ini negara-
negara zona euro mengalami gejala kegoncangan ekonomi karena 
beberapa anggotanya seperti Yunani, Irlandia, Spanyol dan Itali 
dililit oleh hutang. 

Di tengah-tengah persaingan ekonomi global sekarang ini, tentu 
kita sebagai bangsa Indonesia merasa bangga dengan kemampuan 
ekonomi kita yang cukup kuat untuk bertahan terhadap goncangan 
ekonomi yang mengkhawatirkan itu. Buktinya adalah perekonomian 
Indonesia, sebagaimana diberitakan dalam harian Kompas (8 
November 2011), misalnya, mencatat pertumbuhan 6,5 persen 
hingga triwulan ketiga pada 2011. Sayangnya, pertumbuhan ini 
tidak sejalan dengan kualitas hidup manusia yang — berdasarkan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011, yang dirilis Program 
Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 
Development Programme [UNDP]) pada 2 November 2011 — telah 
merosot dari peringkat ke-108 menjadi ke-124. Ini berarti kualitas 
hidup manusia di Indonesia merosot secara signifi kan. Ini adalah 
bukti bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tidak 
serta merta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

Bank Dunia, masih seperti dicatat oleh Kompas (8 November 
2011), menekankan bahwa peningkatan pendapatan per kapita 
harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Kualitas 
itu meliputi: (1) akses bagi anak perempuan dan laki-laki terhadap 
pendidikan dan lapangan pekerjaan setelah mereka lulus; (2) akses 
bagi orang-orang miskin di pedesaan terhadap pengobatan dasar 
ketika pergi ke klinik kesehatan di desa mereka; (3) kebersihan udara 
dan air serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati; (4) 
martabat yang dapat dinikmati orang-orang miskin dan keamanan 
jiwa mereka; (5) partisipasi rakyat bersama para reformis dalam 
pemerintahan untuk mengimplementasikan program anikorupsi; 
dan (6) memerangi kepentingan segelintir elite ekonomi yang 
mempengaruhi kebijakan, regulasi dan hukum negara.  

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan perbaikan 
kualitas hidup manusia adalah bukti nyata bahwa tujuan pemba-

PENGANTAR
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ngunan nasional belum tercapai. Pertumbuhan seperti ini justru 
menunjukkan kesenjangan ekonomi antara segelintir orang kaya dan 
banyak orang miskin yang semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi 
ini tidak dinikmati secara merata oleh warga negara Indonesia, tetapi 
dinikmati hanya oleh sekelompok kecil dari mereka, baik dalam 
fasilitas penghasilan, pendidikan, maupun kesehatan. 

Inilah model pembangunan nasional yang berorientasi kepada 
pertumbuhan ekonomi tetapi secara tidak sadar mengabaikan 
pemerataan, yang — dalam makalahnya berjudul “Pembangunan 
Nasional: Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial” sebagai 
pengantar “Seminar Mobilitas Faktor-faktor Pembangunan” 
di Jakarta pada 1988 — dilukiskan oleh Nurcholish Madjid 
dengan ungkapan “dilema pertumbuhan dan keadilan sosial.” Ia 
memandang bahwa pembangunan nasional model ini menimbulkan 
masalah serius yang dilematis. Ia mengatakan, 

Dilema antara pertumbuhan dan keadilan sosial itu dicerminkan 
dalam ungkapan alegoris tentang pembagian “kue nasional”: 
Apakah kita akan berusaha memperbesar kue dan baru kelak 
setelah cukup besar (entah kapan dan entah seberapa besar) baru 
dibagi-bagi, ataukah kita akan segera membagi-bagi kepada 
setiap warga negara begitu setiap kali sepotong kue tercipta? 
Sebab sementara usaha penciptaan kemakmuran dirasakan 
sebagai hal amat mendesak — jika kita tidak mau ketinggalan 
oleh negara-negara tetangga dengan segala akibatnya — namun 
cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat telah 
menjadi kesadaran prinsipil nasional dan telah melekat sebagai 
bagian dari cita-cita kenegaraan kita. Ini membawa kita kepada 
situasi dilematis antara imperative pertumbuhan ekonomi dan 
kewajiban moral yang menciptakan keadilan sosial (h. 1).
 
Cendekiawan humanis keluaran Universitas Chicago ini menga-

takan bahwa dalam menghadapi kenyataan dilematis ini, semua 
mereka yang concerned dengan masalah keadilan sosial dituntut 
untuk memiliki kearifan yang tinggi. 

PENGANTAR
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Kembali kepada metafora “kue” di atas, sudah sejak awal 
dikemukakan bahwa jika kita menunda pembagian kue dan 
menunggu sampai kue itu besar, maka mungkin kue akan 
tidak pernah terbagi-bagi kepada banyak orang, apalagi 
merata. Membuat kue supaya menjadi besar, seperti sudah 
dikemukakan tadi, memerlukan tangan-tangan terampil, 
yakni, orang-orang berkeistimewaan (privileged). Tegasnya, 
kue membesar di tangan orang-orang tertentu yang beruntung. 
[P]ersoalan selanjutnya… ialah bahwa siapa pun yang bernasib 
untung dalam masyarakat, baik usahawan, politisi, kaum 
profesional, bahkan kaum intelektual dan para pemuka agama, 
selalu dengan sendirinya cenderung untuk mempertahankan 
nasib baiknya itu (h. 5, 6).

Mengahadapi dilema pertumbuhan ini, sering terdengar 
suara nyaring para pemikir dari beberapa negara yang mengkritik 
model pembangunan seperti ini sambil mengusulkan perubahan 
pembangunan dari penekanan pada pertumbuhan ekonomi 
kepada kebijakan yang berpusat pada manusia. Dengan kata lain, 
pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi 
perlu diubah menjadi pembangunan yang berorientasi kepada 
pembangunan manusia.

Dr. Mahbub ul-Haq, ekonom Pakistan, adalah salah seorang 
yang memainkan peranan kunci dalam memformulasikan gagasan 
pembangunan [yang berorientasi atau berpusat pada] manusia. Ia 
menyimpulkan, seperti ditulis dalam Kompas (8 November 2011), 
kebutuhan pada model pembangunan ekonomi alternatif ini 
sebagai bagian pembangunan manusia karena beberapa faktor. Di 
antaranya adalah semakin banyaknya bukti yang tidak mendukung 
keyakinan awal pada kekuatan trickle down (“mengucur ke 
bawah”) dari kekuatan pasar untuk meratakan manfaat ekonomi 
dan menghapuskan kemiskinan. Selain itu, biaya yang harus 
ditanggung rakyat terkait dengan program-program penyesuaian 
struktural semakin jelas, penyakit sosial (kriminalitas, melemahnya 
jaringan sosial, HIV/AIDS, pencemaran) terus menyebar meskipun 

PENGANTAR
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pertumbuhan ekonomi cukup kuat dan konsisten. Faktor lain 
adalah munculnya gelombang demokratisasi pada awal tahun 1980-
an dan meningkatnya tuntutan terhadap model permbangunan 
yang berpusat pada manusia.

Dr. Mahbub ul-Haq, perancang konsep IPM, meyakini ukuran 
komposit sederhana pembangunan manusia dibutuhkan untuk 
meyakinkan publik, akademisi dan para pembuat keputusan agar 
dapat mengevaluasi pembangunan bukan hanya dari kemajuan 
ekonomi, melainkan juga dari peningkatan kesejahteraan warga. 
Ia meyakini bahwa indeks tunggal ini [IPM] akan mengubah 
perhatian para pembuat keputusan dari konsentrasi ekonomi kepada 
kesejahteraan rakyat.

IPM yang dirancang Dr. Mahbub ul-Haq dan kawan-kawanya, 
meskipun harus direvisi dan disempurnakan, tentu bisa membantu 
konsep pembangunan nasional Indonesia yang berorientasi kepada 
pembangunan manusia sebagai tujuan pembangunan seperti 
tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Tulisan ini ditulis hanya sebagai “Pengantar” Titik-Temu edisi ini, 
volume 4, nomor 1 (Juli – Desember 2011), bukan untuk membahas 
lebih panjang masalah pembangunan nasional, yang selama ini 
tenyata menimbulkan dilema antara mengejar pertumbuhan dan 
mewujudkan keadilan sosial. Tiga tulisan dalam Sajian Khusus 
diharapkan dapat memperkaya pembahasan tentang pembangunan 
nasional. Pertama adalah tulisan berjudul “Pembangunan Nasional: 
Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial,” yang ditulis oleh 
Nurcholish Madjid. Dua tulisan lain adalah tanggapan tehadap 
tulisan pertama. Dua tulisan itu adalah: petama, tulisan berjudul 
“Pembangunan Nasional: Dilema Pertumbuhan dan Keadilan 
Sosial (Mengenang Humanisme Nurcholish Madjid),” yang ditulis 
oleh Sri-Edi Swasono; dan kedua, tulisan berjudul ”Kembali ke 
Pembangunan,” yang ditulis oleh B. Herry-Priyono.

Titik-Temu nomor ini memuat juga tulisan-tulisan lain 
yang membicarakan masalah-masalah: yogini sebagai perempuan 
tercerahkan, upaya mencari keselarasan sains modern dan Sufi sme, 
relasi laki-laki dan perempuan menurut al-Qur’an, hubungan 

PENGANTAR
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antara agama dan negara dalam pemikiran Jürgen Habermas, dan 
kebebasan beragama di Indonesia. Titik-Temu nomor ini tidak lupa 
menyajikan dua tulisan sebagai resensi buku bagi para pembaca.

Selamat membaca. 

Pemimpin Redaksi

PENGANTAR
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PEMBANGUNAN NASIONAL
Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial1

Nurcholish Madjid

Bagi mereka yang telah dengan serius mengikuti perkembangan 
negeri kita semenjak dua dasawarsa terakhir ini, judul seperti 
tertera di atas itu pastilah tidak terasa asing lagi, jika tidak malah 
telah menjadi semacam klise dan kedengaran stereotipikal, karena 
persoalan itu telah menjadi bagian dari kesadaran banyak khalayak 
negeri kita yang terlibat dalam usaha pembangunan nasional, 
baik langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, dilema antara 
pertumbuhan dan keadilan sosial itu dicerminkan dalam ungkapan 
alegoris tentang pembagian “kue nasional”: Apakah kita akan 
berusaha memperbesar kue dan baru kelak setelah cukup besar 
(entah kapan dan entah seberapa besar) baru dibagi-bagi, ataukah 
kita akan segera membagi-bagi kepada setiap warga negara begitu 
setiap kali sepotong kue tercipta? Sebab sementara usaha penciptaan 
kemakmuran dirasakan sebagai hal amat mendesak — jika kita 
tidak mau ketinggalan oleh negara-negara tetangga dengan segala 
akibatnya — namun cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat telah menjadi kesadaran prinsipil nasional dan telah 
melekat sebagai bagian dari cita-cita kenegaraan kita. Ini membawa 
kita kepada situasi dilematis antara imperative pertumbuhan 
ekonomi dan kewajiban moral yang menciptakan keadilan sosial.

1 Makalah ini disampaikan sebagai pengantar untuk “Seminar Mobilitas 
Faktor-faktor Pembangunan,” Yayasan Paramadina, Jakarta, 6 Agustus 1988. 
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Jika persoalan itu kita simpan dalam pikiran kemudian kita 
pergi ke luar batas-batas nasional, kita akan mendapati bahwa 
ternyata situasi dilematis antara pertumbuhan dan keadilan itu 
merupakan gejala universal. Ini digambarkan, misalkan, oleh 
Bruce A. Ackerman, yang oleh majalah Time pada 1977 dipilih 
sebagai intelektual Amerika yang paling terkemuka dan “bakal 
memperngaruhi masa depan.” Ia membuat suatu hipotesa yang 
membayangkan seandainya kita ingin membuat paguyuban yang 
seluruhnya diperuntukan bagi kegiatan dan pandangan hidup yang 
sama dan terdiri dari anggota-anggota yang berpikiran sama pula, 
dalam situasi seperti itu pun, kita masih menghadapi kemungkinan 
memiliki latar belakang anggota yang berbeda-beda jauh, tidak 
peduli bahwa yang tampil ke depan, pada peringkat intelektual 
dan rasional, ialah pikiran dan wawasan yang sama. Maka ketika 
kita dihadapkan kepada jawaban individualistik tentang pemilikan 
kekayaan, misalnya, kita barangkali akan terlibat dalam dialog 
sengit seperti ini:

 
Orang Banyak: Kita protes. Jika kamu membagi-bagi kue dalam 
irisan kecil-kecil (pribadi), maka akan menjadi amat sulit bagi 
kita semua untuk mengetahui di mana masing-masing irisan 
itu dan untuk mengumpulkannya dalam suatu usaha yang 
saling menguntungkan.

Pemimpin: Lalu apa saran Anda yang harus kita lakukan?

Orang Banyak: Laksanakan pemilihan umum atas irisan-irisan 
kue dalam ukuran besar, dan tugaskan kita semua atas satu 
irisan. Ini akan sangat mempermudah kita untuk membangun 
masyarakat.

Penyendiri: Tetapi itu akan membuat hidupku lebih susah. 
Tidak ada yang lebih kuinginkan daripada hidup menyendiri 
dan berbuat terhadap kue bagianku dengan damai. Kalau kamu 
membagi-bagi kue itu dalam irisan-irisan besar, paling tidak aku 
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akan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum 
aku bisa mengiris sepotong kecil kue yang sudah sejak semula 
menjadi bagianku dari bongkah besar kue milik bersama itu.

Pemimpin: Lalu, bagaimana kita harus melangkah ke depan? 
Dan berharap janganlah Anda mengajukan rencana yang 
mengharuskan saya untuk mengatakan bahwa suatu paguyuban 
yang terdiri dari para anggota dengan jalan pikiran sama adalah 
lebih baik atau pun lebih buruk daripada suasana menyendiri 
seorang pertapa.2 

Dilema itu dalam kehidupan nasional kita pada tahap perkem-
bangan sekarang ini semakin menunjukan dirinya. Di satu pihak, 
saat-saat sekarang ini, pada peringkat pertama, banyak dilontarkan 
orang secara benar bahwa pembangunan nasional dalam tahapan 
lanjutannya harus diarahkan kepada pelaksanaan yang lebih tulus 
dan substantif nilai-nilai Pancasila. Dan pada peringkat kedua, dari 
nilai-nilai Pancasila itu yang semakin gencar didengungkan ialah 
dua nilai terakhir, yaitu Kerakyatan atau Demokrasi dan Keadilan 
Sosial. Bahkan nilai Keadilan Sosial ini, yang usaha mewujudkan-
nya untuk seluruh rakyat ditegaskan dalam Konstitusi (UUD 1945) 
sebagai tujuan kita bernegara, semakin menjadi fokus dan sumbu 
nasional kita masa dekat mendatang.

Wujud paling nyata dilema pertumbuhan dan keadilan itu 
dapat dirasakan di balik kenyataan semakin terpusatnya sember-
sumber daya, khususnya modal, keahlian dan informasi di tempat-
tempat tertentu, yaitu kota-kota besar. Tumbuhnya DKI Jakarta 
Raya dan sekitarnya (Jabotabek [sekarang: Jabodetabek]) menjadi 
sebuah megapolis tidak saja merupakan fungsi gerak demografi s 
masyarakat kita, tetapi juga merupakan fungsi kemandegan atau 
immobilitas sumber-sumber daya tersebut. Bahkan gerak demografi s 
masyarakat, terutama dalam bentuk urbanisasi, dari satu sisi dapat 

2 Bruce A. Ackerman, Social Justice in the Liberal State (New Haven, Conn.: 
Yale University Press, 1980), h. 171. 

titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:25titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:25 28/12/2011   9:26:5428/12/2011   9:26:54



NURCHOLISH MADJID

26 TITIK-TEMU, Vol. 4, No. 1, Juli - Desember 2011

dilihat sebagai antara lain akibat dari tidak mobilnya sumber-sumber 
daya itu.

Konsentrasi modal, tenaga dan informasi di tempat-tempat 
tertentu di Indonesia juga merupakan fungsi dari kelangkaan. 
Pembangunan kita di masa Orde Baru memberi tekanan kuat pada 
bidang ekonomi, yang dari sudut latar belakang keadaannya di masa 
Orde Lama tekanan itu merupakan suatu logika kesadaran akan 
sifatnya yang mendesak (urgent) dan bahkan darurat (emergent). 
Kemudian, pembangunan yang demikian itu nampak jelas tidak 
bisa menghindarkan diri dari keharusan mengintrodusir industri-
industri dengan teknologi modern dan berskala besar dan dengan 
sistem padat modal. Ini dengan sendirinya membawa dampak 
employment yang tidak terlalu besar, sehingga sering menjadi sasaran 
kritik dari sudut wawasan pemerataan dan cita-cita keadilan. 
Kemudian, tenaga yang diperlukan, yang dengan sendirinya 
disaratkan harus sangat terlatih (highly skilled) juga tidak dengan 
mudah tersediakan oleh masyarakat kita pada yang dasarnya masih 
berpola ekonomi agraris dan yang dari segi pendidikan masih 
terbelakang. Gabungan dari semuanya itu menghasilkan situasi 
yang di situ kita dihadapkan kepada persoalan alokasi yang tidak 
memadai dan tidak rasional dari sumber-sumber daya yang langka. 
Dan ini, pada urutannya, ikut mendorong terjadinya berbagai 
bentuk pola konsentrasi tersebut. Apalagi kebanyakan industry 
baru yang ditopang oleh modal pinjaman luar negeri mengharuskan 
adanya perbaikan manajemen dan rasionalisasinya, agar mampu 
membayar kembali modal pinjaman itu. Maka  dampaknya ialah 
semakin menciutnya kemungkinan menyerap tenaga kerja dalam 
skala besar, dan dengan begitu semakin terkonsentrasinya bebagai 
kemapuan dan sumber daya.

Kenyataan-kenyataan tidak selaras di atas menderingkan tanda 
bahaya di telinga mereka yang lebih-lebih memberi perhatian besar 
kepada masalah keadilan sosial. Tanpa menafi kan hikmah pikiran 
sekitar konsep delapan jalur pemerataan dan pelaksanaannya, kecen-
derungan immobilitas sumber-sumber daya dan terkonsentrasinya 
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sumber-sumber itu, jika tidak berhasil ditangani dengan tepat, bisa 
menjauhkan kita dari ide dan cita-cita kenegaraan.

Apalagi sejalan dengan keadaan di Amerika Serikat, misalnya, 
di negeri kita pun terdapat kecenderungan bahwa dunia usaha, 
khususnya yang dalam skala besar, semakin identik dengan beberapa 
keluarga. Sebagaimana dipaparkan oleh G. William Domhoff , 
para aristokrat bisnis nampak secara pasti menguasai sistem bisnis 
Amerika. Keadaan di sana pada saat ini barangkali tidak sesederhana 
pada saat lalu ketika dunia bisnis bisa diasosiasikan langsung 
dengan keluarga-keluarga tertentu yang terbatas jumlahnya. Sejak 
pecahnya “kapitalisme keluarga” (berujung menyebarnya pemilikan 
saham dan semakin meningkatnya jumlah kaum eksekutif bayaran) 
telah banyak membawa perubahan kepada sistem distribusi bisnis 
Amerika. Tetapi perubahan itu, dalam pengamatan lebih teliti, 
ternyata hanya dalam permukaan, atau hanya tertangkap mata 
sebagai kesan belaka, tanpa substansi yang berarti. Sementara itu 
para anggota kelas atasan Amerika masih tetap secara akrab terlibat 
dalam dunia bisnis, meskipun pola-pola hubungan pemilikan dan 
pengawasannya sekarang semakin kompleks dan membingungkan. 
Apalagi pemilikan dan kontrol atas bisnis-bisnis besar adalah segi 
paling rahasia dari masyarakat Amerika.3

Lebih jauh, di Amerika konsentrasi kekuasaan pada kaum 
aristokrat bisnis itu tidak hanya terjadi pada dunia bisnis sendiri, 
tetapi juga pada universitas-universitas sebagai pusat-pusat 
pancaran ide dan informasi. Penguasaan kaum atasan terhadap 
universitas-universitas adalah melalui berbagai bentuk bantuan 
keuangan seperti wakaf keluarga (misalnya, Universitas Stanford 
dan Universitas Vanderbilt), pemberian pribadi, pemberian yayasan, 
pemberian perusahaan, serta melalui berbagai layanan untuk para 
anggota dewan penyantun. Mekanisme itu semuanya memberi 
peluang kepada kaum atasan menguasai kerangka yang lebih luas, 
tujuan-tujuan jangka panjang dan suasana umum universitas. 

3 G. William Domhoff , Who Rules America? (Englewood Cliff s, N.J.: Prentice 
Hall, 1967), h. 38. 
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Memang dengan pemberian-pemberian kelas atasan itu tidak selalu 
memberi mereka kemampuan melakukan kontrol harian terhadap 
opini-opini yang dihasilkan oleh universitas. Apalagi sistem tenure 
(pembenuman seseorang sebagai tenaga pengajar tetap dan penuh) 
membuat seorang profesor tidak mungkin digeser oleh siapa pun 
tanpa kesalahan luar biasa. Namun tidak urung berbagai bantuan 
fi nansial kaum atasan telah menolong menciptakan universitas model 
yang kemudian diikuti oleh universitas-universitas berikutnya, dan 
menetapkan standar mutu yang kemudian lainnya berusaha meniru. 
Juga bukan rahasia lagi bahwa kaum atasan itu lebih senang jika uang 
bantuan mereka digunakan untuk pendidikan teknis dan praktis 
di universitas yang mereka pengaruhi, dan tidak untuk pendidikan 
liberal klasik tradisional. Kenyataan ini dicerminkan dengan jelas 
sekali pada lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Rochester. 
Sebagaian besar anggota dewan penyantunnya terdiri dari para 
penjabat perusahaan yang berpusat di  Rochester seperti Eastman 
Kodak, Xerox, dan Taylor Instrument. Ketua dewan penyantun itu, 
yang juga presiden direktur perusahaan Xerox, menerangkan pola 
hubungan itu sebagai berikut: “To put it as crassly as possible, it’s 
a matter of sheer self-interest — dollars and cents. Xerox will live 
or die by technology.”4 (Untuk mengatakannya sejelas mungkin, 
hubungan itu adalah semata-mata masalah kepentingan pribadi 
— dolar dan sen, [yakni, uang]. Xerox akan mati atau hidup dengan 
teknologi).

Analog dengan keadaan di sana itu, dan berdasarkan gejala-
gejala di tanah air kita sekarang ini, maka dengan cukup mudah 
kita bisa melihat kemungkinan apa yang bakal terjadi pada negara 
kita di masa mendatang. Dalam menghadapi kenyataan ini, semua 
mereka yang concerned dengan masalah keadilan sosial dituntut 
untuk memiliki kearifan yang tinggi. Kembali kepada metafora 
“kue” di atas, sudah sejak awal dikemukakan bahwa jika kita 
menunda pembagian kue dan menunggu sampai kue itu besar, maka 
mungkin kue akan tidak pernah terbagi-bagi kepada banyak orang, 

4 Domhoff , Who Rules America?, h. 77-78.  
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apalagi merata. Membuat kue supaya menjadi besar, seperti sudah 
dikemukakan tadi, memerlukan tangan-tangan terampil, yakni, 
orang-orang berkeistimewaan (privileged). Tegasnya, kue membesar 
di tangan orang-orang tertentu yang beruntung.

Persoalan selanjutnya yang segera dihadapi oleh mereka yang 
concerned ialah bahwa siapa pun yang bernasib untung dalam 
masyarakat, baik usahawan, politisi, kaum profesional, bahkan 
kaum intelektual dan para pemuka agama, selalu dengan sendirinya 
cenderung untuk mempertahankan nasib baiknya itu. Problem 
ini dipaparkan secara cukup panjang lebar oleh Ackerman sebagai 
berikut:

Th e diverse means by which the powerful grab hold of their 
advantages are wondrous to behold: the enterprising party 
offi  cial passes his advantages on to his children with no less 
avidity than does the capitalist entrepreneur. Each nation 
struggles to exploit all those who are born on the wrong side 
of the line, as does each race, each class, each caste, and most 
relegions. Each person is told in countless ways to make the 
most of the opportunities given him by his genetic abilities 
and transactional environment — without comparing the 
opportunities he has received with those obtained by others. 
All the while, spiritual leaders of all kinds are forever sliping 
into an elaborate apologia for the status quo — arguing that 
the existing catagories of exploitation represent the highest 
good for mankind.”5 

(Cara beranekaragam yang digunakan orang-orang untuk 
mem per tahankan keberuntungan meraka adalah menakjubkan 
untuk diamati: seorang pengurus partai yang giat akan 
meneruskan ke beruntungannya kepada anak-anaknya dengan 
cara yang tidak kurang bernafsunya daripada yang dilakukan 
seorang wirausahawan kapitalis. Setiap bangsa berjuang untuk 

5 Ackerman, Social Justice in the Liberal State, h. 375. 
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mengeksploitasi semua mereka yang dilahirkan pada garis yang 
salah [yakni, kurang beruntung, NCM] sebagaimana hal itu 
juga dilakukan oleh setiap ras, setiap kelas, setiap kasta, dan 
oleh kebanyakan agama. Setiap orang diajari dengan cara yang 
tak terhitung banyaknya untuk menggunakan sebaik-baiknya 
kesempatan yang diberikan kepadanya oleh kemampuan 
genetetik (yakni, segi keturunan)-nya dan lingkungan pergaulan 
— tanpa membuat perbandingan antara kesempatan yang 
ia terima itu dengan kesempatan yang diperoleh orang lain. 
Sementara itu, para pemimpin keruhanian dari semua jenis 
selamanya tergelincir kepada apologia panjang-lebar untuk 
status quo — dengan mengajukan alasan bahwa berbagai 
kategori exploitasi yang ada itu mewakili kebaikan tertinggi 
untuk umat manusia).

Mungkin hal ini adalah bersifat alami dan manusiawi belaka, 
tetapi tidak selalu baik dari segi moral. Berkenaan dengan ini 
Michael Harrington, seorang intelektual sosialis baru Amerika yang 
disebut sebagai berada di belakang kepresidenan J. F. Kennedy yang 
terkenal dengan wawasan cerahnya itu, memperingatkan:

According to the rationalization of the time, the various 
countries were simply doing what they could do “best” and 
therefore submitting to the impersonal laws of economics. 
People somehow failed to note that the “laws” were the artifi cial 
construction of Western power. Asia, Africa and Latin America 
were carefully and systematically denied the benefi ts of the new 
industrialism. Th ey had been designated the hewers of wood 
and the drawers of water.6

(Sesuai dengan rasionalisasi saat itu, berbagai negara semata-
semata melakukan apa yang dapat dilakukan secara “paling 

6 Michael Harrington, Toward a Democratic Left (New York: Th e MacMillan 
Company, 1968), h. 175.
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baik” dan karenanya tunduk kepada hukum-hukum ekonomi 
yang tak berpribadi. Tapi orang lupa mencatat bahwa “hukum-
hukum” itu adalah konstruksi bikin-bikinan oleh kekuatan 
Barat. Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara cermat dan 
sistematis dijauhkan dari manfaat industrialisme baru. Mereka 
ini telah ditentukan sebelumnya sebagai pengumpul kayu bakar 
dan penimba air saja).

Mengingat keadaan dunia di sekitar kita, tuntuan mewujudkan 
keadilan sosial agaknya akan mengharuskan kita semua menjadi 
pejuang-pejuang gigih untuk tujuan nasional bernegara itu. Setiap 
cita-cita besar memang mengharuskan adanya pejuang-pejuang gigh 
serupa itu. Tetapi suatu cita-cita luhur juga bisa menjadi rusak oleh 
“semangat perjuangan” yang berlebihan, yang mengarah kepada 
fanatisme dan tindakan tanpa perhitungan. Suatu masyarakat yang 
seluruhnya terdiri dari kaum fanatik, yang masing-masing bersedia 
mengorbankan dirinya secara tanpa perhitungan demi suatu cita-
cita, betapapun luhurnya seperti cita-cita keadilan sosial, akan segera 
kehilangan kesadarannya tentang makna cita-cita itu sendiri yang 
pada mulanya memberi motiviasi kegiatannya yang bersemangat 
itu. Apalagi tujuan kedilan sosial dalam suatu masyarakat Pancasila 
kiranya bukanlah untuk membentuk masyarakat baru sama 
sekali, yang secara radikal lain dari yang ada sekarang, yang di situ 
semua seperti diperbudak atas nama cita-cita bersama yang serba 
hebat. Sebaliknya, cita-cita keadilan sosial dalam negara Pancasila 
kiranya ialah untuk membangun suatu bentuk tatanan masyarakat 
yang di situ setiap warga dijamin haknya untuk hidup menurut 
pilihannya sendiri, namun tetap dalam semangat kebersamaan 
atau kekeluargaan. Karena itu, seperti telah dikemukakan, dalam 
menghadapi problema ini kita dituntut untuk cukup arif. 

Dalam kerangka pandangan serupa itu memang harus diakui 
tidak adanya cara penyelesaian sederhana bagi persoalan kita. Maka 
termasuk prinsip penting berkenaan dengan usaha mewujudkan 
keadilan sosial ini ialah hendaknya kita tidak dengan mudah menjadi 
semacam “penyederhana agung” (grand simplifi cateurs), kaum 
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“revolusioner” yang bernafsu untk menguasai opini dan merasa 
paling “berjuang”, sebagaimana kita juga harus waspada terhadap 
kaum individualis yang tak berperasaan, tidak tepo seliro, dan egois. 
Semangat cita-cita Pancasila ialah suatu tatanan masyarakat yang 
di dalamnya setiap warga memperoleh kebebasan bertindak (dan 
tidak perlu lagi dikatakan bahwa tindakan itu harus bertanggung 
jawab) dalam lingkungan sturktur kekuasaan yang adil.

Kewaspadaan itu juga harus kita tunjukan kepada diri sendiri 
dalam suatu semangat instrospeksi, karena ketegangan moral 
juga terjadi pada masing-masing kita dalam kehidupan pribadi. 
Orang yang kebetulan beruntung, seperti kita semua di sini, harus 
menghadapi kenyataan bahwa kita tidak berhak menggunakan 
semua kemampuan yang ada di tangan kita untuk mengejar lebih 
jauh tujuan-tujuan pribadi kita dalam hidup. Dan kiranya cukup 
banyak dari kita harus mengakui tidak bisa menghindarkan diri 
dari keunggulan pribadi, sepanjang hidup kita, yang penggunaan 
kekuasaan itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan oleh pegangan hidup 
ideal kita sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang berkedudukan 
istimewa tidak bisa begitu saja menghapuskan konfl ik pribadi yang 
dialaminya antara usahanya meningkatkan kepentingan diri sendiri 
dan tuntutan mewujudkan keadilan sosial.

Lebih jauh, penting sekali kita sadari dan ketahui, bahwa adanya 
tensi moral serupa itu tidak hanya monopoli masyarakat-masyarakat 
kapitalis, atau masyarakat “kapitalis malu-malu” (cemooh Dr. Afi ef 
Budiman untuk sistem kita di Orde Baru ini). Seperti dikatakan oleh 
Julius Nyerere, seorang tokoh sosialis-humanis paling terkemuka di 
Afrika, negeri-negeri komunis pun menunjukkan gejala-gejala ber-
tingkah laku seperti kaum kapitalis. Bahkan itu, menurut Harrington, 
tidak hanya melakukan penindasan ekonomi dan kekayaan material 
belaka seperti masyarakat kapitalis, tetapi juga melakukan perampasan 
hak kebebasan politik negara-negara “satelit”. Tentang ini, kutipan 
dari Nyerere terbaca sebagai berikut:

Socialist countries, no less than capitalist countries, are prepared 
to behave like the millionaire — to use millions to destroy the 
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other “millionaire,” and it need not a be capitalist millionaire 
— it is just as likely to be a socialist “millionaire.” In other words 
socialist wealth now tolerates poverty, which is an even more 
unforgivable crime… don’t forget that rich countries… may 
be found on either side of the division between the capitalist 
and socialist countries.7 

(Negeri-negeri sosialis, tidak kurang dari negeri-negeri kapitalis, 
bersiap-siap untuk bertingkah laku seperti jutawan — yaitu 
menggunakan berjuta-juta untuk menghancurkan “jutawan” 
yang lain, dan jutawan lain itu tidak mesti seorang jutawan 
kapitalis — terdapat kemungkinan yang sama untuk menjadi 
“jutawan” sosialis. Dalam perkataan lain, kekayaan sosialis 
sekarang menenggang kemiskinan, yang kemiskinan itu adalah 
lebih-lebih lagi sesuatu kejahatan yang tak terampuni… jangan 
lupa bahwa negeri-negeri kaya… juga bisa diketemukan 
pada sisi lain pembagian antara negeri-negeri kapitalis dan 
sosialis).

Semua keterangan di atas memang dapat menimbulkan kebim-
bangan dan rasa tidak pasti. Tetapi barangkali benar jika dikatakan 
bahwa lebih baik bimbang daripada berpasti-pasti (assertive) namun 
ternyata salah. Seperti dikatakan Ackerman, di satu pihak, seorang 
barangkali menindas keraguaannya sendiri, dengan sikap menolak 
untuk memeprtimbangkan apakah sungguh pandangannya itu 
beralasan. Tetapi dengan itu ia menutup sama sekali untuk dirinya 
dari kemungkinan mendapatkan jawaban atas solusi persoalannya 
secara benar atau secara lebih tepat.

Di pihak lain, seseorang barangkali mengatasi [malampaui] 
(transcend) keraguannya: setelah secara langsung menghadapi 
kemungkinan bahwa keraguannya sendiri itu mungkin berguna, si 
peragu ini berkesimpulan bahwa keraguannya itu tak berdasar jalan 
ke arah pengetahuan tentang hal yang lebih baik terbuka untuk 

7 Dikutip dalam Harrington, Toward a Democratic Left, h. 195. 
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orang yang mengatasi, bukannya menindas, keraguannya sendiri. 
Kalau kita hanya berpura-pura bahwa kita tidak ragu, kita dapat 
mengatakan dengan pasti tentang apa yang harus kita katakan 
jika memang kita mempunyai keberanian untuk secara langsung 
berhadapan dengan permasalahan dilematis. Tetapi, sebaliknya, 
sikap ragu yang total dan sempurna juga tidak mungkin. Jika 
kita membuang begitu saja keyakinan kita yang ada sekarang, 
maka bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini bermakna, dan 
bagaimana kita memperoleh dorongan batin yang sejati untuk 
mencari pemecahan masalah?8

Maka persoalan pokoknya selalu sama untuk setiap cita-cita 
besar dan luhur. Tidak seorang pun bisa berharap akan menemukan 
pemecahan sederhana bagi masalah tarik menarik antara dorongan 
alami untuk memenuhi keinginan diri sendiri dan tuntunan ideal 
untuk mewujudkan keadilan social. Dalam masyarakat Pancasila 
pun diharuskan adanya sikap realistis untuk menghadapi kenyataan 
ini. Jika pihak si kuat senantiasa tergelincir kepada sikap-sikap 
pembelaan diri tanpa memperhatikan segi-segi dasar pembenaran 
(yakni, tanpa peduli kepada cita-cita luhur kesepakatan bersama), 
dan jika si lemah tetap saja bermimpi untuk suatu saat ganti 
menindas kaum penindas, maka cita-cita keadilan sosial dalam 
kerangka keseluruhan Pancasila itu sendiri mungkin malah tidak 
akan menjadi kenyataan. Yang diperlukan ialah bagaimana kita 
mampu mentransformasi dilemma moral kita menjadi sumber daya 
cipta, untuk menciptakan pola kehidupan kita yang memungkinkan 
penyusunan sistematis berbagai kenyataan yang tidak selalu 
bersesuaian di depan mata kita, dan dengan begitu, melalui usaha 
masing-masing pribadi kita dalam cara-cara yang betapa pun 
tidak sempurnanya, mencari kunci jawaban atas misteri kebebasan 
pribadi.

Sementara itu kita harus tetap yakin bahwa ada standar mo-
ralitas, yakni tentang kebaikan, yang konstan dan obyektif, seperti 
obyektifnya lokomotif (menurut metafora Ackerman). Maka, seb-

8 Lihat Ackerman, Social Justice in the Liberal State, h. 365.
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agaimana kita merasa berhak dan bertanggung jawab secara moral 
untuk menyeret seseorang yang hendak menabrakkan kepalanya ke 
sebuah lokomotif yang sedang melaju — betapapun ia tidak senang 
dengan tindakan penyelamatan kita itu—kita juga mempunyai 
kewajiban moral untuk ikut memikul tanggung jawab meluruskan 
jalan masyarakat yang kita yakini sedang bengkok. Kata Acker-
man, melukiskan hal ini: “Th e moral truth exists, like a locomo-
tive, quite independently of whether any particular person takes 
account of it. Indeed, if I saw you engaged in any orgy of doubt 
on a railroad track, surely I would be right in pushing you off  the 
track before the locomotive roared by. And the same is true of the 
good.”9 (Kebenaran moral itu ada, seperti sebuah lokomotif, secara 
benar-benar lepas apakah orang tertentu memperhatikannya atau 
tidak. Sungguh, jika seandainya saya melihat Anda terlibat dalam 
pesta keraguan di atas rel kereta api, pastilah saya benar jika saya 
mendorong Anda keluar rel sebelum lokomotif lewat. Dan samalah 
halnya dengan masalah kebaikan).

Prinsip itu memberi kita peluang untuk “teriak,” atau, “saling 
teriak” memperingatkan satu sama lain akan apa yang baik 
dan benar. Tetapi “teriak” yang sehat, yang tidak semata-mata 
merupakan ekspresi kekecewaan, keputusasaan dan mungkin malah 
histeri, membutuhkan suasana kebebasan sejati. Dalam kebebasan 
sejati itu, yang masing-masing orang merdeka untuk memilih suatu 
keyakinan jalan hidup dan mencoba berbuat baik sesuai dengan 
keyakinan itu, dimungkinkan terjadinya pola hubungan masyarakat 
yang bercirikan pertukaran ide dan informasi tentang apa yang 
baik dan benar, dan tentang kewajiban memikul tanggung jawab 
sosial bersama secara tabah dan sabar. Dalam suasana kebebasan 
sejati itu para anggota masyarakat mengembangkan kreativitas dan 
imajinasinya, sehingga tidak terkurung oleh idée fi xe yang biasanya 
menjadi pangkal kefanatikan, dan dengan itu juga berarti kebuntuan 
pikiran. Imajinasi yang liar barangkali memang menyesatkan. Tetapi 
kekurangan imajinasi berarti kebuntuan dan kemandekan, dan 

9 Ackerman, Social Justice in the Liberal State, h. 367. 
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ini bisa lebih buruk lagi. Seperti diingatkan oleh Bernstein, salah 
seorang tokoh pendiri Partai Sosial-Demokrat Jerman, dikaitkan 
dengan tokoh sosialis lain, Jaurés, “At that time he seemed to me 
to be suff ering from an idée fi xe. Today I ask myself whether this 
phrase could not have been better applied to our own attitude. 
It is not always the daring fl ight of imagination that leads astray; 
sometimes the lack of imagination is worse…”10 (Pada waktu itu 
ia [Jaurés] nampak pada saya terkungkung oleh idée fi xe. Kini 
saya bertanya kepada diri sendiri apakah kalimat itu dulu tidak 
lebih tepat berlaku untuk sikap kita sendiri. Tidak seslalu liarnya 
imanjinasi yang berani itu menyesatkan; seringkali kekurangan 
imajinasi adalah lebih buruk).

Karena cita-cita mewujudkan keadilan sosial dalam situasi 
dilematis perkembangan pembangunan negeri kita sekarang ini 
adalah kompleks sekali, maka imajinasi atau kreativitas yang 
diperlukan untuk mewujudkannya tentunya dituntut untuk juga 
sama kompleksnya, yakni tidak bisa dengan ide-ide simplistik. 
Barangkali inilah tantangan terbesar kita. Kita mencoba seberapa 
bisa mencari pemecahannya bersama, termasuk melalui forum 
pertemuan ilmiah dan seminar ini.

Jakarta, 5 Agustus 1988.

10 Dikutip dalam Peter Gay, Th e Dilemma of Democratic Socialism: Edward 
Bernstein’s Challenge to Marx (New York: Collier Books, 1952), h. 278.
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PEMBANGUNAN NASIONAL
Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial

(Mengenang Humanisme Nurcholish Madjid)

Sri-Edi Swasono

Pengantar 

Tulisan ini disusun untuk mengenang Nurcholish Madjid, dan 
lebih dari itu juga sekaligus dimaksudkan untuk menggambarkan 
lebih lanjut pemikiran-pemikiran mengenai keadilan sosial yang 
menjadi perhatiannya. Pembangunan nasional yang berorientasi 
pertumbuhan (growth-oriented national development) yang meng-
abaikan pemerataan telah lama dikaji-ulang dan telah mewarnai 
ruang-ruang kuliah dan seminar-seminar, terutama pada dekade-
dekade terakhir abad yang baru lalu. Selanjutnya kritik terhadap 
orientasi pertumbuhan monoton yang mengabaikan pemerataan 
ini merupakan ide “pembaruan” pada tiga dekade yang lalu. 

Nurcholish Madjid sebagai tokoh pemikir humanis juga 
menyatakan masalah ini sebagai masalah serius yang dilematis. 
Dalam makalahnya berjudul “Pembangunan Nasional: Dilema 
Pertumbuhan dan Keadilan Sosial,” yang disampaikan sebagai 
pengantar untuk Seminar tentang Mobilitas Faktor-faktor 
Pembangunan (Yayasan Paramadina, Jakarta, 6 Agustus 1988),  
Nurcholish Madjid mengemukakan ungkapan alegoris:  “Apakah 
kita akan berusaha memperbesar kue dan baru kelak setelah cukup 
besar (entah kapan dan entah seberapa besar) baru dibagi-bagi, 
ataukah kita akan segera membagi-bagi kepada setiap warga negara 
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begitu setiap kali sepotong kue tercipta? … Ini membawa kita 
kepada situasi dilematis antara imperative pertumbuhan ekonomi 
dan kewajiban moral yang menciptakan keadilan sosial” (h. 1).

Sepintas terasa bahwa Nurcholish Madjid terpaku sekali pada 
Bruce A. Ackerman1 yang berpandangan bahwa situasi dilematis 
antara pertumbuhan dan pemerataan (keadilan sosial) itu sebagai 
gejala universal. Tentu hal ini tidak sepenuhnya tak tepat.

Demikian pula pada saat Nurcholish Madjid menulis makalah 
itu pembangunan nasional Indonesia lebih didominasi oleh bidang 
ekonomi, yang dalam pelaksanaannya kurang berpedoman pada 
Doktrin Demokrasi Ekonomi, dan akibatnya menumbuhkan 
konglomerasi-konglomerasi ekonomi dan melahirkan konglomerat-
konglomerat. Berkaitan dengan ini Nurcholish Madjid tertarik akan 
pemaparan G. William Domhoff 2 tentang para aristokrat bisnis 
menguasai sistem bisnis Amerika dengan segala kiat kerahasian 
bisnis yang dipangku oleh “kapitalisme keluarga.” Di sini terkesan 
“kapitalisme keluarga” di AS dan “konglomerat-konglomerat 
Indonesia” memiliki kesamaan, yaitu kerahasian, mekanisme gelap 
dan terkadang berperilaku sebagai konglomerat hitam.

Catatan Lama: Dari Barbara Ward sampai Jan Tinbergen

Masalah “dilema” antara pertumbuhan dan pemerataan se-
benarnya telah lama menjadi keprihatinan para akademisi. Ujung 
daripada ini adalah masalah kemiskinan yang bertentangan dengan 
hakikat pembangunan itu sendiri, bahwa pembangunan seharus-
nyalah bisa memberantas kemiskinan, merapatkan kesenjangan 
antara kaya dan miskin, dan membawa setiap orang bahagia, namun 
yang terjadi justru sebaliknya, sehingga keadilan sosial terusik.

1 Bruce A. Ackerman, Social Justice in the Liberal State (New Haven, Conn.: 
Yale University Press, 1980).

2 G. William Domhoff , Who Rules America? (Englewood Cliff s, N. J.: 
Prentice Hall, 1967), h. 38.
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Dalam kaitan dengan keprihatinan di atas, antara lain John 
Kenneth Galbraith3menyampaikan keprihatinannya mengenai 
ketidakmerataan dan kemiskinan melalui karyanya Th e Affl  uent 
Society (semula judul asli karya ini Why the Poor Are Poor). Kemudian 
Barbara Ward, sebagai tokoh humanis terkemuka, menulis buku 
yang sangat menyentuh kesadaran akademis, Th e Rich Nations and 
the Poor Nations4tentang perlunya penegakkan the brotherhood of 
men – the liberty of the Sons of God, sebagai visi pembangunan yang 
harus dipangku bersama. Demikian pula Gunnar Myrdal sebagai 
tokoh besar legendaris yang mengambil titik-tolak dan pendekatan 
kelembagaan dalam karyanya Th e Asian Drama: An Inquiry Into 
the Poverty of Nations5mengungkap substansi-substansi spesifi k 
dan kompleks mengenai terjadinya kemiskinan yang sekaligus 
membedah sebab musabab kesenjangan dramatik antara kaya dan 
miskin di berbagai negara miskin di Asia. 

Selanjutnya yang juga menonjol adalah tokoh-tokoh utama dari 
Sussex (Institute for Development Studies – IDS) seperti Dudley Seers6 
dan Paul Streeten,7 kemudian saya catat Irma Adelman,8 Hollis 
Chenery,9 dan juga David Korten et al.,10 telah pula mempersoalkan 
masalah keadilan ekonomi dari segi pertumbuhan dan pemerataan 

3 John Kenneth Galbraith, Th e Affl  uent Society (Boston: Houghton Miffl  in, 
1958).

4 Lihat Barbara Ward, Th e Rich Nations and Th e Poor Nations (New York: 
W. W. Norton, 1962).

5 Lihat Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry Into the Poverty of Nations, 
Vol. I (Harmondsworth: Penguin Books, Ltd., 1968).

6 Lihat Duddley Seers, “Th e Limitation of Special Case,” di dalam Gerald 
M. Meier, Leading Issues in Economic Development (Oxford: Oxford University 
Press, 1970).

7 Lihat Paul Streeton, The Frontier of Development Studies (London: 
MacMillan Press, 1972).

8 Irma Adelman, et.al., Economic Growth and Social Equality in Developing 
Countries (Stanford: Stanford University Press, 1973).

9 Hollis Chenery (ed.), Redistribution with Growth (Oxford: Oxford 
University Press, 1974).

10 Lihat David Korten dan Rudi Klauss, People-Centered Development (West 
Hartford: Kumarian Press, 1984).

titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:39titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:39 28/12/2011   9:26:5828/12/2011   9:26:58



SRI-EDI SWASONO

40 TITIK-TEMU, Vol. 4, No. 1, Juli - Desember 2011

secara substansial. Masalah ketimpangan ini diangkat ke tingkat 
yang lebih formalistik oleh Th e Overseas Development Council 
(Lewis & Kallab)11 tentang perlunya strategi-strategi pembangunan 
segera ditinjau-ulang (reconsidered). 

Dalam kaitan dengan Indonesia Emil Salim,12 mengajukan 
pandangan korektif dengan memperluas konsep Produk Nasional 
Bruto (Gross National Product) ke arah Produk Sosial Bruto (Gross 
Social Product) dengan memperhatikan “bobot  kemiskinan” (poverty 
weights).

Gini ratio sebagai income inequality rate mulai diangkat sebagai 
penggambaran ketimpangan terukur,13 tak terkecuali oleh Emil 
Salim. Mestinya dunia terbelalak, tapi nyatanya hanya sedikit 
menggelitik para akademisi konvensional neoklasikal saat itu 
(1980-an). Sampai saat ini, masih saja para ekonom konvensional 
neoklasikal dengan coquette-nya mencebir-cebir: “Apa yang mau 
dibagikan kalau kue pembangunan tidak tumbuh, atau tumbuh 
segitu-gitu acan… kalau mau pemerataan ya mana bisa tumbuh 
cepat?”  

Namun banyak yang lupa, bila terjadi pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan itu bukan tanpa pemilik, pertumbuhan ekonomi 
dikuasai dan dimiliki oleh sekelompok kaum pemodal tertentu, yang 
tidak akan begitu saja rela membaginya. Trickle-down eff ect tidak 
terjadi, bahkan yang acapkali terjadi adalah trickle-up eff ect, artinya 
ekonomi di bawah tereksploitasi dan menjadi pendukung sistemik 
dan struktural dari ekonomi besar di atasnya. Hal ini berulangkali 
telah saya kemukakan dalam berbagai forum tentang perlunya 

11 John P. Lewis dan Valerina Kallab, Development Strategy Reconsidered (New 
Brunswick: Overseas Development Council Transaction Books, 1987).

12 Emil Salim, “Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan,” 
Pidato Pengukuhan Guru Besar FEUI, Jakarta, 14 Februari 1976. (Namun 
sayangnya konsepsi Gross Social Product ini hingga kini belum berkelanjutan 
secara ilmiah-akademis).  

13 Gini koefi sien dikembangkan oleh seorang sosiolog ahli statistik Italia, 
Corrado Gini, dalam artikelnya “Variabilità e mutabilità” (“Variability and 
Mutability”), 1912. 
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restrukturisasi ekonomi berdasar paham strukturalisme, yang dalam 
makalah ini akan saya kemukakan dalam paragraf “Strukturalisme, 
UUD 1945 dan Perencanaan Pembangunan.” 

Teori-teori pembangunan yang terlalu menekankan investasi 
dan pembentukan kapital, sesuai teori ekonomi konvensional neok-
lasikal, telah menjerumuskan dirinya sendiri dan terbelenggu pada 
keyakinan (fi xed idea) bahwa antara pertumbuhan dan pemerataan 
pastilah terjalin dalam hubungan trade-off  (mengabaikan kenyataan 
non-zero-sum), yang paradigmatik menjadi masalah dilematik, ibarat 
masalah opportunity cost elementer statik, yang solusi dinamik kon-
vensionalnya tentulah terbatas pada pilihan pembentukan kapital 
melalui mengundang investasi asing dan melakukan pinjaman 
luar-negeri, yang keduanya tidak netral terhadap independensi 
kemerdekaan nasional.14

Pembangunan nasional dengan memperhatikan Doktrin 
Demokrasi Ekonomi (disebut Nurcholish Madjid sebagai berdasar 
Konstitusi Indonesia dan tuntutan mewujudkan masyarakat 
Pancasila dengan semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan) 
saat ini tidak saja menjadi isu nasional tetapi juga isu global, 
khususnya bagi negara-negara dunia ketiga. Sementara itu globalisasi 
memberikan wujudnya yang tidak ramah terhadap negara-negara 
berkembang melalui berbagai bentuk hegemoni ekonomi oleh 
negara-negara maju. 

Jauh-jauh hari apa yang disarankan oleh Jan Tinbergen15 agar 
negara-negara maju menyisihkan untuk sekali saja 0,5% dari GDP 

14 Perlu saya ungkap pendapat Joan Robinson yang substantif tidak 
membatasi diri secara paradigmatik pada fixed idea-nya kaum ekonom 
konvensional: “Th e very nature of economics is rooted in nationalism…Th e 
aspirations of the developing countries are more for national independence and 
national self-respect than just for bread to eat… Th e hard-headed Classicals were 
in favour of Free Trade because it was good for Great Britain, not because it was 
good for the World” (Joan Robinson, Economic Philosophy [Chicago: Aldine 
Publishing, 1962], h. 124).  

15 Pertemuan pribadi pada tahun 1990 dan 1992. Lihat pula Sri-Edi 
Swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Pasar Bebas (Yogyakarta: Pustep 
UGM, 2010), h. 30.
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mereka untuk mengatasi keterjeratan utang luar-negeri negara-
negara dunia ketiga hingga kini tidak pernah terealisasi, meskipun 
hal ini akhirnya akan menguntungkan pula negara-negara maju. 
Hambatan ide ini antara lain karena pemerintahan negara-negara 
maju tidak bisa begitu saja mengalokasikan GDP mereka tanpa 
persetujuan penguasa-penguasa ekonomi pihak non-pemerintah 
sebagai the dominant tax-payers. Keterjeratan utang ini menghambat 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial 
sekaligus.

Keseimbangan Pasar, Keseimbangan Sosial dan Humane 
Market

Sementara itu para ahli pembangunan saling berbeda pandangan. 
Ada sebagian yang pandangannya berdasar rasionalitas ekonomi 
konvensional (tanpa kesadaran ideologis), dan ada pula yang 
strukturalistik berdasar ideologi yang mengutamakan kepentingan 
bersama bagi seluruh masyarakat. Memang keduanya mencari jalan 
keluar dari dilema trade-off , baik dari segi efi siensi ekonomi ataupun 
dari segi efi siensi sosial. Sepintas kita melihat terjadinya konvergensi 
dalam upaya mengatasi dilema moral ini, namun sebenarnya tetap 
terjadi dikotomi ideologis antara keduanya.

Sebelum menyinggung masalah dikotomi ideologi ekonomi ada 
baiknya kita menyinggung pengalaman-pengalaman pembangunan 
yang ujungnya adalah makin kuatnya keraguan terhadap funda-
mentalisme pasar (market fundamentalism) untuk dapat mengatasi 
ketidakadilan sosial.

Pengalaman empirik cukup banyak membuktikan bahwa per-
tumbuhan dan pemerataan acapkali merupakan dua hal yang tidak 
saling bertentangan, yang tidak senantiasa mutually negating. Ada 
pertumbuhan ekonomi pada satu kegiatan pembangunan, namun 
pada kegiatan pembangunan yang lain terjadi pemerataan. Banyak 
pula ditemukan kenyataan empirik, bahwa pertumbuhan secara 
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keseluruhan dapat meningkat justru karena terjadinya pemerataan 
kegiatan pembangunan.     

Ilmu ekonomi konvensional neoklasikal dalam ortodoksinya 
telah membumi di Indonesia, baik karena kelanjutan dari paham 
ekonomi liberalisme di zaman penjajahan, maupun karena tidak 
sepenuhnya dapat ditransformasikan secara ideologis sesuai 
ketentuan Konstitusi (diabaikannya ketentuan Pasal II Aturan 
Peralihan UUD 194516) yang memosisikan ideologi liberalisme 
dengan asas perorangan Hindia-Belanda sebagai “asas temporer” 
dalam perikehidupan ekonomi dan ideologi kebersamaan berasas 
kekeluargaan sebagai “asas permanen” dalam perikehidupan 
ekonomi Indonesia Merdeka (lihat Bagan yang dilampirkan). 

Masih diajarkannya ilmu ekonomi konvensional neoklasikal 
di kampus-kampus kita saat ini tentulah merupakan keberhasilan 
“hegemoni akademis” dari ideologi liberal isme/neoliberal isme, yang 
tertanam sejak berdirinya fakultas-fakultas ekonomi di awal tahun 
1950-an, sehingga para lulusan tanpa risih dan dengan mudah 
menerima paham fundamentalisme pasar yang menumbuhkan 
kapitalisme berdasar liberalisme dan individualisme itu, yang selan-
jutnya mudah menerima strategi “growth-oriented” sebagai strategi 
pembangunan yang wajar dan tepat-guna. Hal ini antara lain dapat 
saya tangkap pada dialog bersejarah tentang Ayat 1 Pasal 33 UUD 
1945 (Ayat 1 Pasal 37 UUDS) antara Mr. Wilopo (mantan Perdana 
Menteri) dengan Widjojo Nitisastro (mahasiswa tingkat terakhir 
FEUI) pada bulan September 1955.17 Wilopo yang negarawan 
humanis dengan teguh membela Ayat 1 Pasal 33 menentang liber-
alisme fundamental, Widjojo yang teknokratis-intelektual mencari 
solusi interpretatif secara ekonomi konvensional mainstream.

16 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: “Segala badan negara dan peraturan 
yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 
UUD ini.” Dari sini jelas bahwa asas perorangan (dalam konteks “peralihan”) 
adalah “temporer,” sedangkan asas kebersamaan sesuai Pasal 33 UUD 1945 
adalah “permanen.”

17 Lihat Sri-Edi Swasono, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi (Jakarta: 
UI Press, 1985). 
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Dari pengajaran ekonomi konvensional neoklasikal ini ter-
bentuklah pola-pikir yang mengutamakan “daulat-pasar” daripada 
“daulat-rakyat.” Selera dan kehendak pasar dilegitimasikan sebagai 
berkuasa menentukan pola-produksi dan pola-konsumsi masyara-
kat. Keseimbangan pasar (market equilibrium) lebih dipentingkan 
daripada keseimbangan sosial (societal welfare equilibrium). Peran 
negara bergerak dalam spektrum (ke kiri dan ke kanan) yang dike-
nal sebagai gerak pendulum, di mana keseimbangan pendulum 
mengacu kepada perlunya mencapai keseimbangan pasar dengan 
ketentuan perekonomian berjalan lancar dan tetap tumbuh secara 
optimal.18 Namun, sekali lagi saya tegaskan bahwa “keseimbangan 
pasar” bukanlah “keseimbangan sosial.” Pasar yang mengabaikan ke-
pentingan sosial itu terlalu simplistis dalam mencapkup kepentingan 
hidup masyarakat dalam arena luas sebagai kenyataan. Sejak lama 
Th urow19 telah mengingatkan tentang bahaya sistem ekonomi pasar 

18 Keseimbangan pasar bukanlah keseimbangan sosial. Inilah yang terjadi 
di Indonesia, yang menunjukkan ketim pangan keadilan ekonomi berdasar 
besarnya prosentase tingkat kemiskinan, sebagai berikut: Papua Barat 36,80%; 
Papua 34,88%; Maluku 27,74%; Sulawesi Barat 23,19%; Nusa Tenggara Timur 
23,03%; Nusa Tenggara Barat 21,55%; Aceh 20,98%; Bangka Belitung 18,94%; 
Gorontalo 18,70%; Sumatera Selatan 18,30%; Rata-Rata Nasional 13,33%. 
Pengaturan goyang pendulum hanya bisa memperbaiki ketimpangan yang bersifat 
marginal tetapi tidak bisa mengatasi ketimpangan struktural dengan ekstrimitas 
seperti yang digambarkan di atas. Hal ini tidak saja merupakan kegagalan 
fundamentalisme pasar (market failure) tetapi sekaligus merupakan kegagalan 
moral. Sekedar intervensi terhadap pasar tidak bisa menghadapi ketimpangan 
struktural semacam ini, yang diperlukan adalah komando dari negara, a direct 
attack on poverty, sebagai unavoidable cost of national development, yang barangkali 
akibatnya dari segi ekonomi konvensional dapat berarti “at all cost.” 

19 “Economics is in the state of turmoil…the economics of the textbooks and 
of the graduate schools not only still teach price-auction model but it is moving 
toward narrower interpretations…the mathematical sophistication intensifi es as 
an understanding of the real world diminishes…economics cannot do without 
simplifying assumptions, but the trick is to use the right assumption at the right 
time, and this judgment has to come from empirical analyses including those 
employed by historians, psychologists, sociologists and political scientists.” Lihat 
Lester C. Th urow, Th e Dangerous Currents: Th e state of Economics (New York: 
Random House, 1983), h. 236.
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yang tak lain sebenarnya merupakan “sistem ekonomi lelangan,” di 
mana yang bertenaga beli kuat pastilah yang akan memenangkan 
lelangan. Artinya ekonomi tumbuh untuk si pemenang lelang. 

Market Failure dan Moral Failure
 
Pada periode sesudah 1988 (setelah Nurcholish Madjid menu-

liskan makalahnya itu), perkembangan pemikiran lebih berdimensi 
luas dan mempertegas mengapa pada dasarnya strategi pembangunan 
“growth-oriented” yang mengemban paham market fundamentalism 
itu tidak berpihak pada pemerataan, sebagaimana yang diprihat-
inkan oleh Hailbroner bersama Th urow,20 baik karena titik-tolaknya 
ataupun karena sifat dasarnya pasar selalu mengabdi kepada yang 
kaya dan tidak memihak kepada yang miskin, sehingga sistem pasar 
sebenarnya tidak saja merupakan kegagalan ekonomi tetapi juga 
merupakan kegagalan moral. 

Sementara itu Soros21 mengutuk paham fundamentalisme pasar 
sebagai naïve dan tidak logis yang menjuruskan kepada hancurnya 
sistem kapitalisme global karena para pemilik modal senantiasa 
mencari laba maksimum di mana penyandang modal memupuk 
kekayaan sehingga memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si 
miskin. 

Dapat pula saya catatkan di sini bahwa pada World Social 
Summit tahun 1995 di Denmark yang disponsori oleh ASEM telah 

20 “Th e market is assiduous servant of wealthy but indiff erent servant of the 
poor…market system promotes amorality, it is not just an economic failure, but 
it is a moral failure.” Lihat Robert Hailbroner dan Lester C. Th urow, Economics 
Explained (New York: Simon Schuster, edisi baru, 1994), h. 255-256.

21 “Th e owners of capital seek to maximize their profi t…Yet the truth is that 
market fundamentalism is itself naïve and illogical…To put the matter simply, 
market forces, if they are given complete authority even in the purely economic 
and fi nancial arenas, produce chaos and could ultimately lead to the downfall of 
the global capitalist system.” Lihat George Soros, Th e Crisis of Global Capitalism 
(New York: Public Aff airs, 1998), h. xxii dan 126.
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dilahirkan konsep “pasar yang manusiawi” (humane market) dan juga 
dalam topik “State and Market” dapat dicatat pidato Paul Nielson, 
Menteri Keuangan Denmark, yang menyatakan: “…instead of mar-
ket societies, we need societies based on solidarity…,”22 yang berarti 
mengangkat kemuliaan paham mutualisme dan kebersamaan.        

Ilmu ekonomi konvensional ini bertitik-tolak pada paham 
liberalisme di mana kepentingan orang-seorang (self-interest atau 
pamrih pribadi-nya Adam Smith) lebih utama daripada kepentingan 
bersama masyarakat. Oleh karena itu mekanisme ekonominya 
adalah persaingan23 (bukan kerjasama). Dalam persaingan di pasar 

22 Dikutipkan dari Eriyatno,  Membangun Ekonomi Komparatif: Strategi 
Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa (Jakarta: Penerbit PT 
Elex Media Komputindo dan KOMPAS Gramedia, 2011), h. 161.

23 Para dosen ilmu ekonomi mestinya harus senantiasa ingat bahwa mereka 
telah mengajarkan ilmu ekonomi berdasar buku teks induk Economics yang 
ditulis oleh Prof. Paul A. Samuelson (yang pada tahun 1970 memperoleh 
hadiah Nobel Ekonomi). Tentulah buku ini berideologi fun da men talisme 
pasar. Edisi pertama buku ini ditulis pada tahun 1948 dan edisi kedelapanbelas 
(terakhir) pada tahun 2005. Dari edisi pertama sampai edisi kedelapanbelas 
yang terakhir itu, tidak ditemukan sekalipun perkataan cooperation (kerjasa-
ma/go tong-royong) apalagi perkataan cooperatives (badan usaha koperasi). 
Buku induk ini, yang kemudian diikuti dengan buku-buku teks lainnya 
(Dernburg & McDougall, Lipsey & Steiner, Stonier & Hague, Bilas dll) hanya 
mem perkenalkan ilmu ekonomi di kampus-kampus kita dari segi competition 
(persaingan) saja. Ini berarti mindset kita “dicekok” dengan paham neoklasikal 
sehingga pola-pikir ekonom kita terkapsul oleh competitive market economics 
dan dengan demikian mudah menerima dan mem benar kan kapitalisme dan 
liberalisme (kemudian neo liberal isme). Kita dibikin hanya tahu sebagian 
dari kenyataan ekonomi, hanya mengenal persaingan (competition) sebagai 
kekuatan eko nomi, tidak mampu melihat kerjasama (cooperation) sebagai 
kekuatan ekonomi lain yang dahsyat. Inilah keterkapsulan ilmiah-akademis 
ekonom kita.

Bebe ra pa akademisi Indonesia juga menulis buku-buku pengan tar ilmu 
ekonomi, seperti Sadono Sukirno, Herman Rusyidi, Prathama Rahardja & 
Mandala Manurung dll, pada hakikatnya masih bertitik-tolak dari paham 
neoklasikal yang menga jukan com petitive economics dan fundamentalisme pasar, 
meskipun menyinggung sistem ekonomi Indonesia dan menyebut perkataan 
“koperasi” di dalamnya.
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itulah yang kuat menggusur yang lemah, yang kuat makin besar 
dan yang lemah makin kecil.

Kecaman terhadap pasar-bebas (laissez-faire) mulai muncul 
ketika pada tataran makro ekonomi terbukti pasar tidak mampu 
menggerakkan perekonomian masyarakat secara lancar bahkan 
menimbulkan kegagalan dan stagnasi ekonomi. Oleh karena itu 
John Maynard Keynes sebagai orang pertama pada tahun 1926 
mene gaskan perlunya “the end of laissez-faire” atau “berakhirnya 
pasar-bebas.” 24 Tidak pelak pula seorang pemuka paham struktural-
isme Indonesia, Mohammad Hatta,25 pada tahun 1934 menegaskan 
penolakannya terhadap stelsel pasar-bebasnya Adam Smith yang 
mereduksi manusia sekadar sebagai homo-economicus. Di sinilah awal 
pertama idealisme Hatta dalam merintis rumusan doktrin ekonomi 
Indonesia yang kemudian menjadi Pasal 33 UUD 1945.

Dengan kata lain, ketimpangan antara kaya dan miskin, dilema 
antara pertumbuhan dan pemerataan, merupakan konsekuensi 
logis dari berlakunya sistem ekonomi berdasar fundamentalisme 
pasar yang dilahirkan oleh ilmu ekonomi konvensional neoklasikal, 
yang paradigmatik membenarkan beroperasinya perekonomian dan 
bergerak secara self-regulating dan self-correcting oleh the smithian 
invisible-hand alias “tangan ajaib”-nya Adam Smith.26

Sementara itu, di lain pihak, pandangan-pandangan ideologis 
strukturalistik yang menghendaki restrukturisasi, 27 bertitik-tolak 

24 Lihat Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 31.
25  “Sebab itu dalam praktik tidak laisser-faire stelsel tidak bersua maksimum 

kemakmuran yang diucapkan Adam Smith. Ia memperbesar mana yang kuat, 
menghancurkan yang lemah.” Lihat Mohammad Hatta, Krisis Ekonomi dan 
Kapitalisme (Batavia: Sutan Lembaq Tuah, 1935) – Pengantar penulis tahun 
1934 dari dalam penjara Glodog, Jakarta.

26 Perkataan “invisible-hand” hanya disebut sekali dalam buku Adam Smith 
Th e Wealth of Nations yang setebal 1200 halaman, tentu oleh kaum neoklasikal 
diangkat secara berlebih, dengan lain perkataan dieksplotasi untuk kepentingan 
ideologi liberalisme.

27 Saya kemukakan delapan macam restrukturisasi untuk menghadapi 
berbagai bentuk ketimpangan struktural. Lihat Sri-Edi Swasono, Ekspose 
Ekonomika, h. 37-41. 
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dari ideologi pasar-bebas (laissez-faire) yang memangku paham 
market-fundamentalism berdasar liberalisme dan individualisme 
ekonomi, yang tentu akibatnya tidak humanistik, tidak pro-poor 
dan tidak pro-job. 

Perlu pula dicatatkan di sini penegasan cemerlang Mahbub ul 
Haq, yang  (akademik non-ideologis) yang mengajak kita berpikir 
ulang. Ia menyatakan:28 “We were taught to take care of our GNP 
as this will take care of our GNP, let us reverse this and take care 
of poverty as this will take care of our GNP” (yang dimaksudkan 
dengan to take care of poverty adalah the employment creation). Namun 
pandangan akademik non-ideologis berdampak strukturalistik 
terhadap modus dan perikehidupan pembangunan nasional.

People-Centered Development: Partisipasi dan Emansipasi 
Rakyat

Masalah ketimpangan sosial-ekonomi adalah pula masalah 
sistem ekonomi. Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi 
pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi 
antara para aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi 
dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. 
Strukturalisme cenderung menolak sistem ekonomi berdasar 
mekanisme pasar-bebas adalah karena pasar-bebas secara inheren 
menumbuhkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Maka strukturalisme 
banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi 
sosial yang harus dianggap inheren dalam proses pembangunan 
nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni 
kekuatan ekonomi global, dapat dipahami bahwa strukturalisme 
berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi.

28 Lihat Mahbub ul Haq, “Employment in the 1970’s: A New Perspective,” 
International Development Review 13/4 (1971) dan lihat pula Mahbub ul Haq, 
“Employment and Income Distribution in the 1970’s:  A New Perspective,” 
Development Digest (October 1971), h. 7.
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John Maynard Keynes mengkritik ekonomi neoklasikal dan 
menyanggah bahwa pasar mampu self-regulating dan self-correcting 
sebagaimana diyakini paham fundamentalisme-pasar-nya Adam 
Smith. Namun menurut hemat saya ia bukanlah seorang strukturalis. 
Ia telah membuat catatan bersejarah dalam pemikiran ekonomi 
gemilang tentang market failure, namun ia tetap seorang pemikir 
neoklasikal. Keynes menegaskan pemerintah perlu mengoreksi 
kegagalan pasar jangka pendek untuk mencapai keseimbangan pasar 
jangka panjang. Teorinya masih tetap dianut dan masih memberi 
hasil mujarab, yaitu dalam resesi ekonomi perlu ekspansi fi skal dan 
moneter untuk menaikkan permintaan agregat. Bagaimanapun juga 
Keynes tidak mengusut masalah ketimpangan struktural meskipun 
ia mendorong full-employment economy, yang berarti pada dasarnya 
ia tetap konservatif-neoklasikal.

Seharusnya pemikiran-pemikiran strukturalis di bidang eko-
nomi seperti dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang disebut di atas 
dapat memberi warna dan mengoreksi arah serta substansi pengajar-
an ilmu ekonomi di kampus-kampus kita yang masih konservatif 
menganut paham mainstream economics yang konvensional, yang 
parsial dan melulu neoklasikal. Sayangnya pemikiran-pemikiran 
korektif strukturalis tidak mudah tercermin di dalam silabi dan 
proses pengajarannya di ruang-ruang kelas, yang tetap saja “mem-
pertahankan” ortodoksi dan status-quo-nya, karena alasan-alasan 
ignoransi, keengganan berubah, mempertahankan rutinisme (busi-
ness as usual) dan tentu bisa juga karena alasan ideologis. Akibatnya 
yang lebih mengecewakan lagi adalah bahwa di dalam pengajaran 
ekonomi pembangunan dan kebijaksanaan ekonomi publik, pan-
dangan-pandangan para pemikir strukturalis ibarat tidak tersentuh 
dan kadangkala saja muncul dalam ruang kelas sekadar sebagai 
ornamen yang tidak masuk di dalam jalur benang merah penga-
jaran ilmu ekonomi secara integral. Betapapun pandangan para 
pemikir strukturalis sebenarnya lebih cocok bagi situasi, kondisi 
dan tuntutan ideologis Indonesia dalam menolak ketimpangan-
ketimpangan menuju keadilan sosial ekonomi, tetap saja oleh para 
pengajar kampus diabaikan, bahkan strukturalisme telah disudutkan 
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sebagai minorstream, ataupun seperti dikatakan dengan congkaknya 
oleh seorang Guru Besar FEUI, sebagai the loser.

Selanjutnya kaum strukturalis, yang mengoreksi kelemahan 
mendasar dari mekanisme pasar dan persaingan-bebas, dengan 
makin bergeloranya globalisasi dengan kapitalisme globalnya, makin 
gencar pula menunjukkan kebenaran analitik dan bukti-bukti 
empirik, betapa globalisasi perlu benar-benar diwaspadai.29 Jan 
Tinbergen mengatakan kepada saya30 bahwa lobang ozone makin 
besar karena kelakuan “the greedy capitalism.” Dalam platform Club 
of Rome, lebih lanjut Tinbergen mengatakan bahwa “the limits to 
growth” dalam 20 tahun telah menjadi “beyond the limits”31 karena 
kerakusan kapitalisme global.

Kaum stukturalis tidak saja menunjukkan kelemahan (parsiali-
tas) ilmu ekonomi konvensional-neoklasikal, tetapi juga mengoreksi 
dan bahkan menolak sebagian asumsi-asumsi dasarnya. Kegagalan 
pasar dan ketidaksempurnaan pasar dalam mewujudkan an invis-
ible hand adalah yang salah satunya, tidak terselesaikannya micro-
macro rift adalah yang lainnya, sehingga efi siensi ekonomi yang 
dikembangkan berdasar tataran mikro tidak klop, bahkan bisa 
bertentangan dengan efi siensi ekonomi pada tataran makro sebagai 
sumber ketimpangan dan ketidakmerataan.

Ekonomi konvensional-neoklasikal berdasar mekanisme 
persaingan pasar-bebas terbukti tidak mampu mengatasi ketim-
pangan-ketimpangan struktural untuk terlaksananya transformasi 
ekonomi dan transformasi sosial yang bermakna. Oleh karena itu 

29 Kaum strukturalis mulai menggunakan istilah-istilah keras keras 
untuk menyentak mindset kapitalisme vulgar sebagai: “turbo capitalism,” “new 
imperialism,” “cowboy capitalism,” “Old West capitalism,” “the dangerous currents,” 
“the winner-take-all market,” “the zero-sum society,” “the winner-take-all society,” 
termasuk sindiran-sindiran seperti “Republik Pasar-Bebas” dan seterusnya.

30 Lihat Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika…, op.cit., hlm. 31.
31 Lihat Donella H. Meadows, et al., Th e Limits to Growth (New York: 

Universe Books, 1972). Duapuluh tahun kemudian, sebagai kelanjutan dan 
evaluasinya, ternyata ‘limits’ itu telah dilampaui. Lihat Donella H Meadows, 
al., Beyond the Limits, Forward by Jan Tinbergen (Vermont: Chelsea Green, 
1992).
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strukturalisme berorientasi pada strukturisasi dan restrukturisasi 
ekonomi disertai komando dan intervensi mengatur dalam me-
ngontrol mekanisme pasar.32 Kelemahan mekanisme pasar dalam 
perwujudan demokrasi ekonomi untuk tidak saja (istilah saya) 
sekadar menghasilkan “nilai-tambah ekonomi” tetapi harus pula 
menghasilkan “nilai-tambah sosio-kultural” (menjangkau makna 
partisipasi dan emansipasi kemartabatan),33 dan pula masalah 
timpangnya struktur kekuasaan ekonomi telah menjadi tema-tema 
utama dalam pemikiran ekonomi strukturalis untuk mewujudkan 
keadilan sosial.

Strukturalisme peduli akan harkat manusia dalam lingkup mo-
ralitas ekonomi. Strukturalisme menolak konsepsi homo economicus 
yang melahirkan eksploitasi, pelumpuhan (disempowerment) dan 
pemiskinan (impoverishment) sosial-ekonomi. Apabila ekonomi 
neoklasikal berorientasi pada pertumbuhan, maka para ekonom 
strukturalis lebih mengutamakan masalah redistribusi pendapatan 
dan lapangan kerja. Awal utama dari strukturalisme adalah pemikir-
an ke arah “it is employment that will take care of growth,” yang telah 
sejak awal Kemerdekaan menjadi cita-cita perekonomian human-
istik dalam UUD 1945, yaitu sebagaimana apa yang dirumuskan 
sebagai Pasal 27 (ayat 2).

Pasal 27 (ayat 2), dikaitkan dengan cita-cita nasional “mencer-
daskan kehidupan bangsa” dan pesan Pasal 31 UUD 1945, me-
nugaskan kepada pemerintahan negara untuk melakukan pember-
dayaan (empowerment) terhadap rakyat, meningkatkan kemampuan 
produktif rakyat. Amartya Sen34 memberi arti pembangunan dari 
segi empowerment ini: “Development is expansion of people’s ca-

32 Lihat Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 27-41.
33 Lihat Sri-Edi Swasono, Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat (Jakarta: 

UI-Press, 1992); lihat pula Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan 
Sosial (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), h. 80.

34 Amartya Sen, “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement,” 
Econometrica 44 (1976), dikutip oleh Sritua Arief, Teori dan Kebijaksanaan 
Pembangunan, Pengantar Sri-Edi Swasono (Jakarta: CIDES, 1998), h. 5. 
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pabilities.” Sementara Rajni Kotari35 lebih menekankan partisipasi 
rakyat, sekaligus employment oriented, bahwa pemba ngunan me-
merlukan suatu strategi, yaitu: “a strategy which not only produces 
for the mass of the people, but in which the mass of the people are 
also producers.” Ini berarti bahwa rakyat memang harus diberday-
akan dan dilatih untuk mampu menjadi aktor produktif di dalam 
pembangunan untuk mencapai self-prosperity.  

Bagi saya pandangan Sen dan Kotari ini mendukung kritik 
saya terhadap pendekatan pembangunan partisipatori yang meng-
abaikan aspek dan pendekatan emansipasi sebagai inti humanisme 
dan kesederajatan manusia. Telah saya sampaikan kritik saya (1986) 
kepada tokoh participatory development, Joseph Eaton, bahwa 
pendekatan partisipasi saja tidaklah memadai, masih harus disertai 
dengan pendekatan emancipatory development yang lebih relevan 
bagi negara-negara bekas jajahan,36 di mana di masa penjajahan 
diberlakukan sistem ekonomi subordinasi (hubungan ekonomi 
Tuan-Hamba, Taoke-Koeli, dan seterusnya) sebagaimana berlaku 
antara lain pada Cultuurstelsel (sistem Tanam Paksa atau forced-culti-
vation). Kelengahan tentang unsur emansipasi ini telah menjadikan 
sistem PIR dengan pola inti dan plasma-nya dipraktikkan sebagai 
“Cultuurstelset baru.”

Apa yang dikandung oleh Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 dan 
apa yang dikemukakan oleh Sen dan Kotari sebenarnya adalah 
strategi pembangunan yang people-based. Strategi pembangunan 
yang sering pula disebut sebagai “people-centered” ini (lihat catatan 
kaki 9) menuntut resources-based strategy sebagai kelengkapannya 
(complementary augmentation). Pembangunan yang berorientasi 
pada pendayagunaan sebanyak mungkin bahan-bahan dalam-
negeri (domestic resources) akan membawakan partisipasi rakyat dan 
emansipasi rakyat, sekaligus meningkatkan nilai-tambah ekonomi 

35 Rajni Kotari, Democratic Polity and Social Change in India (New Delhi: 
Allied Publisher, 1976), dikutip oleh Sritua Arief Teori dan Kebijaksanaan 
Pembangunan, h. 408.

36 Lihat Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 133.
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dan nilai-tambah sosial-kultural di dalam-negeri dan daya-beli 
rakyat. Berbedalah tentunya membangun “kue pembangunan” 
(GDP) yang berupa kue tart yang penuh kandungan bahan impor, 
dibandingkan dengan yang berupa tumpeng yang penuh kandungan 
bahan domestik.

Dalam pada itu, berlakunya mekanisme pasar-bebas meng-
akibatkan yang sebaliknya, terjadi pelumpuhan dan pemiskinan 
terhadap rakyat yang lemah posisi ekonominya. Kaum strukturalis 
menentangnya, dan kebijaksanaan publik yang harus dilakukan 
adalah menyetop proses pelumpuhan dan proses pemiskinan yang 
inheren dengan pembangunan berdasar ekonomi pasar-bebas itu.

Strukturalisme, UUD 1945 dan Perencanaan Pembangunan

Di dalam konstitusi Indonesia tidak didapati adanya perkataan 
“pertumbuhan ekonomi.” Sebaliknya yang kita jumpai adalah pa-
ham strukturalisme secara mendasar sebagaimana ditegaskan oleh 
Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945, yang perkataan-perkataannya adalah: 
“Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan.” Dengan demikian, pandangan 
cemerlang Mahbub ul Haq seperti yang saya kemukakan di atas 
sebenarnya tertinggal 28 tahun dari pandangan strukturalistik In-
donesia sebagaimana tertuang di dalam konstitusi Indonesia itu.

Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 tidak sekadar bicara tentang 
“pekerjaan” (employment), yaitu yang berkaitan dengan penghidupan 
ekonomi, tapi mengenai kelayakannya yang berkaitan dengan 
kemanusiaan sebagai hak asasi. Oleh karena itu ketika baru pada 
10 Desember 1948 PBB mendeklarasikan Th e Universal Declaration 
of Human Rights yang terdiri dari 30 pasal itu, Mohammad Hatta, 
untuk mengingat teman-temannya para penganjur kemerdekaan 
Indonesia, mengatakan bahwa bunyi Pasal 1 declaration itu yang 
menegaskan “all human beings are born free and equal in dignity 
and rights,” terdengar oleh penganjur-penganjur Indonesia yang 
berjuang dahulu selaku pemuda dan perintis kemerdekaan, sebagai 
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suaranya sendiri,37 yaitu suara pra-kemerdekaan tentang cita-cita 
keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, suara anti pengangguran 
dan suara anti kemiskinan, yang serba human; yang tentu bukan 
sekadar suara pro-job dan pro-poor yang ujug-ujug diucapkan seperti 
saat ini, yang terasa sebagai suara “pop,” dengan kesan telah terjadi 
suatu kelengahan ideologis-konstitusional. Oleh karena itu dapatlah 
kita dengan bangga menyatakan bahwa Pasal 27 (ayat 2) UUD 
1945 adalah suatu “humanisme universal” yang dikumandangkan 
melalui orde ekonomi Indonesia.

Sementara itu di Indonesia, wujud paham strukturalisme 
tercermin dalam sistem ekonomi nasional berdasar paham demokrasi 
ekonomi yang terwadahi di dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Emil Salim38 menegaskan perlunya Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia memegang teguh kewajiban moral untuk memelopori 
usaha menjelajah perbatasan ilmu perencanaan dalam kaitan 
mengatasi kepincangan pembagian pendapatan yang menyertai 
pembangunan dan mengusahakan proses pembangunan yang 
menghasilkan perataan pendapatan. Untuk itu Fakultas Ekonomi 
wajib mengadakan peninjauan diri menelaah sampai seberapa jauh 
sistem kurikulumnya, sistem mengajar, mutu korps dosen dan 
komposisi mahasiswa untuk menanggapi tantangan zaman ini. 
(Emil Salim boleh terperanjat, justru setelah pesan-pesannya ini 
kecelakaan besar terjadi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 
beberapa matakuliah dasar seperti antropologi, sosiologi, faktor-
faktor non-ekonomi dihapuskan dari kurikulum). Tentu saya 
bertanya mengapa dalam suatu pidato pengukuhan guru besar 
mengenai “Perencanaan Pembangunan” di Universitas Indonesia 
ini, Emil Salim tidak menyinggung pesan konstitusi sebagaimana 
ditegaskan pada Pasal 27 (ayat 2) dan Pasal 33 UUD 1945?

37 Lihat Mohammad Hatta, Lampau dan Datang, Pidato pada Penganugerahan 
Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada, 27 November 1956 
(Djakarta: Djambatan, 1956), h. 9. Dikutib pula oleh Taufi k Abdullah sebagai 
“Pengantar” buku “Untuk Negeriku: Memoir Bung Hatta” (Jakarta: Penerbit Buku 
KOMPAS, 2011). 

38 Emil Salim, “Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan.” 
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Pembangunan Nasional: Kebangsaan dan Kerakyatan

Kemerdekaan Indonesia memiliki roh perjuangan, yang hidup 
berdasar Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan. Doktrin 
Kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, yaitu 
pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa 
bersama” dalam idiom nation-state berikut nasionalisme yang 
terkandung di dalamnya. Dengan de mikian kepentingan nasional 
adalah utama dan diutamakan, tanpa mengabaikan tanggungjawab 
global. Doktrin Kerakyatan berkaitan dengan keutamaan 
Daulat Rakyat, bahwa kepentingan rakyat adalah pri mus, bahwa 
pemerintahan negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan 
rakyat, bahwa “Tahta ada lah untuk Rakyat” semata-mata. Dengan 
demikian itu posisi rakyat adalah “sentral-substansial.” 

Dalam kehidupan ekonomi nasional Doktrin Kebangsaan dan 
Doktrin Kerakyatan tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, arti-
nya Pasal 33 UUD 1945 menjadi benteng nasionalisme ekonomi 
dan benteng pengutamaan kepentingan kehidupan seluruh rakyat 
Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi saya kutipkan sebagai 
berikut:  

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas keke luargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.   

UUD 2002 (melalui Amandemen keempat terhadap UUD 
1945) menambah Pasal 33 UUD 1945 dengan dua ayat, yaitu:

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berda sar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi siensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan ling kung an, ke-
mandirian, serta dengan menjaga keseim bang an kemajuan dan 

titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:55titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:55 28/12/2011   9:27:0328/12/2011   9:27:03



SRI-EDI SWASONO

56 TITIK-TEMU, Vol. 4, No. 1, Juli - Desember 2011

kesatuan ekonomi nasional; (5) Ke ten tuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 (ayat 1) berbunyi: “Per eko nomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (italic oleh 
saya). Perekonomian tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak 
saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUM dan juga badan 
usaha swasta. Disusun (dalam konteks orde ekonomi dan sistem 
ekonomi) artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan 
tersusun sendiri melalui mekanisme dan keku atan pasar, secara 
imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak 
dan selera pasar. Dengan demikian peran negara tidak hanya sekedar 
mengintervensi, tetapi menata, mendesain dan merestruktur, untuk 
mewujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 ini menolak paham fundamentalisme 
pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak si kaya yang 
memiliki tenaga beli.39 Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang 
pro-pasar,  pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan 
dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya dan oleh perhitungan 
untung-rugi ekonomi.40

Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitannya 
dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa pembangunan nasional 

39 Pasar dalam konteks ekonomi kontemporer bukan lagi sekedar tempat 
(locus) bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi adalah kekuatan kaum 
pemilik modal – the global fi nancial tycoons.

40 Itulah sebabnya, sebagai contoh kecil, dana kredit untuk rumah super 
mewah (kehendak dan selera si kaya) lebih mudah diperoleh daripada dana kredit 
untuk rumah RSS. Perhitungan untung rugi ekonomi membuat bank menya-
lurkan dana kreditnya kepada selera dan kehendak si kaya. Demikian pula bisa 
dijelaskan mengapa pembangunan terjadi lebih intensif di Indonesia kawasan 
Barat daripada di Indonesia kawasan Timur. Kemiskinan rata-rata di Indonesia 
adalah 13,3% namun kemiskinan di Papua mencapai 38%, ketimpangan dan 
ketidakadilan ini terjadi karena kebijaksanaan pro-pasar, pasar memburu rente 
ekonomi maksimal.
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tidak seharusnya diserahkan pada ke hendak pasar dan selera pasar, 
apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar. 

Untuk Indonesia yang mewarisi berbagai ketimpangan-ketim-
pangan structural, dari segi hukum, sosial dan politik, dan tak 
terkecuali dari segi ekonomi, maka pembangunan nasional haruslah 
dilakukan melalui suatu perencanaan nasional. Masa depan Indonesia 
harus didesain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tandas 
digariskan, sesuai dengan pesan konstitusi. Perencanaan pembangun-
an nasional adalah pilihan imperatif, perekonomian harus disusun, 
sekali lagi tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-
bebas. Pasar tidak akan mampu mengatasi ketimpangan-ketimpang-
an struktural. Oleh karena itu pada tahun 1947 kita mendirikan 
badan perencanaan pemba ngunan nasional (dengan meng utamakan 
pembangunan ekonomi) yang kita sebut dengan nama Panitia Pe-
mikir Siasat Ekonomi, kemudian kita memiliki Dewan Perencanaan 
Nasional (DEPERNAS) dan sampai sekarang kita memiliki Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Usaha bersama adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak 
untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam 
kegotongroyongan, dalam ke-jemaah-an, dengan mengutamakan 
keserikatan, tidak sendiri-sendiri.

Asas keke luargaan adalah brotherhood atau ke-ukhuwah-an (yang 
bukan kinship nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggung 
jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan 
bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna brotherhood 
yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara 
yang pluralistik ini brotherhood adalah suatu ke-ukhuwah-an yang 
wathaniyyah. 

Demokrasi Ekonomi: Diabaikan ISEI?

Doktrin demokrasi ekonomi Indonesia menegaskan bahwa 
“produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan 
atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran ma-
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syarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, 
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Mengimplementasikan idealisme ini adalah bahwa setiap kali 
kita berekonomi, membangun usaha, membentuk badan-badan 
usaha, baik koperasi, BUMN atau swasta, maka kita harus selalu 
membawa ser ta semangat kebersamaan dalam asas kekeluargaan 
untuk senantiasa maju dan makmur secara ber sama-sama. Di sini 
perlu diajukan prinsip Triple-Co (co-ownership, co-determination 
dan co-responsibility)41 ataupun ESOP (Employee Stock Ownership 
Program)42 yang pada hakikatnya mendorong pertumbuhan 
(growth) sekaligus pemerataan pemilikan (wealth), partisipasi dan 
emansipasi ekonomi. Pembangunan tidak menggusur orang miskin, 
tetapi menggusur kemiskinan, dengan demikian pembangunan 
mengutamakan “keterbawasertaan” semua pihak, tidak ada 
disempowerment, impoverishment, ataupun marginalization ataupun 
inferiorization terhadap si lemah. 

Lebih lanjut demokrasi ekonomi Indonesia menegas kan 
bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” 
agar keselamatan dan keamanan negara serta kebutuhan dasar 
(basic needs) masyarakat senantiasa terjamin. Demokrasi ekonomi 
Indonesia meng hendaki pula bahwa “bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalam nya, sebagai pokok-pokok kehidupan 
dan kemak muran rakyat, dikuasai oleh negara,” agar terjamin dapat 
diguna kan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, seperti telah disinggung di atas, sistem 
ekonomi Indonesia berdimensi nasionalisme. Kita tidak anti asing, 
investasi asing kita terima, tetapi tidak untuk mendominasi ekonomi 
nasional ataupun menggusur ekonomi rakyat.

41 Lihat Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak 
Neoliberalisme (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), h. 79.

42 Lihat Louis D. Kelso dan Patricia Hetter Kelso, Democracy and Economic 
Power: Extending the ESOP Revolution (Cambridge: Ballinger, 1986).
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Pasal 33 (ayat 2) UUD 1945 menjadi ayat paling krusial. Paham 
dan praktik neoliberalisme yang dipelihara oleh pemerintah saat ini, 
merupakan penyelewengan terhadap ruh dan mandat  konstitusi. 
Seperti dikatakan di atas Pasal 33 UUD 1945 ini, sebagaimana yang 
ditegaskan oleh ayat 1-nya, kita menolak mekanisme pasar-bebas 
yang menjadi mekanisme hidup neo kapitalisme dan neoliberallisme. 
Ditegaskan oleh ayat 2 ini bahwa “Cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara.” Dalam alam globalisasi saat ini maka 
perkataan “dikuasai” tidak akan menjadi efektif tanpa diikuti dengan 
pe nger tian “dimiliki” terhadap cabang-cabang penting bagi negara 
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Subject matter atau 
isu substantif daripada ayat 2 ini adalah “dikuasai.” Jadi bila tujuan 
“menguasai” tidak tercapai karena tidak “memiliki,” maka kondisi 
“dimiliki oleh negara” harus imperatif diwujudkan secara nyata 
demi efektifnya kondisi “dikuasai oleh negara.” 

Saat ini aset-aset dan cabang-cabang produksi strategis bagi 
negara dan bagi hajat hidup orang banyak diprivatisasi (yang 
terbukti merupakan awal dari proses asingisasi) oleh neo li beralisme-
nya Konsensus Washington (deregulasi, liberalisasi, privatisasi).

Sementara itu Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945 menegaskan bahwa 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Inilah kunci 
untuk meraih intergeneration societal welfare yang kita cita-cita-
kan.

Perlu kita catat di sini bahwa setelah UUD 1945 diaman demen 
empat kali, Penjelasan untuk Pasal 33 UUD 1945, sebagai refe rensi 
dan interpretasi otentik, haruslah tetap berlaku. Maria Farida In-
drati Soeprapto (sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi) juga telah 
menegaskan: “khusus untuk Penjelasan Pasal demi Pasal, memang 
dengan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 
maka Penjelasan Pasal-pasal tersebut dapat tidak sesuai lagi dengan 
makna dan rumusan pasal-pasal yang baru, namun bagi pasal-pasal 
yang belum diubah tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih 
berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya, 
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misalnya Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), (2), dan 
(3).” 43 Dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945 berikut Penjelasan-nya 
seperti yang ada pada UUD 1945 asli diperlukan di sini, mengingat 
banyak yang terjebak dalam skenario politik-ideologis bahwa Pasal 
33 UUD 1945 sudah lenyap dari bumi Indonesia. 

Namun disayangkan Pasal 33 UUD 1945 ini dicebirkan oleh 
para ekonom neoklasikal yang masih saja merasa tidak terikat 
oleh ideologi nasional, yang masih saja mengemban pandangan 
parsial tentang makna development. Padahal dimensi dan makna 
development telah berubah dan berkembang, sehingga melahirkan 
gagasan kontemporer INET [Initiative for New Economic Th eory], 
sebagaimana dikemukakan Soros, Stiglitz dan Akerlof, yang 
menolak sistem ekonomi pasar-bebas. 

Bagi sekelompok ekonom ISEI ini kuliah-kuliah ruang klas 
me reka telah seenaknya bebas menggusur pesan-pesan kon si tusi ini, 
dan dapat diduga mereka telah termakan oleh academic hegemony, 
sebagai perang ideologi neoliberalisme yang menundukkan kampus-
kampus kita menjadi intellectual followers, atau memang dirundung 
oleh academic poverty. Oleh karena itu, di sini saya merasa perlu 
meneriakkan ulang kecaman pada Kongres ISEI di Bukittinggi 
(2009) agar ISEI tidak terus-menerus menjadi pembangkang 
terhadap pesan-pesan konstitusi.

Di samping kelengahan kultural dan akademis mengenai pesan 
ideologi yang menyertai doktrin demokrasi ekonomi sebagai ruh 
Pasal 33 UUD 1945, ada pula semacam intellectual coquette seba-
gaimana dikatakan seenaknya oleh seorang Guru Besar ahli moneter 
Universitas Indonesia kepada saya baru-baru ini, dengan absurdnya 
ia katakan: Sekarang sudah tidak ada lagi Pasal 33 UUD 1945, 
sudah lewat, sebaiknya tidak bicara lagi Pasal 33 ini.” Barangkali 
sikapnya ini sesuai dengan harapan instingtifnya, bahwa Pasal 33 
UUD harus dihapuskan. Padahal hilangnya atau dirubahnya Pasal 
33 UUD 1945 tidak lebih dari suatu wishful thinking-nya sang Guru 

43 Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, Mimbar Hukum, Jurnal Berkala 
FH-UGM 2/49 (2005).
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Besar moneter ini, yang barangkali senantiasa mengusik dia dan 
mereka yang mengaggumi ekonomi pasar dalam tataran ortodoksi 
neoklasikal,44 termakan oleh ketertundukkan akademis yang melanda 
kampus-kampus kita.45 Di lain pihak, justru Pasal 33 UUD 1945 
yang sangat Islami ini saat ini sedang dicari-cari oleh para “pendatang 
baru” yang sedang menyusun silabus Ekonomi Syariah.46

44 Pasal 33 UUD 1945 mati-matian telah berhasil dipertahankan ketiga 
ayat aslinya, ditambah dengan 2 ayat baru (ayat 4 dan ayat 5). Pada ayat 4 yang 
baru ini dicantumkan secara strategis perkataan “efi sien,” namun kemudian 
dalam perumusan fi nalnya pada Sidang Panitia Ad-Hoc menjelang Sidang Pleno 
MPR, sempat kami lumpuhkan dengan menyisipkan perkataan “ber keadilan” 
di belakang perkataan “efi siensi,” sehingga menjadi “efi siensi berkeadilan.” 
Dengan perkataan “efi siensi berkeadilan” itu, maka “efi siensi” tertransformasi 
dari nilai ekonomi-sentris (neoklasikal liberal) menjadi “efi siensi sosial” sebagai 
nilai sosial-ekonomi yang lebih luas, ke arah orientasi dan makna social-justice 
dan societal welfare, yang terkait langsung dengan  makna “keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.”

45 Susan George menggambarkan pula betapa sengitnya perang ide dan perang 
ideologi itu berjuang keras menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan 
kapita lisme global (istilah SES “hegemoni akademis”), yang dibiayai oleh kor-
porasi-korporasi dan yayasan-yayasannya secara besar-besaran, memasuki dunia 
kampus dan lembaga-lembaga pene litian ter hormat, “membeli” para intelektual 
dan editor-editor majalah terkemuka, me ngadakan perde batan-perdebatan 
artifi sial yang direkayasa dan dimuat di New York Times, Washington Post dan 
Time Magazine. IMF, Th e World Bank, WTO ikut dalam perang ide ini, sebagai 
bagian dari pabrik ideologi neoli be ralisme. Bagi kita mengabaikan ekonomi 
rakyat dan deindustrialisasi sekedar demi WTO adalah kelengahan kultural dan 
akademis yang sangat parah. Lebih dari itu Susan George menggambarkan pula 
bengisnya neo liberalisme di Amerika Serikat, apalagi terhadap negara-negara 
berkembang, melalui korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional 
pendukungnya. Lihat Susan George, Republik Pasar Bebas, terjemahan (Jakarta: 
INFID/Bina Rena Pariwara, 2002), h. 75-101.

46 Pada kesempatan ini saya rasakan perlunya mencoba menjelaskan dari 
sudut pandang Syariah sebagai berikut. Bunyi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 
menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan.”

Perekonomian disusun, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan 
tersusun sendiri, haruslah disusun karena Firman Allah “supaya harta itu jangan 
hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu” (Q 59: 7). 
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Pasal 33 UUD 1945 bersama-sama dengan Pasal 34 UUD 
1945 merupakan dua pasal saja yang berada di bawah Bab XIV 
UUD 1945 (asli) yang berjudul KESEJAHTERAAN SOSIAL. 
Pasal 34 UUD 1945 menjadi kelengkapan dari Pasal 27 (ayat 2), 
Pasal 31 dan Pasal 33, sebagai wujud tanggungjawab negara yang 
berupa altruisme-fi lantropis. Dengan demikian sempurnalah local 
wisdom Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara 
utuh. Saya kutipkan Pasal 34 UUD 1945: 

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 
negara: (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan 
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara 

Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi pe nguasaan (tidak boleh 
terjadi pemonopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena “Kepunyaan 
Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha 
Kuasa atas segalanya” (Q 5: 120). Dan “Sungguh, orang-orang mukmin hanya 
satu dalam persaudaraan” (Q 49: 10). Demikian pula Tuhan tidak meng hendaki 
penguasaan harta secara mutlak, maka Tuhan berfi rman “Celakalah…yang 
menimbun harta dan menghitung-hitungnya” (Q 104: 2).

Bahwa perekonomian harus disusun, tidak boleh dibiar kan tersusun sendiri 
melalui mekanisme pasar-bebas a la competitive economics, maka makin jelas dari 
Sabda Rasul saw agar “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput” 
(HR Abu Dawud). Berserikat adalah wujud paham keber samaan, berserikat 
adalah wujud pengaturan berdasar mu syawarah dan mufakat. 

Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena 
diutamakannya “usaha bersama” atau usaha “ber-jemaah,” yang dalam bahasa 
ekonomi saya sebut sebagai mutualism, melalui perserikatan itu; yang berarti 
menolak individualisme atau asas perorangan. Seharusnya bagi mereka yang 
aktif dalam pengembangan ekonomi syariah maka Pasal 33 UUD 1945 harus 
menjadi INET mereka pula.

Demikian pula arti dari “asas kekeluargaan” yang dalam bahasa ekonomi 
saya sebut sebagai brotherhood, yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai 
“ukhuwah,” baik diniyah, wathaniyah maupun basyariyah.

Demikian pula perlu kita catat bahwa Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan 
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” menunaikan 
Q 107:1-7. Bahwa defi nisi pem bangunan telah terkoreksi dan ber kembang ke 
arah people-centered dan humanism, harus kita sadari dan terus kita tuntut.
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bertanggungjawab atas penye diaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan fasilitas pelayanan umum yang layak; (4) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.

Lebih lanjut mengenai kelengahan ideologis-kultural ISEI, 
sebagaimana dapat kita saksikan selama ini, ISEI abai begitu saja 
terhadap cita-cita menjunjung tinggi nasionalisme ekonomi, sama 
sekali tak nampak prihatin terhadap gencarnya privatisasi awut-awu-
tan, penjualan-penjualan BUMN strategis yang berujung pada asin-
gisasi, terhadap AC-FTA yang jelas-jelas merugikan perekonomian 
nasional dan isu-isu ekonomi yang memilukan tentang Indonesia 
is being for sale dalam pasar-bebas neoliberalistik yang dipelihara 
oleh pemerintah, yang kesemuanya bertentangan dengan Pasal 33 
UUD 1945 dan yang sekaligus mempertajam dimensi-dimensi 
ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi nasional kita. 

Globalisasi dan The End of Laissez-Faire

Perlu saya menggambarkan apa itu globalisasi? Dan di mana kita 
dengan Pasal 33 UUD 1945 kita berada? Saya kutipkan beberapa 
catatan mengapa globalisasi harus tetap kita waspadai: “Dalam 
keadaan dunia semakin terglobalisasi… akan terjadi pe ru sak an serius 
terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, ke masyarakatan 
dan etnis” (Huntington).47 “Globalisasi adalah nama lain untuk 
dominasi Amerika” (H. Kissinger).48 “Dari segi kultural globalisasi 
te lah cenderung meliputi meluasnya (demi pembaikan ataupun pem-
bu ru kan) Amerikanisasi” (T. Friedman).49 “Dunia akan me mi liki 

47 Saumuel P. Huntington, Th e Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), h. 68.

48 Trinity College, 1998. Lihat Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 48.
49 Th omas L. Friedman, Th e Lexus and the Olive Tree (New York: Achor 

Books, 2001), h. 9.
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eko nomi global tanpa pe me rintahan global… saat ini kita me miliki 
ekonomi global tanpa masyarakat global” (G. Soros).50 “Globalisasi 
adalah imperialisme ekonomi baru” (Petras & Veltmeyer).51 Tetapi 
glo balisasi tidak lagi sekedar suatu proses dominasi Amerika ataupun 
Amerikanisasi yang sederhana, “Globalisasi telah menciptakan 
perang dagang” (Krugman).52 bahkan saat ini, “telah dengan parah 
mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan” 
(Swasono).53 “Cara bagaimana globalisasi telah di tatalak sana…per-
lu secara radikal dipikirkan ulang… membuat globalisasi bekerja 
merupakan langkah-langkah berikutnya untuk memujudkan 
keadilan global” (Stiglitz),54 atau, sebagaimana kita saksikan adalah 
“ekonomi terjun bebas made in Amerika… tentang pasar-bebas dan 
teng  gelamnya ekonomi dunia” (Stiglitz).55

Dengan menggambarkan globalisasi seperti di atas, pastilah 
nasib pemerataan pembangunan, kepentingan ekonomi rakyat dan 
keadilan sosial, makin tidak menentu.

Tidak mudah bagi sekelompok ekonom fundamentalis pasar 
melepas kan diri dari mitos tangan ajaib (invisible-hand) dan pasar-
bebas (free-market) senyawanya ini. Setiap kali dituntut ber akhirnya 
pasar-bebas (the end of laissez-faire), setiap kali pula doktrin fun-
damen     talisme pasar, sebagai cerminan paham individualisme (self-
interest) dan liberalisme, muncul kembali. 

50 George Soros, Th e Crisis of Global Capitalism (New York: Public Aff airs, 
1998), h. 126.

51 James Petras and Henry Veltmeyer, Globalization Unmasked: Imperialism 
in the 21th Century (New York: Zed Books, 2001), h. 11.

52 Paul Krugman, “Competitiveness: A Dangerous Obsession,” dalam 
Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkof, eds.,  Th e Global Agenda: Issues 
and Perspectives (New York: McGraw-Hill, 2011), h. 321-322.

53 Sri-Edi Swasono, Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi (Jakarta: 
BAPPENAS), h. 5, n14.

54 Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (London: Allen Lane/
Penguin, 2002), h. 247-251.

55 Joseph E. Stiglitz, Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the 
World Economy (New York: W.W. Norton, 2010), title page, xii-xxv.
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Menurut catatan saya sudah lima kali ditegaskan perlunya 
mengakui the end of laissez-faire. Petama kali oleh tokoh besar 
John Maynard Keynes (1926); kedua oleh Moh.  Hatta, Karl 
Polanyi (1934/1935 dan 1944); ketiga oleh Gunnar Myrdal, John 
Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960); 
dan keempat oleh Robert Kuttner, Lester Th urow, George Soros, 
Joseph Stiglitz dll (1990-2002). Inti nya adalah bahwa pasar tidaklah 
self-regulating, tidak self-correcting, penuh market failures, terutama 
dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Para Nobel 
laureates 2007 (Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson); 
2008 (Paul Krugman); 2009 (George Akerlof ) barangkali sebagai 
penegas kelima yang mendukung the end of laissez-faire.56

Mengapa tiap kali the end of laissez-faire ditegaskan, se tiap kali 
ia muncul kembali? Jawabnya: kapitalisme tidak bisa hidup tanpa 
laissez-faire, ibarat ikan tidak bisa hidup tanpa air. Globalisasi adalah 
topeng neokapitalisme dan neoimperialisme, yang sesuai sifat dasar 
bawaannya, akan tetap eksploitatori, predatori dan rakus. Globalisasi 
adalah tempat bersembunyinya funda men talisme pasar sebagai 
penjajahan baru, hegemoni dan peram pokan oleh kaum pemodal 
global (global fi nancial tycoons) yang melembaga di Washington 
terhadap negara -negara berkembang.57

Penutup WISDOM 2010

Di depan telah saya sebutkan tentang Pasal 33 UUD 1945 
sebagai benteng nasionalisme. Memang demikian nasionalisme 
tidak pernah usang. Dari sini saya mengharap bahwa para pemuda-
pemudi kita tidak termakan oleh skenario the borderless world, the 
end of nation states dan the end of ideology. Untuk itu akan saya 

56 Lihat Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (Jakarta: 
Yayasan Hatta, 2010), h. 109-110.

57 Lihat Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, h. 
110.
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kutipkan pandangan-pandangan mutakhir dari ilmuan-ilmuan di 
Barat mengenai nasionalisme di bawah ini.

Joan Robinson (1962): “Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada 
nasionalisme … Aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada 
tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa 
daripada sekadar untuk makan … Para penganut mazhab 
klasik menjagoi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal 
ini menguntung kan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat 
bagi seluruh dunia.”

Ho Chi Minh (awal 1970-an): “Kami akan menang perang… 
kami mem punyai senjata rahasia, yaitu nasionalisme.”

Leah Greenfeld (2001): “Tidak dapat dipungkiri bahwa nasio-
nalisme… tidak menghilang, dan bahkan tidak menunjukkan 
tanda-tanda akan segera menghilang… Nasio nalisme pertama 
kali muncul di Inggris dan telah sangat mem pengaruhi 
pandangan masya rakatnya … ciri-ciri pertumbuhan yang ber-
kesinambungan dari suatu pereko nomian modern ternyata 
tidak berlangsung secara berkesinambungan; pertum buhan 
hanya akan berkelanjutan justru jika di dorong dan di topang 
oleh nasionalisme.” 

Ian Lustic (2002): “Nasionalisme jelas merupakan suatu ke-
kuat  an pembangunan yang tak ada tandingannya di dunia 
masa kini.”

Meutia Hatta (2006): “Ketika bangsa Indonesia mem pro-
klamasikan ke mer dekaannya dengan segala alasan dan tuntutan 
yang  rasional dan sah, tidak ada hal lain bagi kita kecuali untuk 
memper tahankan dan mensyukurinya. Nasionalisme tidak saja 
indah, memberikan harga-diri, percaya-diri dan jati-diri, tetapi 
juga harus disyukuri sebagai karunia Tuhan.”
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Widjojo Soejono (2011): “Nation state is and will remain the 
most realistic and fi nal form of human institution on earth... 
vigilance is the price of liberty that every nationalist is ready 
to pay for.”

Dalam seminar international WISDOM 2010, saya jelaskan 
dan tegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah sebuah master-
piece Indonesia, suatu local wisdom inspiring global solutions. Lebih 
dari itu setelah mengulas kecemasan Stiglitz yang dikemukakan 
dalam buku terbarunya (April 2010) Freefall 58 tentang bakal 
tenggelamnya ekonomi dunia, saya katakan: “What Mr. Stiglitz 
is looking for is Article 33 of the Indonesia’s Constitution,” i.e., 
“Th e economy is to be managed as mutual endeavor based upon 
the principle of brotherhood.” Ini merupakan keyakinan teguh 
mempertahankan semangat kemerdekaan kita, yang pula sekaligus 
menjawab tanggungjawab intelektual yang dituntut Nurcholish 
Madjid agar kita mencari ide-ide simpatik terhadap tantangan 
terbesar kita. Ia mengajak kita untuk mencoba, seberapa bisa, 
mencari pemecahannya bersama. 

Keprihatinan mulianya ini hendaknya tetap tumbuh hidup 
dalam pemikiran pembangunan nasional kita. Keprihatinannya ini 
harus tertransformasi dalam suatu perjuangan idealisme, dan kita 
harus berada di garis depan. 

Saya telah menjawabnya: back-to-basics! Pembangunan adalah 
proses humanisasi, lebih dari sekedar hitung-hitungan GNP, baik 
pertumbuhan, pemerataan, pemilikan (wealth), partisipasi, maupun 
emansipasi dan seterusnya, meskipun semuanya ini masing-masing 
mengandung kebenaran nasional, tetapi ujung-ujungnya haruslah 
berupa tercapainya “kebahagiaan hidup”59 seluruh rakyat, sesuai 

58 Lihat Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, h. 
109-110..

59 Bung Hatta sejak lama mengemukakan pentingnya “kebahagiaan” sebagai 
tujuan pembangunan, ditegaskannya bahwa Pancasila merupakan bimbingan 
untuk mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat (1956). Adam Smith dari 
Moral Sentiment-nya (1759) (sebelum ia menjadi tidak konsisten dengan Wealth 
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dengan kesadaran dinamis dan tuntutan keadaban mulia yang 
diembannya. Artinya adalah suatu kecelakaan luar biasa bila 
pembangunan dibiarkan berubah menjadi proses dehumanisasi, 
mengabaikan manusia sebagai magnifi cus homo-humanicus.

Jakarta, 10 November 2011. 

Sri-Edi Swasono adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. 
Ia adalah salah seorang tokoh terkemuka yang konsisten memperjuangkan 
sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis dan mandiri di Indonesia 
dengan koperasi sebagai pilar utamanya.

of Nations-nya 17 tahun kemudian) menekankan pentingnya pendekatan moral 
yang bertitik-tolak dari sifat dasar manusia untuk memberikan happiness kepada 
orang lain. Kemudian dalam konstitusi Amerika Serikat (1776) disebutkan 
tentang the pursue of happiness sebagai hak warganegara. Pandangan seorang fi lsuf 
Prancis, Charles Fourier, menjadi rujukan bagi pembangunan yang mengangkat 
happiness sebagai tujuan kehidupan peradaban bermartabat. Amartya Sen (1999 
& 2002) antara lain menyatakan tentang happiness sebagai inheren dalam 
rasionalitas pembangunan. Kemudian akhirnya diangkat dalam konsepsi “Gross 
Domestic Happiness” (GDH) sebagaimana diutarakan oleh Raja Bhutan sekitar 
40 tahun yang lalu.  
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KEMBALI KE PEMBANGUNAN1

B. Herry-Priyono

Dalam lintasan sejarah kontemporer Indonesia, ada suatu masa, 
dan itu belum lama, ketika beberapa gejala ekonomi, politik, sosial 
dan kultural terlihat seperti awan gelap yang bergulung menyapu 
langit harapan. Tentu gejala-gejala itu tidak dialami begitu saja, 
tetapi lambat laun ditangkap sebagai persoalan melalui pembacaan 
para cendekia atas perjalanan hidup bangsa. Kalau persoalan tersebut 
tampak mendesak-desakkan diri agar diperlakukan sebagai masalah 
bersama, itu karena pembacaan para cendekia berhasil merumuskan 
endapan pengalaman yang luas dirasakan, namun kebanyakan 
orang tidak sanggup mengungkapkannya dengan rumusan yang 
cukup berdaya. 

Itulah tugas kaum intelektual. Dan Nurcholish Madjid 
ada lah salah satunya. Ketika menulis risalah “Pembangunan 
Nasional: Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial” (Agustus 
1988), ia memberi nama pada sebuah persoalan yang waktu itu 
sudah beberapa tahun menggelisahkan. Itulah periode sejarah 
tatkala Indonesia di bawah rezim Soeharto mengalami “revolusi 
material.” Ketika di tahun 1982-1983 harga minyak mulai rontok, 
rezim Soeharto berangsur-angsur kehilangan otonomi fi skal yang 

1 Makalah ini ditulis atas permintaan Nurcholish Madjid Society sebagai 
tanggapan pada tulisan almarhum Nurcholish Madjid, “Pembangunan Nasional: 
Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial,” yang disampaikan dalam “Seminar 
Mobilitas Faktor-faktor Pembangunan,” Yayasan Paramadina, Jakarta, 6 Agustus 
1988.
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bersumber dari harga minyak yang tinggi. Sejak itu gerak ekonomi-
politik Indonesia mencari motor baru dalam rupa sektor bisnis 
swasta, dengan deregulasi sebagai instrumen utama. Era deregulasi 
dan liberalisasi mulai tahun 1983, mencakup keuangan, pajak, 
tarif, bea cukai, perdagangan, investasi, pasar modal, perbankan, 
tata kota, komunikasi, dan sebagainya.

Sejak itu lanskap ekonomi-politik mengalami transformasi 
mendalam. Transformasi itu diperanakkan oleh munculnya dunia 
bisnis modern sebagai obyek aspirasi. Pada tahun 1969, misalnya, 
hanya ada 139 perusahaan swasta besar yang terdaftar resmi, tetapi 
telah menjadi 4.496 di tahun 1986.2 Sejak 1985, sekitar 67.000 
manajer baru dibutuhkan setiap tahun untuk mengisi kantong-
kantong bisnis modern.3 Kelompok bisnis seperti Grup Salim 
dan Astra adalah contohnya. Grup Salim, yang baru muncul 
ketika Soeharto mulai menjadi presiden, sudah mempunyai 427 
perusahaan di awal 1990-an, dengan penjualan total mencapai Rp. 
20 triliun dan sekitar 200.000 karyawan di seluruh dunia. Dan 
hanya dalam waktu kurang dari 20 tahun, Grup Astra pada tahun 
1986 sudah mempunyai 197 perusahaan.4 Boom bisnis swasta ini 
pula yang ada di belakang 79 persen pertumbuhan lapangan kerja 
manajerial-profesional per tahun dalam periode 1971-1989.5 
Mantra baru telah muncul dalam idiom hidup berbangsa, yaitu 
akumulasi dan pertumbuhan bisnis. 

Data itu bisa ditambah lebih panjang; semua menunjuk pada 
revolusi material yang terjadi pada lanskap ekonomi-politik di 

2 Yuri Sato, “Th e Development of Business Groups in Indonesia: 1967-
1989” dalam T. Shiraishi, ed., Approaching Suharto”s Indonesia from the Margins 
(Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1994), h. 106, 112-127. 

3 Warta Ekonomi (5 Juni 1989).
4 Yuri Sato, “Th e Salim Group in Indonesia: Th e Development and Behavior 

of the Largest Conglomerate in Southeast Asia,” Th e Developing Economics 31/4 
(December 1993), h. 408; Michael Backman, Asian Eclipse: Exposing the Dark 
Side of Business in Asia (Singapore: John Wiley & Sons, 1999), h. 113. 

5 Gavin W. Jones & Terrence H. Hull, “Demographic Perspectives” dalam H. 
Hill, ed, Indonesia”s New Order: Th e Dynamics of Socio-Economic Transformation 
(Sydney: Allen & Unwin, 1994), h. 176.
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Indonesia. Pada gilirannya, revolusi material itu membawa-serta 
transformasi mendalam pada defi nisi mengenai status. Tentang 
periode itu, Andrew MacIntyre mencatat munculnya defi nisi baru 
status sosial: “Citra sukses dalam iklan-iklan kini didefi nisikan 
menurut gambaran sukses para tokoh bisnis.”6 Inilah kelompok 
baru dalam masyarakat yang mengambil alih tahta status sosial 
yang di zaman sebelumnya digenggam kelompok seperti guru, 
tentara, dan pegawai negeri. Apa yang terjadi dirumuskan dengan 
tepat oleh Daniel Lev: 

Sementara status lama disingkirkan oleh status baru yang 
diperanakkan dan ditopang uang, kawanan baru membanjiri 
kantung-kantung profesi – dari birokrasi sipil, tentara, kalangan 
pedagang kecil, dan petani yang mendesak naik, juga dari 
keluarga-keluarga priyayi. Untuk mereka, dunia fi nance, board 
perusahaan, dan status semacam menjadi pengganti lapangan 
kerja di instansi-instansi pemerintah atau semacamnya, yang 
telah kehilangan status.7

Potret tentang transformasi lanskap revolusi material yang 
terjadi sejak awal 1980-an itu tidak akan diperpanjang. Ia diajukan 
secara hemat hanya untuk melihat konteks yang telah menggerakkan 
refl eksi seorang Nurcholish Madjid dalam risalahnya itu. Meskipun 
tidak ia sebutkan, cukup pasti revolusi material ini dicakupnya 
ketika ia menulis dalam kalimat paling awal: “perkembangan negeri 
kita semenjak dua dasawarsa terakhir ini.”8 Kalau didesak untuk 

6 Andrew McIntyre, Business and Politics in Indonesia (Sydney: Allen & 
Unwin, 1990), h. 256.

7 Daniel S. Lev, “Intermediate Classes and Change in Indonesia: Some 
Initial Refl ections” dalam R. Tanter & K. Young, eds., Th e Politics of Middle-
Class Indonesia (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 
1990), h. 30. 

8 Selanjutnya, semua kutipan tanpa penyebutan sumber, tahun dan halaman 
diambil dari risalah Nurcholish Madjid dalam bentuk typescript sepanjang 8 
halaman.  
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meringkas, sekurangnya saya mengenali dua persoalan besar yang 
diangkat dalam risalah itu. Pertama, bagaimana mengartikan ciri 
konsentrasi/pemusatan sumberdaya dalam pembangunan nasional? 
Kedua, bagaimana melakukan koreksi atas arti pembangunan sebagai 
proses perbaikan tata hidup berbangsa menuju pemberadaban 
(civilizing process)?  

Terhadap kedua persoalan itu, Nurcholish Madjid menuliskan 
refl eksinya sebagai seorang etikus. Dan ia menaruh keduanya dalam 
problematik “dilema pertumbuhan dan keadilan sosial.” Catatan 
kecil ini akan menimbang kedua pertanyaan tersebut, terutama 
dengan mendorong pertanyaan yang terakhir menuju implikasi 
programatiknya. 

Ambivalensi dalam Dilema Pilihan

Beberapa tahun sesudah rezim Soeharto berkuasa, orang mulai 
mengenali ledakan pertumbuhan bisnis swasta yang disebut di atas 
terkait erat dengan pemberian berbagai monopoli dan privilese 
bisnis kepada cronies di sekitar lingkaran Soeharto.9 Tetapi tidak 
jelas seberapa besar konsentrasi kendali/kekuasaan kelompok-
kelompok bisnis keluarga dan para cronies itu atas arah kehidupan 
ekonomi Indonesia. Hanya ketika terjadi krisis fi nansial tahun 1997, 
terungkap bahwa 10 kelompok bisnis keluarga menguasai 58 persen 
kapitalisasi pasar di Indonesia, dan 15 keluarga bisnis menguasai 
62 persen. Sekurangnya 71,5 persen perusahaan go public dikuasai 
keluarga bisnis, sedangkan pemerintah hanya mengontrol 8,2 
persen dan warga biasa 5 persen.10 Indonesia yang di paro 1960-an 
secara ekonomi disebut sampah (chronic dropout), di akhir 1980-an 

9 Pokok ini diceritakan dan dibahas secara rinci dalam Richard Robison, 
Indonesia: Th e Rise of Capital (Sydney: Allen & Unwin, 1986). 

10 Stijn Claessens et al., Who Controls East Asian Corporations? (Washington, 
DC : World Bank, Financial Sector Practice Department, Financial Economics 
Unit, 1999), h. 6-8.
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disanjung oleh lingkungan bisnis internasional sebagai calon negara 
industrial. Dalam bahasa Ruth McVey, “negara tidak lagi menjadi 
incubus tapi incubator” bagi transformasi ekonomi.11

Tetapi masih segar pula dalam ingatan, pada pertengahan 
1980-an itu mulailah era penggusuran massal atas becak serta 
perkampungan-perkampungan kaum miskin di kota Jakarta. 
Ruang-ruang dan pasar-pasar terbuka segera berganti menjadi 
sentra komersial, supermarkets dan kemudian malls. Kota berhenti 
berfungsi dalam kosmologi politico-administratif ibukota sebuah 
Republik dan diubah menurut “kosmologi sentra-sentra korporat 
yang beroperasi sebagai kantor pusat atau kantor cabang dari sentra-
sentra fi nansial global.”12 Maka segera berakhir pula ciri kota sebagai 
ruang-ruang warga negara (civic spaces) yang masih cukup kentara 
pada era 1970-an. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) 
sekurangnya meliputi 30 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. 
Dalam periode sampai awal 1980-an, RTH itu masih mencapai 
37,2 persen, namun sejak 1985 luasan RTH itu merosot secara 
tajam dan kini tinggal 13,94 persen.13

Sebagaimana yang selalu terjadi dalam sejarah, apa yang 
awalnya tampak kemilau sebagai kebebasan segera mengandung 
benih-benih perbudakan. Begitu pula obsesi akan akumulasi dan 
pertumbuhan segera melahirkan keganasan persoalan keadilan. 
Gejala itu mesti dirayakan atau diratapi? Penggambaran faktual 
dari keketatan ilmu apapun tidaklah cukup. Apa yang dianggap 
sebagai “berkah” sekaligus “kutukan” itu sama-sama dapat diajukan 
sebagai deskripsi. Tetapi di akhir setiap deskripsi, pertanyaan yang 
menggigit selalu muncul: So what? Itulah pertanyaan etis, dan itulah 

11 Ruth McVey, “Th e Materialization of the Southeast Asian Entrepreneur,” 
dalam R. McVey, ed., Southeast Asian Capitalists (Ithaca: Cornell University 
Southeast Asia Program, 1992), h. 27. 

12 Mike Douglass, “Civil Society for Itself & in the Public Sphere: 
Comparative Research on Globalization, Cities and Civic Space in Pacifi c Asia,” 
Makalah penelitian disampaikan dalam GRAD Conference, Vancouver, 14-16 
June 2003.  

13 Kompas (1 September 2009), h. 25. 
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jenis pertanyaan yang diajukan Nurcholish Madjid: “Tumbuhnya 
DKI Jakarta Raya dan sekitarnya (Jabotabek) menjadi sebuah 
megapolis tidak saja merupakan fungsi gerak demografi s masyarakat 
kita, tetapi juga merupakan fungsi kemandegan atau immobilitas 
sumber-sumber daya tersebut.” Juga dengan keindahan idiom 
pembangunan nasional yang kencang dilancarkan rezim Orde Baru, 
corak perkembangan industrial waktu itu mulai membawa “dampak 
semakin menciutnya kemungkinan menyerap tenaga kerja dalam 
skala besar, dan dengan begitu semakin terkonsentrasinya berbagai 
kemampuan dan sumber daya.” 

Kontradiksi-kontradiksi itu tidak mudah dipecahkan, dan yang 
membuat semua itu menjadi persoalan etis yang akut adalah karena 
apa yang dihadapi berupa ambivalensi-ambivalensi yang membawa 
dilema pilihan. Tetapi, mengapa di mata Nurcholish Madjid gejala 
itu membawa dilema besar? Ia menulis:

Sebab sementara usaha penciptaan kemakmuran dirasakan 
sebagai hal amat mendesak, ...namun cita-cita mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat telah menjadi kesadaran 
prinsipil nasional dan telah melekat sebagai bagian dari cita-
cita kenegaraan kita. Ini membawa kita kepada situasi dilematis 
antara imperative pertumbuhan ekonomi dan kewajiban moral 
yang menciptakan keadilan sosial... [K]ecederungan immobilitas 
sumber-sumber daya dan terkonsentrasinya sumber-sumber itu, 
jika tidak berhasil ditangani dengan tepat, bisa menjauhkan 
kita dari ide dan cita-cita kenegaraan (1, 4).

Pada bagian selanjutnya dari risalah, Nurcholish Madjid 
menulis:

Kembali kepada metafora “kue,”…  jika kita menunda pemba-
gian kue dan menunggu sampai kue itu besar, maka mungkin 
kue akan tidak pernah terbagi-bagi kepada banyak orang, 
apalagi merata. [T]egasnya, kue membesar di tangan orang-
orang tertentu yang beruntung. [P]ersoalan selanjutnya..., siapa 
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pun yang bernasib untung dalam masyarakat, baik usahawan, 
politisi, kaum profesional, bahkan kaum intelektual dan para 
pemuka agama, selalu dengan sendirinya cenderung untuk 
mempertahankan nasib baiknya itu (h. 5, 6).
 
Fokus berlebihan untuk lebih dulu membesarkan “kue” yang 

ditulis Cak Nur di atas dalam bahasa ekonom Joseph Stiglitz disebut 
sebagai “bad economics”:

Memang benar pengurangan angka kemiskinan yang sungguh 
berarti sulit tercapai tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat. 
Namun kebalikannya — yaitu argumen bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang kuat pasti mengurangi kemiskinan — tentulah 
keliru, sebab pertumbuhan tak selalu membawa kesejahteraan 
bersama. Tidaklah benar pepatah yang mengatakan “gelombang 
pasang mengangkat semua perahu.” Yang lebih sering terjadi, 
gelombang yang mendadak pasang, terutama ketika terjadi 
badai, menghempas perahu-perahu yang kecil ke pantai dan 
meluluh-lantakkannya hingga berkeping-keping.14 

Andai saja dilema yang mengecoh itu dapat langsung diperbaiki 
dengan koreksi penalaran dari dalam bidang ilmu, seperti yang 
dilakukan Joseph Stiglitz di atas; dan seandainya saja koreksi 
penalaran seperti itu langsung membawa perubahan pada tingkat 
kebijakan ekonomi; tetapi persis daya koreksi penalaran yang 
langsung berdampak pada corak kebijakan itulah yang tak bisa 
diandaikan. Karena itu, melalui berbagai siasat, daya etis nalar 
terpaksa mencari jalan menerobos pekatnya nafsu, dalam istilah 
Nurcholish Madjid, “siapa pun yang bernasib untung dengan 
sendirinya cenderung mempertahankan nasib baiknya.” Rupanya 
persis karena itulah ia kemudian menulis: “Mengingat keadaan 
dunia di sekitar kita, tuntutan mewujudkan keadilan sosial agaknya 

14 Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York: W.W. 
Norton, 2002), h. 17, 78. 
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akan mengharuskan kita semua menjadi pejuang-pejuang gigih 
untuk tujuan nasional bernegara itu.” Tentu, bahasa halus yang 
dipakai mengungkapkan imperatif lugas itu perlu dipahami dalam 
konteks sejarah ketika rezim Soeharto mudah berang kepada 
para pengritiknya. Bahkan seandainya apa yang dilakukan para 
intelektual publik hanya menunjukkan dilema. 

  

Membongkar Konsep dan Tuntutan Bertindak

Bagi kebanyakan orang, ambivalensi dan dilema antara 
pertumbuhan dan keadilan itu merupakan sumber kebingungan, 
yang pada gilirannya menghasilkan fatalisme di satu pihak, atau 
juga fanatisme kalap di lain pihak. Seperti halnya para intelektual 
publik yang menyelami tanda-tanda zaman, Nurcholish Madjid 
juga menunjukkan pemihakannya. Namun ia memilih bahwa sikap 
yang lebih diperlukan adalah pemihakan dengan cara menghidupi 
ambivalensi serta dilema sebagai tegangan. Tegangan-tegangan 
itu terasa menggigit sebagai tegangan abadi: “Tidak ada cara 
penyelesaian sederhana bagi persoalan kita... [T]idak seorang pun 
bisa berharap akan menemukan pemecahan sederhana.” Jadi, di 
satu pihak ia jelas-jelas menunjuk arah ekonomi-politik dan “jalan 
masyarakat yang kita yakini sedang bengkok.” Di lain pihak, 
ia memperingatkan bahaya para “penyederhana agung (grand 
simplifi cateurs)” yang “mengarah kepada fanatisme dan tindakan 
tanpa perhitungan.”

Tujuan keadilan sosial dalam suatu masyarakat Pancasila kiranya 
bukanlah untuk membentuk masyarakat baru yang sama 
sekali, yang secara radikal lain dari yang ada sekarang, yang 
di situ semua seperti diperbudak atas nama cita-cita bersama 
yang serba hebat. Sebaliknya, cita-cita keadilan sosial dalam 
negara Pancasila kiranya ialah untuk membangun suatu bentuk 
tatanan masyarakat yang di situ setiap warga dijamin haknya 
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untuk hidup menurut pilihannya sendiri, namun tetap dalam 
semangat kebersamaan atau kekeluargaan (h. 7).  
 
Apabila ambivalensi serta dilema senantiasa hadir di sana, 

dan jika jalan menghidupi tegangan ambivalensi-ambivalensi itu 
merupakan tugas abadi, kita mengerti apa yang tidak kita kehendaki 
sebagai posisi “bukan ini” dan juga “bukan itu.” Dan semoga 
daya intelektualitas serta benak yang skeptis setia menjaga tugas 
menghidupi tegangan itu:

Jika pihak si kuat senantiasa tergelincir kepada sikap-sikap 
pembelaan diri tanpa memperhatikan segi-segi dasar pembenaran 
(yakni, tanpa peduli kepada cita-cita luhur kesepakatan bersama), 
dan jika si lemah tetap saja bermimpi untuk suatu saat ganti 
menindas kaum penindas, maka cita-cita keadilan sosial dalam 
kerangka keseluruhan Pancasila itu sendiri mungkin malah tak 
akan menjadi kenyataan. Yang diperlukan ialah bagaimana kita 
mampu mentransformasi dilema moral kita menjadi sumber 
daya cipta (h. 10). 

Tepat di situ terletak perangkap. Pentingnya skeptisisme tetap tidak 
membebaskan kita dari tuntutan bertindak, dengan “imajinasi dan 
kreativitas yang diperlukan untuk mewujudkannya tentunya dituntut 
untuk juga sama kompleksnya.” Dan bertindak adalah melangkah 
ke dalam simpang-siur sejarah, dengan seluruh keterbatasan, 
kecemasan dan harapannya. Pada imperatif “mentransformasi 
dilema moral kita menjadi sumber daya cipta” dengan “imajinasi 
dan kreativitas yang sama kompleksnya” itulah risalah Nurcholish 
Madjid berakhir. Selebihnya, kita diminta mendayagunakan “daya 
cipta.” Mungkin tidak pada tempatnya menuntut arah programatik 
kepada risalah pengantar suatu seminar. Maka untuk itulah saya 
coba meneruskannya dalam beberapa pokok yang sangat hemat: arah 
agenda apa yang barangkali perlu diajukan?

Pertama, seperti mulai diungkap dalam banyak literatur eko-
nomi yang membahas secara serius dilema di atas, soalnya bukan 
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pertumbuhan (economic growth) tapi kualitas pertumbuhan. 
Keterarahan pada kualitas pertumbuhan itu hanya mungkin 
ditempuh lewat berbagai kebijakan publik. Apa yang Nurcholish 
Madjid sebut “imajinasi dan kreativitas” persis dibutuhkan 
dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu. 
Namun persis di situ pula daya itu tersingkir oleh “pembelaan 
diri tanpa memperhatikan segi-segi dasar pembenaran.” Dalam 
banyak hal, kebutaan itu merupakan hasil tawanan ideologis. 
Dilema pertumbuhan dan keadilan menjadi sangat akut oleh 
“kecenderungan konservatif dalam pemikiran ekonomi, yaitu 
zaman ketika agenda redistribusi dan intervensi aktif pemerintah 
dalam ekonomi sedang disingkirkan, diganti corak kebijakan yang 
liberal.”15 “Imajinasi dan kreativitas” menuntut terobosan upaya-
upaya intelektual untuk mengubah cuaca ideologis dewasa ini ke 
arah demokrasi-sosial (social democracy), dengan tekanan pada 
penciptaan berbagai mekanisme kelembagaan yang mengoperasikan 
fungsi sosial akumulasi modal. 

Kedua, salah satu agenda intelektual sebagai koreksi terhadap 
cuaca ideologis di atas menuntut penjernihan atas perbedaan konsep 
“ekonomi” (economy), “pasar” (market) dan “bisnis” (business). Arti 
ketiga konsep itu telah menjadi campur-aduk, dan kekacauan istilah 
itu kian membawa kekacauan pada dataran praktik. Secara hemat 
perlu ditegaskan bahwa istilah ekonomi (oikonomia) menyangkut 
organisasi mata-pencaharian yang melaluinya manusia memenuhi 
kebutuhan hidupnya.16 Seni dan penalaran mengenai itu disebut 
ilmu ekonomi (oikonomike/economics). Pasar bukanlah ekonomi, 
tetapi hanya salah satu teknologi alokasi sumber mata-pencaharian, 
terutama melalui pemakaian harga (price) sebagai alat pertukaran 
dalam rangka alokasi itu. Karena itu pasar hanya bagian kecil dari 
ekonomi, dan pasar pastilah bukan keseluruhan ekonomi. Itulah 

15 Francis Fukuyama, “Poverty, Inequality and Democracy: Dealing with 
Inequality,” Journal of Democracy 22/3 (July 2011): 79.

16 Bandingkan dengan Karl Polanyi, Th e Livelihood of Man, ed. H. W. 
Pearson (New York: Academic Press, 1977), h. 5, 19, 20 dan passim. 
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artinya ketika ekonom Joseph Stiglitz menulis: “Pasar (market) 
adalah bagian kehidupan ekonomi yang lebih besar (economy), dan 
pada gilirannya ekonomi merupakan bagian masyarakat (society) 
yang lebih besar lagi.”17 Kini istilah pasar dikacaukan dengan 
ekonomi lantaran mata-pencaharian dan koordinasi semakin banyak 
aspek kehidupan masyarakat dikendalikan melalui mekanisme harga 
(market system).18 Lalu, apa itu bisnis? Dalam arti ketat, istilah bisnis 
tidak punya kaitan dengan ekonomi. Ia tersambung dengan pasar, 
tapi tidak punya relasi intrinsik dengan ekonomi. Dalam bahasa 
lugas, bisnis menunjuk pada segala usaha melalui mekanisme pasar 
untuk membuat asset 100 menjadi 110, asset 110 menjadi 150, 
yang 150 menjadi 200, dan seterusnya. Maka bisnis menyangkut 
usaha untuk mencapai akumulasi, yang per defi nisi mengejar 
pertumbuhan (growth). 

Perbedaan ketiga konsep itu amat sentral. Pertama, menyamakan 
“pasar/sistem pasar” dengan “ekonomi” akan menghapus dari sejarah 
semua masyarakat kuno atau terpencil yang belum mengenal 
sistem pasar, sebab mereka kemudian dianggap tidak mempunyai 
ekonomi.19 Dengan kata lain, hanya masyarakat modern dan 
pascamodern yang punya ekonomi. Tentu saja itu kesesatan 
intelektual dan akademis yang serius. Dan pokok ini relevan untuk 
kondisi Indonesia dengan banyak kelompok suku dan komunitas 
terpencil yang menghidupi ekonomi (dalam arti “organisasi 
mata-pencaharian”) dan mengelola kelangsungan masyarakat 
tanpa sepenuhnya memakai sistem pasar. Kedua, seperti yang luas 

17 Joseph E. Stiglitz, “Foreword,” dalam K. Polanyi, Th e Great Transformation: 
Th e Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press [1944, 
1957] 2001), h. xv. 

18 Kajian rinci mengenai perbedaan “pasar” dan “sistem pasar” serta 
bagaimana ekonomi dan koordinasi kehidupan masyarakat semakin berlangsung 
di bawah sistem pasar. Lihat Charles E. Lindblom, Th e Market System: What It 
Is, How It Works, and What to Make of It (New Haven: Yale University Press, 
2001).

19 Karl Polanyi, Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl 
Polanyi, ed. G. Dalton (New York: Anchor, 1968), h. 6, 66. 
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terjadi dewasa ini, berbagai klaim tentang pertumbuhan bisnis 
akan dianggap identik dengan perkembangan ekonomi. Jika kita 
bersikeras menyamakan arti “bisnis” dengan “ekonomi,” kita tidak 
akan sanggup menjelaskan mengapa berbagai klaim pertumbuhan 
bisnis sering samasekali tak terkait dengan perbaikan ekonomi 
(mata-pencaharian) begitu banyak orang.20 Itu juga menunjukkan, 
bahkan apa yang selama ini diklaim sebagai “pembangunan 
ekonomi” sesugguhnya tidak punya kaitan substantif dengan arti 
ekonomi. Pada gilirannya, persoalan ini menunjukkan bahwa kita 
perlu membongkar arti dan isi pembangunan. 

Siasat untuk Merehabilitasi Pembangunan
 
Pertama, terutama pada dataran kebijakan, desain pembangunan 

(development) amat mendesak dibongkar dan ditata ulang. Sebabnya 
lugas. Pembangunan sebagai proses pemberadaban (civilizing process) 
sudah lama berhenti di Indonesia. Berbagai aktivitas yang diklaim 
sebagai pembangunan sesungguhnya hanya berisi pemburuan rente 
(rent-seeking).21 Istilah “pemburuan rente” dari dunia akademik 

20 Pokok ini menyangkut kaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi 
dan kondisi mata-pencaharian mereka yang hidup, misalnya, dengan kurang 
dari 2 dollar AS per hari. Pada tahun 2006, misalnya, jumlah kelompok ini di 
Indonesia mencapai 108,78 juta jiwa, atau 49 persen dari penduduk Indonesia 
tahun itu (Th e World Bank & Th e World Bank Offi  ce in Jakarta, Making the 
New Indonesia Work for the Poor, November 2006).

21 Istilah “pemburuan rente” (rent-seeking) mulai dikenal sejak dasawarsa 
1970-an. Arti istilah itu dapat dijelaskan dengan contoh ini: 

Suppose that a courtier persuades the queen to grant him a royal monopoly 
to sell playing cards throughout the kingdom. Th e courtier so favored 
will capture sizable monopoly profi ts or economic rents, and this will 
be observed by other persons who might like to enter the industry. But 
their entry is eff ectively prevented by enforcement of the royal monopoly 
privilege. [T]he potential entrants are not likely to sit quietly by and allow 
the favored one among their number to enjoy his diff erentially advantageous 
position. Instead of passive observation, potential entrants will engage in 
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ini oleh orang biasa sering disebut secara peyoratif dengan istilah 
“proyek.” Istilah “proyek” mau menunjuk bahwa banyak program 
yang diklaim sebagai pembangunan (seperti program peningkatan 
gizi, pengadaan infrastruktur, pemberdayaan perempuan, perbaikan 
lingkungan, dialog antar umat bergama, dan sebagainya) lebih 
merupakan kontrak-kontrak bisnis untuk mengeruk anggaran 
pemerintah. Dalam rangka penjarahan anggaran itu, berlangsung 
seluruh kolusi, korupsi dan nepotisme yang bukan hanya 
melambungkan besaran anggaran melalui mark-up, tapi juga 
membuat berbagai program itu samasekali tak terkait dengan proses 
pemberdayaan masyarakat setempat yang persis dimaksudkan oleh 
arti pembangunan. Dalam mafi a ini, kontrak-kontrak itu lebih sering 
terjadi bukan karena kebutuhan riil masyarakat setempat, melainkan 
sengaja diciptakan para pelaku bisnis, pejabat dan politisi untuk 
menjarah anggaran. Lugasnya, program-program yang melibatkan 
“anggaran pembangunan” itu merupakan obyek bisnis itu sendiri 
dan realisasinya lalu diklaim sebagai pembangunan. Kasus-kasus 
mafi a anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan korupsi 
di berbagai institusi negara yang selalu melibatkan para pengusaha, 
pejabat dan politisi merupakan simptom bagaimana program-
program yang diklaim sebagai pembangunan sesungguhnya berisi 
pemburuan rente.

Luasnya pemburuan rente yang diklaim sebagai pembangunan 
sangat mencemaskan. Pada awal tahun 2011, misalnya, 155 kepala 
daerah (termasuk di antaranya 17 gubernur) dinyatakan terlibat 

“rent seeking.” Th ey will invest eff ort, time, and other productive resources 
in varying attempts to shift the queen”s favor toward their own cause. 
Promotion, advertising, fl attery, persuasion, cajolery - these and other 
attributes will charaterize rent-seeking behavior.

(James M. Buchanan, “Rent-Seeking and Profi t-Seeking,” dalam J. M. Buchanan, 
ed., Towards a Th eory of the Rent-Seeking Society [Texas: Texas A & M University 
Press, 1980], h. 7-8). Pemburuan rente selalu melibatkan “bribery, hiring relatives 
of offi  cials or employing the offi  cials themselves...” (Anne O. Krueger, “Th e Political 
Economy of the Rent-Seeking Society,” Th e American Economic Review, 64/3 
(1974): 292).
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kasus korupsi, sebagian besar menyangkut mafi a penjarahan rente 
atas berbagai anggaran bagi pembangunan.22 Gejala itu juga berlaku 
bagi pengadaan barang-barang di berbagai departemen pemerintah. 
Kolusi menjarah anggaran pembangunan itu begitu luas, sehingga 
nilai mark-up yang dilakukan bagi kompensasi biaya suap serta 
komisi sedemikian tinggi. Dari 792 kasus pengadaan barang/jasa 
di instansi pemerintah daerah Jakarta dan sekitarnya, misalnya, 
92,7 persen melibatkan kolusi penjarahan rente ini. Dari investigasi 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di seluruh Indonesia tahun 
2010, kerugian anggaran pembangunan dari penjarahan rente ini 
sekurangnya mencapai Rp 150 triliun.23 Hasil penelitian mutakhir 
Perkumpulan DEMOS tentang perwujudan hak ekonomi, sosial 
dan budaya di enam wilayah (Manado, Purbalingga, Mimika, 
Musi Banyuasin, DKI Jakarta, Kabupaten Sanggau) juga jelas 
menunjukkan pola itu. Misalnya, 93,35% anggaran pembangunan 
pendidikan kota Manado habis dipakai untuk keperluan pejabat/
pegawai pemerintah daerah, dan hanya 6,65% bagi belanja publik 
yang terkait dengan pembangunan pendidikan. Di Mimika, 84,05% 
APBD sektor kesehatan dibelanjakan bagi keperluan pejabat/
pegawai, dan hanya 15,95% tersisa untuk belanja publik yang terkait 
dengan kesehatan. Namun bahkan porsi kecil anggaran untuk 
belanja langsung sektor-sektor publik itupun tidak jelas manfaatnya. 
Misalnya, seperti pola yang terjadi pada tingkat nasional, kenaikan 
konstan anggaran untuk mengurangi kemiskinan secara statistik 
jelas-jelas tidak punya dampak apapun pada pengurangan jumlah 
orang miskin. Itu berlaku di hampir semua daerah penelitian.24

Angka-angka itu hanya simptom kecil apa yang diklaim sebagai 
pembangunan telah jauh melorot menjadi penjarahan rente. 
Lenyaplah cita-cita pembangunan sebagai proses pemberadaban, 

22 Th e Jakarta Post (22 March 2011), h. 6. 
23 Th e Jakarta Post (31 May 2011), h. 3. 
24  Tim Peneliti DEMOS, Demokrasi dan Kesejahteraan: Studi tentang 

Masalah Perwujudan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Enam Daerah pada 
Masa Demokrasi (Jakarta, 2011) (akan terbit). Lihat terutama tabel-tabel pada 
h. 121, 123, 126. 
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sebab apa yang diklaim sebagai pembangunan tidak lagi punya 
kaitan apapun dengan pemberdayaan bersama untuk memperbaiki 
evolusi politik, ekonomi, sosial, hukum, kultural dan teknologis ke 
tingkat yang selalu lebih beradab, atau, dalam bahasa Nurcholish 
Madjid, proses pemberadabaan menuju “cita-cita kenegaraan kita.” 
Tetapi, ke arah mana penataan ulang gagasan pembangunan itu 
perlu dilakukan? 

Kedua, salah satu caranya adalah membangkitkan kembali proses 
pengembangan komunitas sebagai modus utama pembangunan 
sejati. Mirip seperti yang menimpa istilah “pembangunan,” dewasa 
ini makna “pengembangan komunitas” (community development) 
juga telah menjadi busuk. Ia terdengar sebagai program dan 
idiom rezim otoriter ala Orde Baru, atau ia telah dibajak oleh 
sektor bisnis dan dijadikan bagian pencitraan kepedulian sosial 
melalui corporate social responsibility (CSR). Memang tragis hidup 
dalam cuaca semantik yang busuk. Tentang pembusukan arti 
“pembangunan” dan “pengembangan komunitas” ini, perlulah kita 
ingat diktum klasik: abusus non tollit usum (fakta bahwa sesuatu 
telah disalahgunakan tidak berarti sesuatu itu tidak berguna lagi). 
Seperti yang berlaku pada arti pembangunan, begitu pula kita perlu 
membangkitkan kembali agenda pengembangan komunitas sebagai 
modus procendi pembangunan sejati. 

Apa keunggulan pengembangan komunitas sebagai modus 
pembangunan sejati? Dinamika hidup yang nyata di lapangan secara 
intrinsik berisi keterjalinan yang sulit dipisahkan antara berbagai 
arus tindakan yang oleh dunia akademik disebut ekonomi, politik, 
budaya, hukum, agama, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, 
teknologi, dan sebagainya. Pembedaan (atau bahkan pemisahan) 
ekonomi, politik, budaya, hukum, ligkungan, dan sebagainya itu 
hanya rekaan dunia akademik, yang tidak pernah terjadi dalam 
arus nyata peristiwa di lapangan. Apa yang disebut ekonomi 
tidak terpisah dari politik, apa yang politik dan ekonomi tidak 
terpisah dari lingkungan hidup, dan seterusnya. Dengan bahasa 
yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi, dinamika konkret 
hidup masyarakat lokal (di mana pun) tidak pernah mengenal 
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ceteris paribus.25 Pembedaan, pemilahan, atau pemisahan dengan 
menggunakan prosedur ceteris paribus hanyalah momen berpikir 
dan ciptaan momen analisis. Misalnya, ilmu antropologi berfokus 
pada urusan nilai (value), sebagaimana geografi  berfokus pada 
urusan dinamika tata ruang (space). Tentu saja dinamika konkret 
kehidupan bukan hanya menyangkut urusan nilai dan ruang. 

Apabila pembangunan menyangkut proses perbaikan kehi-
dupan bersama menuju pemberadaban, padahal kehidupan dan 
pemberadaban menyangkut keseluruhan dimensi — politik, 
ekonomi, hukum, budaya, sosial, agama, lingkungan, teknologi, 
pendidikan, kesehatan, dan seterusnya — maka pembangunan pasti 
bukan hanya menyangkut sektor ekonomi saja, lingkungan saja, 
atau teknologi saja. Dari pokok sangat sederhana ini juga segera 
dapat dipahami mengapa menjamurnya malls saja samasekali tak 

25 Ceteris paribus adalah istilah bahasa Latin, berarti “dengan mengandaikan 
hal/faktor lain sama/konstan.” Ia bukan istilah ekonomi. Ilmu ekonomi hanya 
meminjamnya dari ungkapan yang sering dipakai dalam retorika klasik, jauh 
sebelum dipinjam dalam ilmu ekonomi. Andaikan Anda mau menjelaskan gejala 
Y. Dalam suatu analisis dan karena keterbatasan, Anda hanya menggunakan 
faktor penjelas X1, X2 dan X3, tetapi tentu X1, X2 dan X3 itu bukanlah seluruh 
faktor yang menjelaskan terjadinya Y. Maka Anda bilang/menulis: “X1, X2 dan 
X3 adalah faktor-faktor yang menyebabkan Y, ceteris paribus.” Rumusan resmi 
arti ceteris paribus dalam analisis ekonomi adalah sebagai berikut: 

Th e element of time is a chief cause of those diffi  culties in economic 
investigations which make it necessary for man with his limited powers to go 
step by step; breaking up a complex question, studying one bit at a time, and 
at last combining his partial solutions into a more or less complete solution 
of the whole riddle. In breaking it up, he segregates those disturbing causes, 
whose wanderings happen to be inconvenient, for the time in a pound called 
Ceteris Paribus. Th e study of some group of tendencies is isolated by the 
assumption “other things being equal”: the existence of other tendencies 
is not denied, but their disturbing eff ect is neglected for a time. Th e more 
the issue is thus narrowed, the more exactly can it be handled, but also the 
less closely does it correspond to real life.

(Alfred Marshall, Principles of Economics [London: Macmillan, [1890, 1920] 
1972], h. 304).
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cukup disebut pembangunan. Apa kaitan pokok ini dengan agenda 
pengembangan komunitas? Hanya dalam bingkai pengembangan 
komunitas, totalitas dimensi (yang dicacah-cacah oleh dunia 
akademik itu) paling nyata ditemukan. Hanya dalam dinamika 
konkret pengembangan komunitas pula dimungkinkan, misalnya, 
pembangunan ekonomi yang ekologis dan ekologi yang ekonomis. 
Sebabnya sederhana. Apa yang dianggap menguntungkan secara 
ekonomis bisa saja dialami oleh masyarakat lokal sebagai kerugian 
ekologis atau kerugian dalam kerukunan hidup beragama. Hanya 
dalam dinamika konkret masyarakat lokal, timbangan untung-
rugi seperti itu berlangsung secara riil dalam arus kehidupan. Dan 
melalui check-and-balance antara berbagai dimensi kehidupan 
itu pula proses perbaikan hidup ke arah evolusi pemberadaban 
terjadi. Lugasnya, hanya dalam bingkai dan dinamika konkret 
pengembangan komunitas, apa yang ekonomi, yang politik, yang 
ekologis, yang kultural, dan sebagainya dapat dibangun (being 
developed) dalam satu tarikan nafas gerakan. 

Ada satu catatan kehati-hatian. Tentu, proposal kecil ini tidak 
buta terhadap fakta bahwa banyak program pembangunan menuntut 
penggunaan teknologi tinggi, seperti pengembangan benih-silang, 
bendungan pembangkit energi, bandara udara, pelabuhan, jalan 
toll, dan sebagainya. Program seperti itu tidak mungkin dilakukan 
dengan modus utama pengembangan komunitas. Program-program 
yang menuntut teknologi tinggi hanya bisa dilakukan secara andal 
oleh para spesialis. Dan program-program itu berbeda cirinya 
dengan program-program pembangunan seperti pemberdayaan 
perempuan, penghijauan lingkungan, peningkatan gizi, dialog 
antar umat beragama, gerakan pertanian terpadu, dan sebagainya. 
Dalam jenis program yang terakhir inilah pengembangan komunitas 
merupakan pendekatan utama bagi pembangunan. Tanpa itu, 
program seperti peningkatan gizi atau dialog antar agama hanya 
menjadi obyek bisnis para kontraktor dan pejabat pemburu rente. 
Namun bahkan dalam program-program berteknologi tinggi yang 
hanya dapat dilakukan para spesialis pun, pengembangan komunitas 
perlu mendapat prioritas, sebab tanpa itu program-program spesialis 
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cenderung tidak terkait dengan proses pemberdayaan hidup 
masyarakat setempat ke arah perbaikan. 

Pada dataran ini, apa yang oleh Nurcholish Madjid dirumuskan 
dalam bahasa etis menjelma menjadi masalah-masalah akut 
sekonkret seperti yang luas kita temui hari-hari ini. Dan yang ia 
sebut “transformasi dilema moral” menuntut gerakan sekonkret 
seperti yang dicatat secara hemat di atas. Salah satunya adalah 
gerakan membongkar arti dan isi pembangunan yang telah 
membusuk menjadi pemburuan serta penjarahan rente oleh para 
petualang bisnis, politisi dan pejabat. Semua itu menjauhkan arti 
pembangunan dari proses perbaikan/pemberdayaan kehidupan 
berbangsa ke arah pemberadaban. Kesesatan ini rupanya lebih 
membawa kita menuju kondisi biadab. 

Mungkin itulah mengapa Nurcholish Madjid mendesak kita 
supaya “ikut memikul tanggung jawab meluruskan jalan masyarakat 
yang kita yakini sedang bengkok.” 

Jakarta, 8 September 2011

B. Herry-Priyono adalah dosen dan Ketua Program Magister Ilmu Filsafat, 
Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara di Jakarta. Mantan Wakil Direktur 
Institut Sosial Jakarta (ISJ) ini menulis banyak artikel di berbagai surat kabar, 
majalah dan jurnal.
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YOGINI, PEREMPUAN TERCERAHKAN1

Shambhavi Lorain Chopra

“Aham prema.”
(Aku adalah cinta Ilahi)

Dalam Bhavani Nama Sahasra (Ribuan Nama Dewi Bhavani), 
Pandit Jankinath Kaul secara indah telah menjelaskan seorang 
yogini2 demikian: “Seorang yogini adalah orang yang memiliki 
kekuatan-kekuatan magis.” Para shakti,3 kekuatan tertinggi, 
dalam bentuk Durga diberi nama Yogini. Dia memiliki berbagai 
bentuk dan mengambil energi-energi Ilahi yang berbeda untuk 
mempertahankan keserasian di Alam Semesta untuk melawan 
kejahatan dan menegakkan kebaikan. Seorang perempuan yang 

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Shambhavi Lorain Chopra, 
Yogini: Unfolding the Goddess Within, Artikel 51, yang berjudul “Yogini, the 
Enlightened Woman” (New Delhi: Wisdom Tree, 2006), h. 168-171. Semua 
catatan kaki dalam terjemahan ini dibuat oleh penerjemah.

2 Istilah “yogini” digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang 
mempraktikkan yoga. Istilah ini dibedakan dengan istilah “yogin,” yang 
digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang mempraktikkan yoga. 
Istilah “yogi” digunakan untuk menyebut seseorang, baik laki-laki maupun 
perempuan, yang mempraktikkan yoga, dan dengan demikian istilah ini adalah 
netral gender.     

3 “Para” [dengan tulisan cetak miring] dalam ungkapan “Para Shakti” dalam 
artikell ini adalah kata Sanskerta, yang berarti tertinggi, terbesar, teragung, atau 
terpenting. Jadi kata “para” [dengan tulisan cetak miring] ini berbeda dengan 
kata “para” dalam bahasa Indonesia, yaitu kata yang dipakai di depan kata benda 
untuk menyatakan arti jamak atau banyak.
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mencapai suatu keadaan transcendental dalam sadhana4 kembali 
menjadi yogini atau Bhairavi, seorang ahli [yang] perempuan dalam 
yoga. Dia memiliki energi Durga5 di dalam dirinya.

Seorang yogini sejati adalah perempuan tercerahkan dengan 
gairah besar, kekuatan-kekuatan spiritual dan penglihatan batini 
yang dalam. Para yogini membawa suatu perasaan bebas, suatu 
perasaan berkuasa penuh dalam apapun yang mereka lakukan. 
Dengan tatapan-ratapan tajam, mereka bisa bahkan menghipnotis 
seorang yogi besar dan mampu mengubah bentuk mereka semau-
maunya. Sarjana-sarjana Tantrik6 telah menulis tentang para yogini 
sebagai perempuan-perempuan merdeka, blak-blakan, terus-terang, 
dan jujur dengan kelemah-lembutan jiwa. Tanpa  para yogini, yoga 
bisa gagal mencapai tujuannya dan tetap mandul.

Teks-teks Shakta7 menghormati baik para perempuan maupun 
Bumi dengan sama sebagai sumber energi, vitalitas, kesejahteraan 
fi sik dan spiritual. Memperhatikan analogi antara seorang yogini dan 

4 Sadhana [kata Sanskerta] adalah istilah yang berarti jalan hidup untuk 
mencapai tujuan ideal yang diyakini seseorang, seperti moksa dalam Hinduisme 
dan nirwana dalam Buddhisme. Kata sadhana sekarang ini sering diartikan 
praktik spiritual atau keagamaan. 

5 Durga menurut kepercayaan orang-orang Hindu adalah istri Siwa 
(atau Shiva). Dewi Durga adalah ibu Dewa Ganesha dan Dewa Kumara. Ia 
disebut Uma atau Parwati, dan disembah sebagai ratu kosmos. Biasanya Dewi 
Durga digambarkan sebagai seorang perempuan cantik berkulit kuning yang 
mengendarai seekor harimau. Ia mempunyai banyak tangan dan memegang 
banyak pusaka dengan posisi mudra, gerak tangan sakral yang biasanya dilakukan 
oleh para pendeta Hindu.  

6 Tantrik (Inggris: Tantric) adalah kata sifat dari Tantra, kitab suci dalam 
bentuk suatu dialog antara Siwa (Shiva) dan Sakti (Shakti), yang merupakan 
seperangkat aturan-aturan untuk ritual, penyembahan, disiplin, meditasi, dan 
pencapaian kekuatan-kekuatan. Jadi sarjana-sarjana Tantrik (Tantric scholars) 
adalah sarjana-sarjana yang mengkaji secara mendalam kitab suci Tantra.

7 Shakta  adalah orang yang memusatkan penyembahan pada Sakti (Shakti), 
aspek feminine dinamik dari Siwa,  energi perempuan ilahi (the divine female 
energy).  Maka teks-teks shakta adalah teks-teks yang digunakan oleh shakta-
shakta, yang menekankan pemujaan dan penghormatan pada Sakti.  
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Bumi, sebuah tafsir Cakrasamvara8 Tibet abad ke-11 menyatakan: 
“Menyadari seorang yogini yang akan sangat menyenangkan dan  
mengirimkan energi dan kekuatan kepadanya [yaitu kepada laki-
laki], dan dengan gairah besar merasa tertarik kepada yogini itu, 
jika calon laki-laki yang menginginkan itu tidak memuja yogini 
itu, ia [yogini itu] tidak akan merestui sang yogi, dan pencapaian-
pencapaian spiritual tidak akan datang.” Buku Miranda Shaw, 
Passionate Enlightenment, yang diperkenalkan kepada saya oleh 
Lokesh Chandraji, pertama kali menyingkapkan dunia yogini kepada 
saya dari perspektif Buddhis.

Dalam pemikiran Hindu, yogini melambangkan yoga 
shakti itu sendiri, kundalini, begitu juga kekuatan-kekuatan 
penghuni tetap dari dewi-dewi para chakra-chakra9 yang 
berbeda-beda. Sang yogini memiliki kekuatan yoga itu sendiri 
dan bisa membangkitkan kekuatan itu pada orang-orang lain, 
bukan hanya secara umum, tetapi juga pada titik atau tempat 
apa saja dalam tubuh atau jiwa. Kemampuan seorang laki-laki 
untuk mencapai keadaan-keadaan lebih tinggi dari yoga bisa 
dimudahkan bila berhubungan dengan sahabat perempuan yang 
memantulkan energi seperti itu. 

Persis seperti dewi memberkahi dan memberikan manfaat 
kepada para pemujanya, dan shakti menghidupkan semua 
praktik biologis, kultural dan keagamaan, demikian juga seorang 
perempuan bisa menyalurkan daya-hidup atau energi spiritual 
ini kepada pemuja-pasangannya. Seorang perempuan tidak lebih 
kehabisan karena menyediakan makanan spiritual daripada seorang 

8 Kelihatannya kata “Cakrasamvara” adalah sebutan singkat dari 
“Cakrasamvara Tantra,” kitab suci yang dipandang sebagai yang termasuk 
kelompok induk Anutta Yoga Tantra dalam tradisi Buddhis Vajrayana Indo-
Tibet.  

9 Chakra, kata Sanskerta yang secara harfi ah berarti “roda,” adalah pusat 
di tulang belakang, yang mengatur sekelompok fungsi. Dalam Tantra ada tujuh 
chakra (atau cakra) yang bertempat di tulang belakang. Dapat pula dikatakan 
bahwa hati (the heart) sebagai rumah jiwa adalah chakra, pusat kesadaran yang 
sesuai dengan pusat dada.
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ibu dengan menyusui anaknya. Sebenarnya, hal itu menyebabkan 
energi-energi yang lebih dalam menjadi sehat dan baik dari dalam 
dirinya.

Energi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa disadap atau diambil 
oleh seorang laki-laki dari seorang yogini semau-maunya. Sang 
yogini memilih kapan dan kepada siapa ia memberikan berkah-
berkahnya. Kemampuannya untuk meningkatkan perkembangan 
spiritual seorang laki-laki tergantung pada sifat ketuhanan [atau 
kedewian] bawaannya sebagaimana dibangunkan dan dibawa 
kepada keberhasilan dengan praktik-praktik yoganya sendiri, yang 
mencakup menatap dengan tajam masa depan dirinya dalam bentuk 
berbagai dewi dan menghiasi dirinya dengan penampilan dan hiasan 
bentuk-bentuk para dewi itu, ekspresi-ekspresi lembut dan marah, 
dan kekuatan-kekuatan supernatural bagi makhluk-makhluk yang 
membebaskan. Dengan memberikan energi dan nikmat terhadap 
seorang laki-laki – memberkahi dan memberdayakannya – sang 
yogini bukan berarti melemahkan dirinya, tetapi lebih dari itu 
dia berbagi energinya secara suka rela dengan orang yang telah 
mengambil kemurahan hatinya dengan memenuhi berbagai syarat-
sayrat yang mungkin dia tentukan. 

Hubungan seperti itu parallel dengan hubungan manusia-
Dewa [atau manusia-Tuhan] sejauh dewa adalah pemberi manfaat 
dan pengabdi manusia, penerima warisan. Meskipun dewa 
memperoleh suatu kepuasan dari hubungan itu, pemuja lebih 
banyak memperoleh kepuasan daripada objek pemujaan yang 
berkuasa penuh itu. Apa yang akhirnya diinginkan oleh para 
pemohon dari dewa adalah kebebasan dan kemerdekaan tertinggi, 
dan inilah apa yang seharusnya dicari oleh para Tantrik laki-laki 
dari hubungan mereka dengan para perempuan spiritual. Teks-teks 
Tantrik berulang kali menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak 
bisa memperoleh pencerahan tanpa menghormati para perempuan 
dan menghubungkan dirinya secara batini dengan seorang 
perempuan. Kemurahan hati perempuan adalah sebuah respons 
yang menyenangkan, namun sukarela, terhadap permohonan, 
penghormatan dan. persembahan pemujanya
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Dewi adalah seorang yogini besar, yang setia kepada Siwa 
[atau Shiva], namun sama dengan para pengikut-Nya. Dia 
adalah perwujudan energi murni, ibu dan suatu matriks semua 
manifestasi, sumber seluruh waktu, ruang dan ciptaan. Ketika 
mereka mempraktikkan yoga bersama, Shakti menerima Siwa 
sebagai gurunya, dan Dia [Siwa] mengajarnya cara-cara berada 
yang transenden untuk menuntunnya kepada pembebasan terakhir. 
Siwa pada giliranya menerima Shakti sebagai guru-Nya, dan dia 
menerima-Nya masuk ke dalam pembebasan terakhir-Nya dengan 
menempatkan-Nya berhubungan dengan kekuatan tertinggi 
kesadaran.

Dewi Chhinnamasta, dewi yang memotong kepalanya sendiri, 
melambangkan sang yogini besar, kesadaran yang menakjubkan 
di luar pikiran. Dia menggambarkan mata ketiga yang terbuka 
yang darinya kemudian menyala kilat persepsi langsung yang 
menghancurkan dualitas dan negativitas. Dia adalah yoga shakti 
atau kekuatan yoga dalam aksinya yang paling dramatis untuk 
memberikan pencerahan. Karena itu, dia juga dikenal sebagai Vajra 
Yogini. Vajra adalah kekuatan kilat tertinggi diri batini.

Chhinnamasta adalah Para Dakini,10 dakini tertinggi atau 
terpenting di antara para dakini, dewi-dewi yang menyertai pada 
jalan yoga, yang merupakan para yogini sebagai kekuatan chakra-
chakra. Para sadhaka11 yang mencari jalan kekuatan-kekuatan gaib 
atau yoga harus memujanya [Chhinnamasta], seperti dinyatakan 

10 Dakini  dalam kepercayaan Hindu adalah dewi yang dilukiskan sebagai 
perwujudan perempuan (female embodiment) dari enegi tercerahkan. Dalam 
bahasa Tibet, dakini diterjemahkan khandroma, yang berarti “dia [she] yang 
melintasi langit,” atau “dia [she]yang berpindah dalam ruang.” Kadang-kadang 
kata dakini diartikan sebagai “penari langit,” atau “pejalan langit.” Chhinnamasta 
adalah salah satu Mahavidya (sepuluh dewi Tantrik) dan suatu aspek ganas dari 
Dewi (atau Devi), Ibu Ilahi Hindu. Chhinnamasta diasosiasikan dengan konsep 
pengorbanan-diri dan juga dengan kebangkitan kundalini, energi spiritual.      

11 Sadhaka adalah kata Sanskerta yang berarti orang yang mengikuti atau 
mempraktikkan suatu sadhana. Kata sadhaka sekarang ini sering digunakan 
sebagai istilah untuk menyebut orang yang taat beragama atau orang yang 
menjalankan ajaran-ajaran keagamaan manapun, sesusai dengan istilah sadhana 
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oleh David Frawley dalam bukunya Tantric Yoga and the Wisdom 
Goddesses, memohon pertolongan kepadanya melalui mantra 
yang didasarkan pada namanya seperti Vajra Varochani. Hal ini 
memudahkan semua transformasi dengan suatu jalan dramatik.

Sang yogini adalah juga Bhairavi atau Dewi Api di bawah dalam 
muladhara atau akar chakra. Itulah yang menjadi Chhinnamasta 
ketika dia mencapai mata ketiga dan membuka alam baka chakra 
mahkota. Darahnya adalah cahaya yang menyinari segala sesuatu.

Maria Magdalena adalah yogini seperti itu, yang menampakkan 
shakti-nya melalui aliran cahaya dari hati dan jiwanya. Cinta 
Ilahi-nya adalah tanpa syarat dan merdeka dari situasi-situasi dan 
dogma-dogma eksternal. Namun cinta Ilahi tidak terbatas pada sang 
asketik (pertapa). Menurut pemahaman saya tentang Tantra, jika 
dua makhluk yang berkembang secara spiritual bersatu dalam cinta 
tanpa syarat, mereka juga bisa menciptakan suatu medan energi 
paling positif dan paling langka, yang memancarkan lapisan-lapisan 
kedamaian dan cinta bergetar yang tinggi kepada Alam Semesta.   

Kebudayaan kuno Mesir, Yunani, Tibet dan India mempunyai 
tradisi esoterik yang mengagungkan kekuatan permulaan 
perempuan. Perempuan dipandang menjadi  pendeta tinggi, yang 
membuka semua pengetahuan dan kekuatan bagi kita. Dia adalah 
Sophia, sumber dan kolam kearifan atau prajna,12 penglihatan batini 
terdalam ke dalam tabiat segala sesuatu. Ajaran-ajaran Tantrik 
menekankan pentingnya keindahan fi sik pada seorang sahabat tetapi 
hanya untuk pada permulaannya mendorong dan mengevaluasi 
gairah dari taraf indrawi fi sik kepada taraf spiritual. Keindahan jiwa 
melampaui keindahan fi sik.

yang sekarang diartikan juga praktik spiritual atau keagamaan. Lihat catatan 
kaki no 4 di atas.

12 Prajna adalah kata Sanskerta yang berarti kebijaksaan, kearifan, yang 
dalam kata Yunani adalah shopia.  Vyasa (hidup abad ketujuh dan kedelapan 
Masehi), salah seorang Maharshi yang paling terkenal, mengatakan bahwa 
“kearifan [prajna, wisdom] sang yogin mengetahui segala sesuatu sebagaimana 
adanya” (“the wisdom [prajna] of the yogin knows all things as they are”). Hal 
yang sama tentu juga berlaku bagi seorang yogini. 
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Kekuatan “permulaan” (the “initiatory” power) perempuan 
sangat dahsyat, yang memberikan kekuatan gairah  yang perlu untuk 
mengembangkan mistisisme pengalaman. Dengan berbagi rahasia-
rahasia cinta, seorang perempuan bisa melimpahkan kekuatan 
transcendental kepada pencintanya. Bentuk tertinggi shakti adalah 
ungkapan energi-kearifan yang dia keluarkan, yang menciptakan 
suatu transformasi yang menggembirakan. Seorang perempuan bisa 
menginisiasi patnernya ke dalam pengalaman-pengalaman mistikal 
seperti itu melalui kepercayaan, tunduk dan patuh pada cita-cita 
yang lebih tinggi dan spontanitas.

Menjadi seorang yogini adalah tujuan spiritual tertinggi bagi 
semua perempuan. Itu adalah jalan agar menjadi satu dengan dewi 
di dalam dirinya dan mengeluarkannya dengan ekspresi untuk 
mengangkat dunia yang sebenarnya adalah ciptaannya.  Namun itu 
bukanlah suatu  penampakan luar tetapi suatu keadaan energi batini 
dan ekstasi (kegembiraan luar biasa) yang menjadikan sang yogini. 
Dia tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa ditentukan bentuknya atau 
bahkan sungguh tidak bisa sama sekali diketahui.

Shambhavi Lorain Chopra adalah salah seorang Yogini atau guru 
perempuan terkemuka aspek-aspek yang lebih dalam dari Yoga yang tampil 
dari India dewasa ini. Ia menunjukkan bagaimana praktik-praktik yoga ritual, 
mantra dan meditasi bisa membawa kekuatan Dewi (the power of Goddess) 
ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemampuannya mengungkapkan 
rahasia-rahasia Yoga batini baik dalam bentuk tulisan maupun dalam 
bentuk lisan adalah langka, jika bukan unik.
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MENCARI KESELARASAN 
SAINS MODERN DAN SUFISME1

Kautsar Azhari Noer
          

Judul yang diberikan oleh Panitia Diskusi yang bertema 
“Membedah Fritjof Capra: Menggali Kemungkinan Integrasi Sains, 
Filsafat dan Agama” kepada saya adalah “Keselarasan Sains Modern 
dan Sufi sme, Mungkinkah?” Pertanyaan “Mungkinkah?” dalam 
judul ini, yang menunjukkan keraguan pada — dan juga mungkin 
kemustahilan — keselarasan sains modern dan Sufi sme, menurut 
hemat saya, adalah pertanyaan lama atau klasik jika tidak dikatakan 
terlambat. Mungkin banyak orang menduga bahwa pada prinsipnya, 
pertanyaan ini sama saja dengan pertanyaan, “Mungkinkah sains 
modern dan agama selaras?” karena dalam pengertiannya yang 
universal Sufi sme adalah dimensi mistikal seluruh agama. Dalam 
konteks Islam, Sufi sme adalah dimensi mistikal Islam. Robert Frager, 
Syekh Sufi  dan Profesor Psikologi pada Institute of Transpersonal 
Psychology, California, mengatakan bahwa Sufi sme tidak berbeda 
dengan mistisisme dari semua agama. Laksana sungai yang mengalir 
melewati banyak negara dan yang diakui sebagai milik masing-
masing negara itu, Sufi sme sebenarnya hanya berujung pada satu 

1 Makalah ini disampaikan pada Diskusi Publik yang bertema “Membedah 
Fritjof Capra: Menggali Kemungkinan Integrasi Sains, Filsafat, dan Agama,” yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama 
dengan PT Bogasari, pada Selasa, 13 April 2004, di Aula Madya UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, di Ciputat.
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muara. Seluruh mistisisme memiliki tujuan yang sama, yakni 
pengalaman ketuhanan langsung.2      

Dilihat dari pengertian ini Sufi sme identik dengan Islam atau 
agama Islam, tetapi dilihat dari pengertian lain Sufi sme tidak 
identik dengan Islam atau agama Islam dalam pandangan orang-
orang Muslim yang menolak Sufi sme. Tidak semua orang Muslim 
menerima Sufi sme, apalagi Sufi sme teosofi s yang mengajarkan 
doktrin wahhdat al-wujūd. Banyak di antara orang-orang Muslim 
yang mengecam Sufi sme. Mereka memandang bahwa Sufi sme 
adalah aliran dan gerakan yang ditambahkan kepada Islam setelah 
periode Nabi Muhammad saw. Menurut mereka, Sufi sme bukan 
asli Islam, tidak pernah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi 
Muhammad saw. Di mata mereka, Sufi sme adalah aliran sesat, atau, 
paling tidak, merugikan umat Islam. Sebaliknya, para pendukung 
Sufi sme memandang bahwa Sufi sme adalah intisari Islam, yang 
justru mengemban pesan Islam hakiki. Sufi sme bersumber dari al-
Qur’an dan al-Sunnah. Sufi sme sebagai jalan dan sikap hidup telah 
diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. Di mata 
para pendukung Sufi sme, Nabi Muhammad saw adalah Manusia 
Sempurna (al-insān al-kāmil) yang paling sempurna. Sufi sme dan 
Islam hakiki adalah satu dan sama, itu-itu juga. 

Jika Sufi sme berbeda dengan agama, pertanyaan “Mungkinkah 
sains dan Sufi sme selaras?” tidak sama dengan pertanyaan “Mung-
kinkah sains dan agama selaras?” Dua pertanyaan ini adalah sama 
jika yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama mistikal, 
atau agama Sufi , yang dapat dibedakan dengan agama profetik 
atau agama non-mistikal. Agama mistikal menekankan imanensi 
Tuhan sedangkan agama profetik menekankan transendensi-Nya. 
Agama-agama mistikal tumbuh subur di India dan Cina, sedangkan 
agama-agama profetik hidup dengan kuat di Timur Tengah dan 
di Barat.

2 Robert Frager, Heart, Self, & Soul: Th e Sufi  Psychology of Growth, Balance, 
and Harmony (Wheaton, Illinois: Th eosophical Publishing House, 1999), h. 1.
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Perspektif
       
Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menceritakan ke-

caman seorang Muslim terhadap teori sains dasar yang dianggapnya 
telah dimasukkan ke dalam doktrin wahdat al-wujūd, doktrin bahwa 
satu-satunya wujud hakiki adalah Tuhan, sedangkan alam adalah 
tempat penampakan diri Tuhan. Orang yang mengecam teori sains 
dasar itu adalah Javid Ansari, seorang pemikir Muslim revivalis 
asal Pakistan. Ia mengecam penelitian sains dasar yang dilakukan 
oleh Profesor Abdus Salam, Pemenang Hadiah Nobel 1979 dalam 
bidang fi sika. Javid Ansari mengatakan bahwa setelah suatu masa 
penelitian Profesor Abdus Salam mendemonstrasikan bahwa 
tenaga-tenaga elektromagnetik dan nuklir lemah — dua dari empat 
tenaga “fundamental” yang dianggap ada dalam alam ini — pada 
dasarnya adalah identik. Percobaan berikutnya dilakukan untuk 
menunjukkan bahwa tenaga nuktlir kuat adalah identik dengan 
tenaga elektromagnetik. Profesor Abdus Salam telah membuktikan 
bahwa “fakta yang menunjukkan bahwa kita telah mencari satu 
kesatuan di antara tenaga-tenaga alam yang kelihatannya terpisah 
adalah bagian dari iman kita sebagai fi sikawan… diberi hak istimewa 
untuk memahami bagian disain Tuhan adalah rahmat dan hak 
istimewa.”

Di mata Javid Ansari, tidak ada yang Islami secara esensial 
tentang teori Profesor Abdus Salam, yang bisa ditemukan dalam 
karya-karya kaum materialis Yunani kuno dan yang juga ditemukan 
dalam karya-karya kaum materialis modern. Konsep kesatuan wujud 
telah dimasukkan ke dalam doktrin wahhdat al-wujūd oleh banyak 
kelompok heterodoks yang menghadirkan Islam sebagai sebuah 
kombinasi sinkretik dari tema-tema metafi sis Arya dan Semitik dan 
menolak keunikannya.

Demikianlah bagian tulisan Javid Ansari sebagai kecaman 
terhadap Profesor Abdus Salam dalam suatu perdebatan ilmu 
pengetahuan di dunia Islam duapuluh tahun lalu. Perdebatan itu 
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dimuat dalam Arabia pada 1982 dan 1983.3 Kita dapat mengambil 
dua kesimpulan dari kecaman Javid Ansari ini. Pertama, dalam 
pandangan Javid Ansari, teori sains dasar yang dianut oleh Pofesor 
Abdus Salam sejalan dengan doktrin wahhdat al-wujūd, doktrin 
yang dianut oleh para Sufi  mazhab Ibn ‘Arabi. Kedua, dalam 
pandangan Javid Ansari, baik teori sains dasar itu maupun doktrin 
wahhdat al-wujūd tidak sesuai dengan Islam, alias sesat.

Sikap menentang teori sains dasar tadi dan doktrin Sufi  
tentang wahhdat al-wujūd yang mempengaruhi teori itu adalah 
suatu perspektif. Sikap mendukung teori sains dasar itu dan 
doktrin wahhdat al-wujūd adalah suatu persepektif. Sains adalah 
suatu perpspektif. Sufi sme adalah suatu perspektif. Filsafat adalah 
suatu perspektif. Teologi adalah suatu perspektif. Fikih adalah 
suatu perspektif. Perspektif adalah cara memandang atau cara 
melihat tentang realitas, dunia, alam, atau sesuatu. Perspektif, 
dengan demikian, berbeda dengan realitas, dunia, alam, atau 
sesuatu itu. 

Niels Bohr betul ketika mengatakan bahwa “Physics is not 
about how the world is, it is about what we can say about the world.”4 
(Fisika bukanlah tentang bagaimana alam sebagaimana adanya, ia 
adalah tentang apa yang bisa kita katakan tentang alam). Misalnya, 
fi sika Newton berbeda dengan fi sika Einstein. Karena itu, dunia atau 
alam dalam fi sika Newton berbeda dengan dunia atau alam dalam 
fi sika Einstein meskipun dunia atau alam yang dilihat melalui dua 
perspektif itu adalah satu dan sama. Dunia dalam penglihatan suatu 
teori fi sika tidak lagi objektif. Yang menjadi persoalan sebenarnya 
bukanlah realitas, dunia, alam, atau sesuatu, tetapi adalah bagaimana 
perspektif kita dalam melihat, memandang, atau bersikap terhadap 
realitas, dunia, alam, atau sesuatu itu.

3 Javid Ansari, “Th is is All a formula for Islamic Scientifi c Impotence,” 
Arabia: Th e Islamic World Review 20 (April 1983): 55.

4 Paul Davis dan John Gribbin, melalui karya mereka Th e  Matter Myth 
(New York: Simon & Schuster, 1992), dengan mengutip Niels Bohr.
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Dua Cara Berpikir

Warna atau bentuk suatu perspektif ditentukan oleh cara 
berpikir. Secara garis besar cara berpikir dapat diklasifi kasikan 
ke dalam dua macam: berpikir rasional (rational thinking) dan 
berpikir imaginal (imaginal thinking).5 Berpikir rasional, yang 
sering juga disebut  berpikir diskursif, bertumpu pada penggunaan 
akal. Berpikir rasional menekankan kemajemukan, diversitas, 
perbedaan, dan keterpisahan. Ini adalah cara berpikir “entah ini 
atau itu.” Cara berpkir ini dalam sejarah Islam digunakan oleh 
para fakih, mutakallim (teolog), dan fi lsuf Peripatetik. Javid Ansari, 
yang menolak teori sains dasar yang dianut oleh Profesor Abdus 
Salam dan menolak doktrin wahhdat al-wujūd,  seperti disebut di 
atas, termasuk pemikir yang menggunakan cara berpikir rasional. 
Berpikir imaginal, yang sering juga disebut berpikir intuitif, 
menekankan penggunaan kalbu. Berpikir imaginal cenderung 
menekankan keesaan, keidentikan, dan pemaduan. Ini adalah cara 
berpikir “baik ini maupun itu,” atau “kedua-duanya.” Cara berikir 
ini menggunakan prinsip coincidentia oppositorum atau prinsip 
hubungan yin-yang. Cara berpikir ini dalam sejarah Islam digunakan 
oleh para Sufi , fi lsuf yang Sufi  atau fi lsuf Iluminasionis (Isyrīqī).

Tentang hubungan antara Tuhan dan alam, misalnya, para 
teolog dan para fi lsuf menekankan perbedaan dan keterpisahan 
antara Tuhan dan alam, transendensi Tuhan atas alam. Sedangkan 
para mistikus atau Sufi  menekankan kesatuan dan keidentikan Tuhan 
dan alam, dan pemaduan imanensi dan transendensi Tuhan.

Pertanyaan “Mungkinkah sains dan Sufi sme selaras?” tidak 
dapat dijawab dengan sederhana karena dua alasan. Pertama, yang 

5 Uraian ringkas tentang dua cara berpikir ini dapat dibaca dalam Toshihiko 
Izutsu, “Ishrāqīyah,” Th e Encyclopedia of Religion, diedit oleh Mircea Eliade, 16 vol. 
(New York: Macmillan, 1987), 7:296-298; William C. Chittick, “Sufi  Th ought 
and Practice,” Th e Oxford Encyclopedia of the Modern IslamicWorld, diedit oleh 
John L. Esposito, 4 vol. (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998), 
4:105-106; Daniel J Adams, Cross Cultural Th eology: Western Refl ections in Asia 
(New York: John Knox Press, 1987).  

titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:103titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:103 28/12/2011   9:27:2128/12/2011   9:27:21



KAUTSAR AZHARI NOER

104 TITIK-TEMU, Vol. 4, No. 1, Juli - Desember 2011

dimaksud sains tidak hanya sains-sains kealaman, tetapi juga sains-
sains sosial. Sains-sains kealaman memiliki ciri-ciri yang bebeda 
dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh sains-sains sosial. Apakah 
keselarasan yang dipertanyakan adalah keselarasan antara sains-sains 
kealaman dan Sufi sme, atau keselarasan antara sains-sains sosial dan 
Sufi sme, atau keselarasan antara sains-sains (baik kealaman maupun 
sosial) dan Sufi sme. Kedua, ada persoalan-persoalan tertentu dalam 
sains yang menimbulkan perbedaan pendapat bukan hanya antara 
para ilmuwan dan para pemikir agama, tetapi juga antara sesama 
para pemikir agama. Teori evolusi, misalnya, didukung oleh banyak 
ilmuwan, fi lsuf dan mistikus, tetapi ditolak oleh beberapa ilmuwan, 
fi lsuf, dan mistikus.           

Karya Fritjof Capra Th e Tao of Physics sering dijadikan rujukan 
dan sekaligus contoh yang sangat bagus oleh para sarjana dan 
pemikir untuk menunjukkan kesamaan-kesamaan antara sains dan 
mistisisme Timur.6 Karya ini memperlihatkan kesamaan-kesamaan 
antara fi sika modern dan mistisisme Timur yang diwakili oleh 
Hinduisme, Buddhisme, dan Taoisme. Karya ini dapat mendorong 
dan membantu pemikir-pemikir Muslim untuk mencari kesamaan-
kesamaan antara fi sika modern dan Sufi sme karena kesamaan-
kesamaan antara Sufi sme dan mistisisme Timur. Karya Toshihiko 
Izutsu Sufi sm and Taoism7 adalah contoh yang sangat bagus dari 
suatu kajian perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan 
antara konsep-konsep fi losofi s kunci dalam Sufi sme yang diwakili 
oleh Ibn ‘Arabi, pada satu pihak, dan konsep-konsep fi losofi s kunci 
dalam Taoisme yang diwakili oleh Lao-tzu dan Chuang-tzu, pada 
pihak lain. Jika benar Sufi sme dan Taoisme memiliki kesamaan-

6 William Johnston, Mystical Th eology: Th e Science of Love (London: Harper 
Collins Religious, 1995); Jusuf Sutanto, Bhinneka Tunggal Ika dalam Cahaya 
Falsafah Ying-Yang,” dalam Daoed Joesoef dan Jusuf Sutanto, Dua Renungan 
tentang Manusia, Masyarakat dan Alam Semesta (Jakarta: CSIS, 1990), h. 74-107; 
Bede Griffi  ths, A New Vision of Reality: Western Science, Eastern Mysticisme and 
Christian Faith (Springdfi eld, Illinois: Templegate Publishers, 1989).

7 Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comaparative Study of Key 
Philosophical Concepts (Los Angeles: University of California Press, 1983).
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kesamaan dalam konsep-konsep fi losofi s kunci, Sufi sme dan fi sika 
modern juga memiliki kesamaan-kesamaan sebagaimana kesamaan-
kesamaan yang dimiliki bersama oleh fi sika modern dan Taoisme.

Untuk mencari kesejajaran-kesejajaran antara fi sika modern 
dan mistisisme Timur Fritjof Capra berangkat dari kesejajaran 
epistemologis. Menurut Capra, ada dua jenis pengetahuan atau 
kesadaran manusia: pengetahuan rasional dan pengetahuan 
intui tif. (Pengetahuan rasional, seperti telah dsebutkan di atas, 
diper  oleh melalui berpikir rasional, sedangkan pengetahuan 
intui tif diperoleh melalui berpikir imaginal) Meskipun fisika 
menekankan pengertahuan rasional dan mistisism Timur mene-
kankan pengetahuan intuitif, kedua tipe pengetahuan ini terdapat 
dalam kedua bidang ini sekaligus. Ini berarti bahwa dalam fi sika 
pengetahuan intuitif pun digunakan dan dalam mistisisme 
pengetahuan rasional pun ditemukan. Unsur rasional dari riset 
sebenarnya tidak akan berguna bila tidak dilengkapi oleh intuisi 
yang memberi para ilmuwan pemahaman-pemahaman baru 
dan membuat mereka kreatif. Pemahaman-pemahaman intuitif, 
bagaimanapun, tidak akan berguna bagi fisika kecuali bila 
pemahaman-pemahaman itu dapat dirumuskan dalam kerangka 
matematis yang konsisten, yang dilengkapi oleh suatu interpretasi 
dengan bahasa yang jelas.8 

Fritjof Capra mengatakan bahwa para mistikus Timur meng-
ungkapkan pengetahuan mereka dengan kata-kata dengan ban-
tuan mitos-mitos, simbol-simbol, gambaran-gambaran puitis atau 
pernyataan-pernyataan paradoksikal, sedangkan para fi sikawan 
modern mengungkapkan pengetahuan mereka dengan model-
model dan teori-teori verbal. Model-model dan teori-teori verbal 
mesti tidak akurat. Model-model dan teori-teori itu adalah 
imbangan mitos-mitos, simbol-simbol, gambaran-gambaran puitis 
Timur. Baik para mistikus Timur maupun para fi sikawan modern 

8 Fritjof Capra, Th e Tao of Physics (Boston: New Science Library, 1995), 
h. 31. 
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menyadari benar keterbatasan bahasa dan berpikir “linear.”9 Pikiran 
mempunyai peranan yang amat penting dalam mengonstruksi 
realitas. Capra mengatakan bahwa teori kuantum menunjukkan 
bahwa “struktur-struktur dan fenomena-fenomena yang kita amati 
di alam tidak lain daripada ciptaan pikiran kita yang mengukur dan 
mengategorisasi.”10 Teori kuantum menjelaskan bahwa fenomena-
fenomena hanya dapat dipahami sebagai hubungan-hubungan 
dalam suatu rantai proses, yang berujung pada kesadaran pengamat. 
Capra mengutip kata-kata Eugene Wigner, “Tidaklah mungkin 
merumuskan hukum-hukum [teori kuantum] dalam suatu cara 
yang sepenuhnya konsisten tanpa merujuk pada kesadaran.”11 

Karakteristk epistemologis fi sika modern dan mistisisme Timur 
ini memiliki kesamaan dengan karakteristik epistemologis Sufi sme 
bahwa apa yang diketahui diwarnai oleh siapa yang mengetahui. 
Dengan mengutip kata-kata al-Junaid, seorang Sufi  besar dari 
Baghdad, Ibn ‘Arabi berkata; “Warna air adalah warna bejana 
yang ditempatinya” (Lawn al-mā’ lawn inā’ihi).12 Bagi Ibn ‘Arabi, 
karakteristik ini berlaku tidak hanya bagi pengetahuan tentang 
alam, tetapi juga, bahkan terutama, bagi pengetahuan tentang 
Tuhan sehingga pengetahuan tentang Tuhan lebih merupakan 
sangkaan (zhann) daripada pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa 
Tuhan melalui sebuah hadis qudsi berkata: “Aku adalah dalam 
sangkaan hamba-Ku tentang Aku” (Anā‘inda zhann ‘abdī bī).13 
Tuhan disangka, bukan diketahui. Dengan kata lain, Tuhan 
hanya dalam sangkaan manusia, bukan dalam pengetahuannya. 
Tuhan tidak diketahui dan tidak dapat diketahui. Menarik untuk 
memperhatikan lanjutan fi rman Tuhan dalam hadis qudsi tadi, yaitu 

9 Capra, Th e Tao of Physics, h. 44.      
10 Capra, Th e Tao of Physics, h. 277.
11 Capra, Th e Tao of Physics, h. 300. 
12 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, diedit oleh Abu al-‘Ala’ ‘Afi fi , 2 bagian 

(Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1980), 1:225-226. 
13 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 9 volume [volume 9 khusus untuk 

indeks], diedit oleh Ahmad Syams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2006), 8: 236.    
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: “Maka hendaklah ia [sang hamba] bersangka baik tentang Aku” 
(Fal-yazhunn bī khayran). Tuhan menyuruh agar kita bersangka 
baik tentang Dia dalam setiap keadaan dan melarang kita bersangka 
buruk tentang Dia.

Kesatuan Segala Sesuatu

Menurut Capra, karakteristik terpenting pandangan dunia 
Timur adalah kesadaran tentang kesatuan dan interrelasi timbal-balik 
segala sesuatu dan peristiwa, pengalaman akan semua fenomena 
di dunia sebagai manifestasi-manifestasi dari suatu kesatuan dasar. 
Segala sesuatu dilihat sebagai bagian-bagian keseluruhan kosmik yang 
saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan; sebagai manifestasi-
manifestasi dari realitas terakhir yang sama. Realitas terakhir ini, 
yang menampakkan dirinya dalam segala sesuatu, disebut Brahman 
dalam Hinduisme, Dharmakaya dalam Buddhisme, dan Tao dalam 
Taoisme.14 Capra memandang bahwa kesatuan dasar alam semesta 
bukan hanya karakteristik sentral pengalaman mistikal, tetapi juga 
adalah salah satu penyingkapan (rahasia) terpenting fi sika modern. 
Kesatuan dasar itu menjadi jelas pada tingkat atomik dan semakin 
memanifestasikan dirinya ketika seseorang semakin masuk lebih 
dalam ke dalam materi, turun ke dalam wilayah partikel-partikel 
subatomik. Berbagai model fisika subatomik mengungkapkan 
pengetahuan yang sama: bahwa unsur-unsur pokok materi dan 
fenomena-fenomena dasar yang meliputi unsur-unsur pokok itu 
semuanya saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung; 
bahwa semuanya tidak bisa dipahami sebagai entitas-entitas 
yang terpisah, tetapi sebagai bagian-bagian keseluruhan yang 
terintegrasi.15 

Konsep kesatuan dasar segala sesuatu dalam mistisisme Timur, 
pada intinya, sama dengan konsep Kesatuan Wujud (wahdat al-

14 Capra, Th e Tao of Physics, h. 130-131. 
15 Capra, Th e Tao of Physics, h. 131. 
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wujūd) dalam Sufi sme Ibn ‘Arabi dan mazhabnya.16 Sebagaimana 
mistisisme Timur, Sufi sme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun 
dalam wujud kecuali Tuhan; hanya ada Satu Wujud Hakiki, yaitu 
Tuhan. Segala sesuatu selain Tuhan tidak ada pada dirinya sendiri; 
segala sesuatu itu hanya ada sejauh memanifestasikan Wujud Tuhan. 
Alam adalah lokus penampakan diri Tuhan. Kesamaan kesatuan 
dasar segala sesuatu dalam mistisisme Timur dan wahhat al-wujūd 
dalam Sufi sme dengan mudah dapat mendorong para pengkaji 
untuk mengambil kesimpulan bahwa wahdat al-wujūd memiliki 
kesamaan dengan kesatuan alam semesta sebagai penyingkapan 
fi sika modern.

Telah dikatakan bahwa wujud adalah satu. Wujud, lebih 
tepat nya wujud hakiki, adalah Tuhan. Wujud yang satu itu, yaitu 
Tuhan, menampakkan diri-Nya dalam banyak bentuk yang tidak 
terbatas pada alam. Tuhan dan alam adalah satu realitas (haqīqah) 
dengan dua wajah atau aspek: yang satu dan yang banyak, yang esa 
dan yang aneka. William C. Chittick, salah seorang sarjana terbaik 
tentang pemikiran Ibn ‘Arabi, mengatakan bahwa Kesatuan Wujud 
itu bukan deskripsi yang memadai untuk memahami pemikiran 
ontologis Ibn ‘Arabi, karena ia juga menegaskan keanekaan (katsrah, 
manyness) realitas dengan penekanan yang sama. Dalam banyak 
bagian dalam karya-karyanya, Sufi  terkemuka dari Andalusia ini 
membicarakan wujud sepenuhnya sebagai yang satu dan yang 
banyak sekaligus (al-wāhid al-katsīr).17

Prinsip coincidentia oppositorum menjadi dasar ontologis dalam 
memahami Tuhan dalam hubungan-Nya dengan alam. Tuhan 
tidak bisa dipahami kecuali dengan memadukan dua sifat yang 
berlawanan. Di sini dua sifat yang berlawanan itu adalah “kesatuan” 
(wahdah, oneness) dan “keanekaan” (katsrah, manyness). Pemaduan 

16 Uraian tentang doktrin wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabi dapat dibaca dalam 
William C. Chittick, “Ebno’l-‘Arabi’s Doctrine of the Oneness of Being,” Sufi , 
Issue 4 (Winter 189-1990): 6-14; Kautsar Azhari Noer, Ibn al-‘Arabi: Wahdat 
al-Wujud dalam Perdebatan (Jakarta: Paramadina, 1995).

17 Chittick, “Ebno’l-‘Arabi’s Doctrine of the Oneness of Being,” 4: 7. 
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dua sifat ini adalah pengetahuan yang benar tentang wujud atau 
realitas yang dicapai dengan “melihat Yang Satu dalam Yang Banyak 
dan melihat Yang banyak dalam Yang Satu,” atau lebih tepatnya 
“melihat Yang Banyak sebagai Yang Satu dan melihat Yang Satu 
sebagai Yang Banyak.” 

Ketika menjelaskan hubungan ontologis antara Yang Satu 
dan Yang Banyak, Ibn ‘Arabi menggunakan penjelasan matematis. 
Ia membandingkan struktur ontologis bahwa Yang Satu menam-
pakkan diri-Nya dalam banyak bentuk yang tidak terbatas pada 
alam, pada satu pihak, dengan struktur matematis bahwa yang 
satu “melahirkan” atau “memproduksi” bilangan-bilangan yang 
jumlahnya tidak terbatas, pada pihak lain. Dalam perbandingan 
ini terdapat persamaan, yaitu: Yang Satu dalam struktur ontologis 
adalah sumber keanekaan segala sesuatu sebagaimana yang satu 
dalam struktur matematis adalah sumber bilangan. Baik dalam 
struktur ontologis maupun dalam struktur matematis, Yang banyak 
adalah produksi dari Yang Satu; akhirnya Yang Banyak dapat 
direduksi menjadi Yang Satu. 

Kesatuan segala sesuatu dalam pandangan Ibn ‘Arabi dapat 
pula dipahami dari prinsip bahwa Tuhan sebagai satu-satu wujud 
adalah yang tidak-terbatas (the infi nite). Apa yang dimaksud dengan 
kata “tidak-terbatas” di sini? W.T. Stace, seorang sarjana fi lsafat, 
mengatakan bahwa hanya ada dua arti yang dapat dipahami tentang 
kata “yang tidak-terbatas.” Pertama adalah arti matematis, yaitu 
tidak-berakhirnya rangkaian nomor-nomor atau bilangan-bilangan. 
“Tidak-tebatas” dalam arti matematis tidak bisa diterapkan pada 
Diri Universal, yang dalam agama-agama teistik disebut Tuhan, 
karena Dia, yang menjadi kosong (empty) dan hampa (void), tidak 
mengandung nomor-nomor untuk membentuk suatu rangkaian. 
Bahkan para teolog konvensional pun mengatakan bahwa Tuhan 
bukan suatu wujud temporal sehingga kekekalan-Nya tidak berarti 
tidak-berakhirnya dalam waktu. Kedua adalah arti yang paling 
mudah ditemukan dalam Upanisad dan Spinoza. “Tidak-terbatas” 
dalam arti kedua ini adalah “that outside which, and other than which, 
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there is nothing.”18  Dengan kata lain, yang tidak-terbatas adalah yang 
di luarnya, dan yang selainnya, tidak ada sesuatu pun. Bila dikatakan 
bahwa Tuhan adalah yang tidak-terbatas, maka itu berarti bahwa 
tidak ada yang di luar dan yang selain Dia. Bila dikatakan bahwa 
ada yang di luar dan yang selain Dia, maka itu berarti bahwa Dia 
dibatasi oleh yang ada di luar dan yang selain Dia itu. 

Bila dikatakan bahwa tidak ada yang di luar dan yang selain Tuhan, 
maka itu berarti tidak hanya bahwa Dia adalah satu-satunya yang ada, 
tetapi juga berarti bahwa Dia adalah Yang Maha Meliputi (al-muhīth). 
Tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan adalah Yang Tidak-Terbatas dan 
Yang Maha Meliputi bila ada yang di luar Dia. Kembali kepada teori 
kesatuan segala sesuatu, dapat disimpulkan bahwa kesatuan segala 
sesuatu terliput dalam atau oleh Yang Maha Meliputi.  

Capra kelihatan terlalu menekankan kesejajaran antara kesatuan 
segala sesuatu sebagai pengalaman mistikal dan kesatuan segala 
sesuatu sebagai penyingkapan fi sika modern sehingga mengabaikan 
perbedaan antara dua tipe kesatuan itu. Kesatuan segala sesuatu 
sebagai pengalaman mistikal berawal dari realitas tertinggi, atau 
lebih tepat Realitas Terakhir (dengan huruf besar), yaitu Tuhan, 
yang menampakkan diri-Nya dalam segala sesuatu di alam semesta 
ini, sedangkan kesatuan segala sesuatu sebagai penyingkapan 
fi sika tidak menyinggung Realis Terakhir, tetapi terbatas pada 
partikel-partikel subatomik. Capra lupa melihat perbedaan antara 
wilayah pengalaman mistikal dan wilayah fi sika modern. Wilayah 
pengalaman mistikal adalah wilayah spiritual, sedangkan wilayah 
fi sika adalah wilayah material empiris. Jika fi sika melompat ke 
wilayah spiritual-metafi sis, ia telah berubah menjadi pengalaman 
mistikals. Boleh jadi, bagi Capra, memang tidak ada lagi batas yang 
tegas antara wilayah pengalaman mistikal dan wilayah fi sika.

Menarik memperhatikan cara berpikir ‘Ayn al-Qudat al-
Hamadzani, seorang Sufi -fi lsuf Persia, yang dicirikan oleh prinsip 
fundamental yang membedakan antara dua wilayah: “wilayah akal” 

18 W.T. Stace, Mysticism and Philosophy (London: MacMillan & Co.Ltd., 
1961), h. 241.
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(thawr al-‘aql) dan “wilayah di luar akal” (thawr warā’ al-‘aql). 
Masing-masing dari kedua wilayah ini harus dipahami sebagai suatu 
keadaan subjektif kesadaran dan suatu keadaan objektif realitas 
sekaligus, meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan antara suatu 
keadaan subjektif kesadaran dan suatu keadaan objektif realitas. 
‘Ayn al-Qudat menggambarkan “wilayah akal” dan “wilayah di luar 
akal” sebagai dua wilayah yang berdampingan, yang keduanya saling 
bertalian. Ia mengatakan bahwa “batas-batas terakhir wilayah akal 
berhubungan dengan batas-batas pertama wilayah di luar akal.”19 
Ini berarti bahwa tingkat terakhir “wilayah akal” adalah tingkat 
pertama “wilayah di luar akal,” sehingga orang-orang yang telah 
mencapai batas terjauh “wilayah akal” dengan berusaha habis-
habisan menggunakan segala daya sajalah yang mampu melangkah 
ke dalam wilayah daya transrasional jiwa. Wilayah terakhir ini 
menyingkapkan dirinya kepada manusia ketika, pada ujung 
kekuatan rasionalnya, seberkas cahaya yang menyinari secara penuh 
muncul tiba-tiba di dalam batinnya.20 Munculnya “cahaya dalam 
batin” (al-nūr fī al-bāthin) mengubah visi tentang dunia kepada 
sesuatu yang tidak dipikirkan oleh manusia.         

“Wilayah akal” sebagai keadaan batini subjek berarti fungsi 
rasional dan analitis dari akal yang dilakukan atas basis bahan-
bahan yang dilengkapi dengan pengalaman indra. Secara objektif, 
“wilayah akal” berarti dunia empiris, dimensi fenomenal realitas, 
yang di dalamnya akal memenuhi peranan alamiahnya. “Wilayah 
di luar akal,” jika dilihat sebagai suatu keadaan subjektif kesadaran, 
berarti lapisan terdalam kesadaran, yang di dalamnya jiwa manusia 
yang kehilangan sifat manusiawinya sendiri mulai mengadakan 
kontak langsung dengan tatanan “ilahi” segala sesuatu. “Wilayah 
di luar akal,” jika dilihat sebagai suatu keadaan objektif realitas, 

19 ‘Ayn al-Qudat al-Hamadzani, Zubdat al-Haqā’iq, ed. ‘Afi f ‘Usayran 
(Tehran: University of Tehran, 1962), h. 35.

20 Toshihiko Izutsu, “Creation and Timeless Order of Th ings: A Study 
in the Mystical Philosophy of ‘Ayn al-Qudhat,” Th e Philosophical Forum 4/1 
(1972): 126.
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berarti tatanan “ilahi” segala sesuatu, yaitu dimensi transrasional 
dan supraindrawi dari realitas, yang akan menampakkan dirinya 
hanya kepada kesadaran seorang Sufi  dalam kontemplasi yang 
dalam.21      

Wilayah fi sika modern tidak sama dengan wilayah Sufi sme. 
Wilayah fi sika adalah wilayah rasional, wilayah empiris, wilayah 
fenomenal, sedangkan wilayah Sufi sme adalah wilayah transrasional, 
wilayah supraindrawi, wilayah spiritual, wilayah ilahi. Ini tidak 
berarti bahwa fi sika modern tidak berguna bagi Sufi sme. Fisika 
modern dapat menjadi pintu gerbang kepada Sufi sme dan sekaligus 
cara untuk meningkatkan kualitas pengalaman mistikal.

Tarian Kosmik

Capra mengatakan bahwa eksplorasi dunia subatomik pada abad 
keduapuluh telah menyingkapkan natur dinamis materi. Eksplorasi 
itu telah menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok dari atom-atom, 
partikel-partikel subatomik, adalah pola-pola dinamis yang tidak ada 
sebagai entitas-entitas yang terisolasi, tetapi sebagai bagian-bagian 
integral dari jaringan interaksi-interaksi yang tidak dapat dipisahkan. 
Interaksi-interaksi ini meliputi suatu aliran terus-menerus dari energi 
yang memanifestasikan dirinya sebagai pertukaran partikel-partikel; 
suatu keadaan saling mempengaruhi yang dinamis yang di dalamnya 
partikel-partikel diciptakan dan dihancurkan tanpa akhir dan suatu 
variasi berkelanjutan dari pola-pola energi. Interaksi-interaksi partikel 
menimbulkan struktur-struktur yang stabil yang membangun dunia 
material, yang tidak lagi tetap statis, tetapi berputar dalam gerakan-
gerakan ritmis. Keseluruhan alam semesta terikat dalam gerak dan 
aktivitas yang tidak pernah berhenti; dalam sebuah tarian kosmik 
energi yang terus-menerus.22 

21 Izutsu, “Creation and Timeless Order of Th ings,” h. 127. 
22 Capra, Th e Tao of Physics, h. 225. 
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Para mistikus Timur memiliki suatu pandangan dinamis 
tentang alam semesta yang serupa dengan pandangan fisika 
modern, dan akibatnya tidak mengejutkan bahwa mereka juga 
menggunakan gambaran tarian untuk memberitahukan intuisi 
mereka tentang alam.23 Tarian kosmik ini disimbolkan dengan 
sangat indah dalam Hinduisme dengan tarian Shiva. “Menurut 
kepercayaan Hindu, semua kehidupan adalah bagian dari suatu 
proses ritmis besar dari penciptaan dan penghancuran, dari 
kematian dan kelahiran kembali, dan tarian Shiva menyimbolkan 
ritme kehidupan-kematian abadi ini yang berlangsung dalam siklus 
yang tidak pernah berakhir.”24     

Fisika modern telah menunjukkan bahwa ritme penciptaan 
dan penghancuran bukan hanya manifestasi dalam perputaran 
musim-musim dan dalam kematian dan kelahiran seluruh makhluk 
hidup, tetapi juga adalah esensi materi inorganik. Menurut teori 
medan kuantum, semua interaksi antara unsur-unsur pokok 
materi berlangsung melalui pemancaran dan penyerapan partikel-
partikel yang sesungguhnya. Lebih dari itu, tarian penciptaan 
dan penghancuran adalah dasar eksistensi materi itu sendiri, 
karena semua partikel material “menginteraksikan-diri” dengan 
memancarakan dan menyerap partikel-partikel yang sesungguhnya. 
Fisika modern telah menyingkapkan bahwa setiap partikel 
subatomik tidak hanya melakukan suatu tarian energi, tetapi 
juga adalah suatu tarian energi; suatu proses yang bergetar dari 
penciptaan dan penghancuran.25 

Bagi fi sikawan modern, tarian Shiva adalah tarian materi sub-
atomik. Seperti dalam mitologi Hindu, tarian itu adalah tarian terus-
menerus penciptaan dan penghancuran yang meliputi keseluruhan 
kosmos; dasar keseluruhan eksistensi dan keseluruhan fenomena 
alamiah.26

23 Capra, Th e Tao of Physics, h. 241.
24 Capra, Th e Tao of Physics, h. 242. 
25 Capra, Th e Tao of Physics, h. 244. 
26 Capra, Th e Tao of Physics, h. 245. 
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Teori para mistikus Timur dan para fi sikawan modern bahwa 
alam bergerak dan berubah terus-menerus, menjadi dan hancur 
berulang-ulang tanpa berhenti, serupa dengan teori para Sufi  bahwa 
alam sebagai penampakan diri (tajallī) Tuhan diciptakan terus-
menerus. Penciptaan alam, atau proses penciptaan alam, identik 
dengan tajallī. Karena tajallī terjadi secara terus-menerus tanpa 
awal dan tanpa akhir, “yang selama-lamanya ada dan akan selalu 
ada,”27 maka penciptaan alam juga terjadi terus-menerus. Tuhan 
ber-tajallī dalam bentuk-bentuk yang tidak terbatas jumlahnya. 
Bentuk-bentuk itu tidak ada yang sama dan tidak pernah dan 
tidak akan terulang secara persis sama. Semuanya terjadi dalam 
perubahan terus-menerus tanpa berhenti. Ibn ‘Arabi mengatakan 
bahwa apa yang terdapat dalam alam berubah dari suatu keadaan 
kepada keadaan lain. Alam temporal berubah setiap kejap. Alam 
nafas berubah pada setiap nafas dan alam tajallī berubah pada setiap 
tajallī. Allah swt berfi rman: “Setiap waktu Dia dalam kesibukan” (Q 
55:29). Ibn ‘Arabi mengutip kata-kata Abu Talib dan Rijāl Allah: 
“Sesungguhnya Allah swt selama-lamanya tidak melakukan tajallī 
dalam satu bentuk bagi dua individu atau pribadi, dan tidak pula 
dalam satu bentuk dua kali.”28 

Teori penciptaan yang tak pernah berhenti ini disebut “pencip-
taan baru” (khalq jadīd). “Penciptaan baru” mengandung arti 
bahwa setiap ciptaan Tuhan adalah baru setiap kejap karena alam, 
seperti dalam konsep tarian kosmik, menjadi dan hancur, datang 
dan hilang, setiap kejap secara terus-menerus tanpa berhenti. Ibn 
‘Arabi menagatakan bahwa “setiap tajallī memberikan ciptaan baru 
dan melenyapkan ciptaan [lain yang mendahuluinya]. Kelenyapan 
identik dengan kemusnahan (ketiadaan) pada tajallī [baru] dan 
kelanjutan [bagi ciptaan lain] yang diberikan oleh tajallī lain 
berikutnya.”29  Ibn ‘Arabi melukiskan hubungan antara Tuhan dan 
alam seperti hubungan matahari dan cahayanya. Cahaya matahari 

27 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, 1:49.
28 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 1: 401.
29 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, 1:126. 
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adalah seperti nyala lilin yang seolah-olah tetap ada ketika menyala. 
Mata kita melihat api tetap ada. Tetapi sebenarnya mata kita tertipu. 
Sebenarnya nyala api muncul dan lenyap. Setiap kali muncul nyala 
api baru, yang kemudian hilang, disusul oleh nyala api yang lain, 
yang kemudian juga hilang, dan kemudian disusul oleh nyala api 
yang lain pula, dan begitu seterusnya.

Memang ada kesejajaran antara teori para Sufi  bahwa alam 
bergerak dan berubah, menjadi dan hancur, diciptakan terus-
menerus tanpa berhenti, dan teori para fi sikawan dan para mistikus 
Timur bahwa alam mengalami gerak dan perubahan, penciptaan 
dan penghancuran terus-menerus tanpa berhenti. Tetapi Capra, 
karena menekankan persamaan-persamaan, tidak melihat perbedaan 
antara teori para fi sikawan dan teori para mistikus Timur tentang 
sumber gerak tarian kosmik itu. Dengan kata lain, Capra tidak 
melihat perbedaan antara kedua teori itu tentang “penari” kosmik 
itu. Dalam tradisi Hindu, hubungan antara Tuhan dan alam sering 
diumpamakan dengan hubungan antara penari dan tarian. Penari 
dan tarian bukan dua karena tidak ada tarian tanpa penari dan tidak 
ada penari tanpa tarian; keduanya tidak dapat dipisahkan. Tetapi 
penari dan tarian bukan pula satu karena penari berbeda dengan 
tarian. Teori fi sika modern tidak menjelaskan bahwa “penari” itu 
adalah Tuhan. Teori fi sika modern membatasi perhatiannya pada 
alam empiris karena wilyahnya memang itu.

Perumpamaan hubungan antara Tuhan dan alam dengan hu-
bungan antara penari dan tarian serupa dengan perumpamaan yang 
dipakai oleh Hazrat Inayat Khan (1882-1927), seorang guru Sufi  
asal India, untuk melukiskan hubungan antara Tuhan dan alam. Bagi 
Inayat Khan, alam adalah musik atau alat musik. Bagai musik, alam 
alam adalah harmoni dan keteraturan. Pepohonan melambaikan 
cabangnya dengan gembira mengikuti irama angin; bunyi lautan, 
desis angin, terpaan angin pada batu, bukit dan gunung, kilat dan 
gemuruh guntur, harmoni matahari dan bulan, gerakan bintang 
dan planet, bunga bermekaran, gugurnya dedaunan, pergantian 
yang teratur pagi, sore, siang dan malam – bagi orang bijak semua 
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itu adalah musik alam. Satun-satunya pemusiknya adalah Pemusik 
Gaib, yaitu Tuhan.30  

Bagaimanapun, sumbangan Capra untuk menunjukkan ke-
sejajaran-kesejajaran antara fi sika modern dan mistisisme Timur 
patut dihargai karena ia telah berhasil menunjukkan pada suatu 
tingkat tertentu kesejajaran-kesejajaran antara kedua bidang itu. 
Paling tidak, jarak antara fi sika dan mistisisme makin dekat, bahkan 
berdempetan. Fisika modern telah memberikan bantuan yang luar 
biasa bagi pencari Tuhan untuk menajamkan dan meningkatkan 
kepekaannya terhadap kehadiran Sang Penari.         

Catatan Akhir

Sampai batas tertentu, fi sika modern dan Sufi sme, seperti mis-
tisisme Timur,  mempunyai kesejajaran-kesejarajan yang tidak bisa 
diingkari. Fisika modern dan Sufi sme sama-sama mengakui kesatuan 
alam semesta, dan gerak dan perubahan harmonis semesta, yang 
manjadi dan hancur, terus-menerus tanpa berhenti. Wilayah yang 
menjadi tempat kesejajaran-kesejajaran ini adalah “wilayah akal,” 
wilayah rasional, wilayah fenomenal. Berbeda dengan fi sika yang 
membatasi perhatiannya pada wilayah ini, Sufi sme melanjutkan 
perjalanannya kepada “wilayah di luar akal,” wilayah transrasional, 
wilayah supraindrawi, wilayah spiritual, wilayah ilahi. Sufi sme 
melanjutkan tugas yang tidak dapat dijalankan oleh fi sika.

Ketika melihat harmoni alam semesta, memperhatikan ombak 
yang bergulung-gulung, dan merasakan irama nafas, Capra sadar 
bahwa segenap lingkungannya terikat dengan tarian kosmik raksasa. 
Sebagai seorang fi sikawan Capra mengetahui bahwa semua yang ada 
dan semua yang terjadi di alam ini sesuai dengan teori fi sika modern 
yang dianutnya. Lebih dari itu, ia merasakan kehadiran Sang Penari 
Hakiki. Para Sufi  pun selalu “melihat” Sang Penari Hakiki, atau 

30 Hazrat Inayat Khan, Th e Mysticism of Sound and Music (Boston & 
London, 1996).  
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Sang Pemusik Agung, ketika melihat tarian-Nya, atau musik-Nya, 
kapan saja dan di mana saja. Fisika modern dapat mengingatkan 
manusia pada tarian kosmik atau musik kosmik yang menunjukkan 
kehadiran Penarinya, atau Pemusiknya. Fisika modern dapat 
meningkatkan kepekaan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Fisika 
modern dapat membantu meningkatkan kualitas spiritual.

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb.

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
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RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 
DALAM AL-QUR’AN

Wahyuddin

Penciptaan dan Maskulinitas

Jika mencoba menelisik pandangan dominan yang berkembang 
di kalangan umat Islam, kita akan menemukan bahwa memang 
terdapat sebuah cara pandang yang menempatkan laki-laki lebih 
superior dibanding perempuan, atau kita sebut cara pandang ini 
“pandangan patriarkal” (patriarchal).1 Pandangan ini bukan tanpa 
dasar, melainkan memiliki rujukan dalam al-Qur’an sendiri yang 
tentu saja penafsirannya berkembang. Lalu, pertanyaan yang 
muncul adalah: apakah al-Qur’an merupakan mengandung teks-
teks yang misoginis dan tidak memberikan ruang pembebasan bagi 
perempuan? 

Penulis melihat dan juga mengikuti perdebatan penafsiran 
antara para ulama dalam Islam bahwa asal-muasal yang menjadi 
soal adalah bagaimana konstruksi pandangan mengenai relasi 
antara Tuhan, manusia, dan laki-laki pertama di dunia, yaitu 
Adam, dan kaitannya dengan keberadaan perempuan pertama 
di dunia, yaitu Hawa. Cerita asal-muasal ini berkembang ibarat 

1 Patriarchal adalah “ruled or controlled by men; giving power and 
importance only to men” (A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
of Current English, edited by Sally Wehmeier [Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2000], h. 929); atau patriarchal adalah “tradition of father-rule, and as a 
politics of gender inequality based in theories of sexual diff erentiation.”
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cerita mitologis yang dibumbui dengan kutipan ayat-ayat suci. 
Penafsiran al-Qur’an yang melihat Tuhan [yang digambarkan] 
sebagai laki-laki (maskulin), lalu Adam sebagai manusia pertama 
juga laki-laki, seolah-olah laki-laki menjadi sangat superior di 
hadapan perempuan. Bahkan sering kita mendengar perempuan 
secara ekstrem dikatakan sebagai laki-laki yang tak sempurna. 
Abdulaziz Sachedina menggunakan ungkapan “Woman, Half-the-
Man” dalam tulisannya yang berjudul “Woman, Half-the-Man?: Th e 
Crisis of Male Epistemology in Islamic Jurisprudence.”2 Ungkapan 
tersebut digunakan untuk memperlihatkan adanya anggapan yang 
demikian. Salah satu argumen yang digunakan untuk menjustifi kasi 
penafsiran tersebut adalah bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk 
Adam. Istilah “jiwa yang satu” (nafs wāhidah) ditafsirkan sebagai 
Adam. Sementara itu dalam al-Qur’an dikatakan pula bahwa “Dan 
sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-cucu Adam” (Q 17: 
70). Jadi terlihat ada satu linearitas argumen yang menguatkan posisi 
laki-laki di hadapan perempuan. Alur argumen tersebut dimulai 
dengan menafsirkan Tuhan sebagai laki-laki. Tuhan sebagai yang 
Maha atas segalanya seolah-oleh mendelegasikan kuasanya kepada 
Adam yang laki-laki untuk mengatur kehidupan. Hal tersebut 
memperlihatkan bagaimana peran laki-laki dalam keluarga. Istilah 
“kepala keluarga” melegitimasi peran tersebut. Dunia dan seluruh 
isinya ibarat sebuah keluarga. Tuhan menjadi pengatur dunia dan 
segala sesuatunya merupakan hamba Tuhan. Ibarat itulah, sebuah 
keluarga menempatkan laki-laki sebagai pengatur keluarga. Semua 
yang ada dalam keluarga harus tunduk padanya.  Hal inilah pula 
yang menempatkan perempuan sebagai seorang “hamba” di 
hadapan laki-laki. Dua ayat al-Qur’an yang berbunyi, “Kaum 
laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan” (Q 4; 34), dan 
“Para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas istrinya” 

2 Abdulaziz Sachedina, “Woman, Half-the-Man?: Th e Crisis of Male 
Epistemology in Islamic Jurisprudence,” dalam  Farhad Daftry, ed., Intellectual 
Traditions in Islam (London: I.B. Tauris Publishers in association with Th e 
Institute of Ismaili Studies, 2001), h. 160-78.
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(Q 2: 228), merupakan ayat-ayat yang sering digunakan untuk 
mempertahankan posisi laki-laki. Persis pada penafsiran ayat-ayat 
seperti di atas banyak ilmuwan Muslim mencoba memperlihatkan 
cara penafsiran berbeda dan memperlihatkan persoalan-persoalan 
yang menyertai cara penafsiran yang berbau dominasi laki-laki.

Tradisi penafsiran al-Qur’an yang menempatkan perempuan 
sebagai subordinat laki-laki tak bisa dilepaskan dari konteks budaya 
Arab tempat al-Qur’an diturunkan. Saat itu perempuan di mata 
masyarakat hampir tak ada harganya kecuali untuk melahirkan dan 
meneruskan generasi. Perempuan ibarat budak yang dapat diperjual 
belikan bahkan dipersembahkan kepada raja hingga dibunuh karena 
dianggap pembawa sial. Dalam situasi tersebut al-Qur’an datang 
untuk memberikan peringatan terhadap perilaku tersebut. Dasar 
itulah yang digunakan oleh para penafsir kritis untuk mengikutkan 
konteks/ situasi masyarakat Arab saat sebuah ayat diturunkan.

Debat Penafsiran

Argumen bantahan pandangan bahwa Tuhan dipandang sebagai 
laki-laki [maskulin] dikemukakan oleh Asma Barlas dalam karyanya 
Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations 
of the Qur’an.3 Ketika meyakini bahwa Tuhan adalah laki-laki 
sebenarnya keyakinan tersebut merupakan hasil sebuah pengetahuan 
yang sifatnya dianggap sakral (sacred knowledge). Karena sifatnya 
yang sakral maka tentu saja, usaha untuk menggkritik atau 
mengubahnya menjadi sangat sulit. Masalah yang muncul dengan 
asosiasi bahwaTuhan dengan laki-laki adalah soal bagaimana Tuhan 
direpresentasikan dalam pengetahuan tersebut. Ketika berbicara 
tentang representasi, saat yang sama pembicaraan memasuki soal-
soal bahasa. Asma Barlas menggunakan istilah God’s self-disclosure 
untuk memperlihatkan ketidakmungkinan Tuhan diasosiasikan 

3 Asma Barlas, “Believing Women” in Islam :Unreading Patriarchal 
Interpretations of the Qur’an (Austin, Texas: University of Texas Press, 2002).
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sebagai baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan mewahyukan 
diri-Nya sendiri dalam al-Qur’an. Pewahyuan diri tersebut yang 
menggunakan medium bahasa pada akhirnya melibatkan intelek 
manusia untuk menafsikran kebenaran pewahyuan tersebut. Dari 
sini, kita melihat ada semacam jarak pewahyuan dan penafsiran 
manusia atasnya. Terjadi perjumpaan antara yang absolut 
(pewahyuan) dan yang terbatas (penafsiran/intelek manusia). Dari 
sinilah perbedaan penafsiran dimungkinkan terjadi. Di luar segala 
perbedaan, sebenarnya terdapat satu inti dari keyakinan dalam 
Islam, yakni prinsip keesaan Tuhan. Prinsip keesaan Tuhan (tauhid) 
dalam Islam  menempati posisi sentral. Keesaan Tuhan tersebut 
diperkuat juga dengan pernyataan yang terdapat dalam al-Qur’an 
bahwa Tuhan itu absolut, tak terbatas, lebih besar dari apa yang 
bisa manusia bayangkan, transenden sekaligus imanen, bahkan 
lebih dekat kepada manusia daripara urat nadinya sendiri. Dengan 
demikian merepresentasikan Tuhan sebagai laki-laki itu tampak 
paradoks dengan prinsip-prinsip pokok dalam Islam sendiri. Tuhan 
melampaui laki-laki dan perempuan karena Dia-lah yang menjadi 
sumber segala sesuatu dan kepada-Nya segala sesuatu itu akan 
kembali. Tuhan yang esa, absolut dan tak terbatas ini dalam diri-Nya 
memuat segala kemungkinan. Karenanya interpreasi yang melihat 
Tuhan sebagai raja yang digambarkan sebagai laki-laki menjadi 
bermasalah karena ketika Tuhan meliputi segala kemungkinan, maka 
gambaran tertentu kepada Tuhan telah membatasi kemungkinan-
kemungkinantersebut. Inilah yang menyebabkan argumen Tuhan 
sebagai laki-laki tidak mencukupi untuk digunakan sebagai dasar 
relasi laki-laki dan perempuan.

Firman Allah yang berbunyi, “Wahai sekalian manusia! Ber-
takwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri 
yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya; dan dari ke-
duanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak” (Q 4: 1), sering juga digunakan sebagai ayat yang menjadi 
dasar pandangan patriarkial. Persoalan muncul ketika kata nafs 
wāhidah (jiwa/diri yang satu) diterjemahkan sebagai Adam. Ketika 
kata tersebut diartikan demikian, maka memang posisi laki-laki 
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sangat kuat karena dari nafs wāhidah (Adam) Tuhan menciptakan 
istri/perempuan. Syaikh Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip 
Guntur Romli,4 menolak penafsiran yang demikian itu. Menurut-
nya pemahaman yang melihat nafs wāhidah sebagai Adam adalah 
rancu karena setiap bangsa memiliki ceritera tentang asal-usul yang 
berbeda. Pemahaman bangsa China berbeda dengan bangsa Ibrani, 
Mongol, Negro, Indian dalam melihat asal-usul nenek moyang 
mereka. Padahal ayat itu (Q 4: 1) menunjukkan arti yang univer-
sal — berlaku bagi seluruh ras yang berbeda-beda. Firman Allah 
yang berbunyi, “Para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan 
atas istrinya” [wa li-al-rijāl ‘alayhinna darajah] (Q 2: 228), juga 
biasa dikutip untuk memperlihatkan bahwa dalam Islam memang 
laki-laki menempati posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. 
Dari penafsiran ayat di atas, “satu tingkat kelebihan” laki-laki atas 
perempuan disebutkan: ada yang berupa kelebihan fi sik/jasmani dan 
ada juga kelebihan kemampuan laki-laki sebagai pencari nafkah. 
Terkait dengan kelebihan jasmani yang dimiliki oleh laki-laki, kita 
harus melihatnya dalam kerangka harmoni, yakni supaya tercipta 
keseimbangan dalam kehidupan sosial. Syarat harmoni kehidupan 
adalah masing-masing pihak harus memiliki kelebihan atas yang 
lain, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kekurangan. Jadi kele-
bihan yang dimiliki dimaksudkan tidak sebagai instrumen dominasi 
atau bertujuan untuk merendahkan martabat perempuan (Silakan 
baca Q 58:7; 49: 13). Demikian pula dengan kelebihan laki-laki 
sebagai pencari nafkah. Hal tersebut harus dilihat dalam relasinya 
dengan perempuan yang melakukan pekerjaan di bidang lain, misal-
nya, dalam hal mengurus anak. Namun tidaklah terdapat sebuah 
kemustahilan jika perempuan juga ingin mencari nafkah. Prinsipnya 
dalam kehidupan keluarga, relasi laki-laki dan perempuan harus 
dibangun atas asas musyawarah dan bukan pemaksaan.

Perbedaan penafsiran muncul karena metode penafsiran yang 
digunakan juga berbeda. Amina Wadud dalam kapasitas intelektu-

4 Muhammad Guntur Romli, Muslim Feminis: Polemik Kemunduran dan 
Kebangkitan Islam (Jakarta: Freedom Institute, 2010).
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alnya sebagai seorang Muslimah melihat bahwa terdapat bias gender 
dalam penafsiran al-Qur’an yang diyakini kebanyakan orang Islam. 
Hal tersebut terjadi karena para penafsir itu adalah laki-laki, yang 
menggiring pengalaman laki-laki masuk ke dalam penafsiran. Welt-
anschaung atau pandangan dunia seorang penafsir sangat berpenga-
ruh pada hasil penafsirannya. Pandangan Amina Wadud mengenai 
penafsiran jelas memperlihatkan pandangannya bahwa tidak ada 
metode penafsiran yang benar-benar obyektif: semuanya mendapat-
kan pengaruh dari si penafsir itu sendiri. Abdulaziz Sachedina mem-
perkuat penilaian Amina Wadud bahwa terdapat krisis epistemologis 
dalam penafsiran al-Qur’an, khususnya ketika penafsiran tersebut 
diformalkan kedalam hukum negara. Sachedina mengatakan, “Epis-
temological crisis in Muslim jurisprudence over women’s issues is due 
to the blatant absence of female voice in Islamic legal discourse.”5 
Hal yang menimbulkan krisis dalam hukum Islam, terutama yang 
menyangkut perempuan, adalah absennya suara perempuan dalam 
wacana penafsiran hukum Islam. Sachedina dan Amina Wadud 
melihat pokok masalah mengapa penafsiran al-Qur’an yang turun 
menjadi hukum Islam sifatnya bias gender/patrirakal karena perem-
puan “bisu,” atau tidak terlibat, dalam penfsiran itu sendiri. Hal 
itulah yang menjadi salah satu fokus perhatian Amina Wadud dalam 
bukunya Qur’an and Women. Menurut Amina Wadud terdapat tiga 
kategori tafsir tentang perempuan dalam al-Qur’an:

a. Tafsir tradisional: tafsir yang dilakukan berdasarkan urutan 
ayat-ayat al-Qur’an. Tidak mempertimbangkan kemungkinan 
saling keterkaitan antarayat, metodenya bersifat atomistik.

b. Tafsir reaktif: tafsir yang kurang komprehensif karena didasarkan 
atas pemikiran kaum feminis di mana kadang-kadang terjadi 
ketidaksesuaiannya dengan pandangan al-Qur’an sendiri.

c. Tafsir holistik: tafsir yang mempertimbangkan berbagai 
konteks, termasuk konteks perempuan di dalamanya.

5 Sachedina, “Woman, Half-the-Man?” h. 165. 
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Situasi ini mendorong Amina Wadud untuk melakukan penaf-
siran ulang dengan menempatkan perspektifnya sebagai perempuan 
Muslimah dengan menggunakan metode tafsir yang bersifat holistik. 
Metode tafsir holistik yang dilakukannya mempertimbangkan tiga 
aspek, yakni: (1) konteks ketika teks diturunkan, (2) Komposisi teks 
secara struktural/gramatikal, dan (3) teks secara keseluruhan.

Amina Wadud mengadopsi metode Fazlur Rahman dalam 
memperlakukan al-Qur’an, yakni menempatkannya dalam kurun 
waktu historis, sehingga konteks saat teks diturunkan sangat penting. 
Meskipun demikian, Amina Wadud juga tidak sedang berusaha 
untuk merelativisir al-Qur’an untuk diterjemahkan secara bebas 
melainkan seorang penafsir dituntut untuk mampu menangkap 
spirit yang ingin dikemukakan al-Qur’an itu. Jadi melakukan 
penafsiran ulang al-Qur’an bukanlah usaha untuk mengubah 
prinsipnya tetapi lebih pada kekhususan dari pemahaman dan 
refl eksi teks-teks al-Qur’an dalam masyarakat yang terus berubah. 
Prinsip bahwa terdapat tafsir tunggal terhadap al-Qur’an sangat 
membatasi keuniversalannya dan bahkan cenderung paradoks 
dengan teks al-Qur’an sendiri yang mengatakan bahwa al-Qur’an 
secara universal bermanfaat bagi yang meyakininya.

Salah satu konsekuensi dari pandangan Amina Wadud bahwa 
al-Qur’an bersifat historis adalah pentingnya kritik bahasa, yakni 
bahasa Arab yang digunakan oleh al-Qur’an. Jika bahasa dipandang 
sebagai produk kebudayaan yang merefleksikan kebudayaan 
masyarakatnya, maka tentu akan memenjarakan makna unversal 
yang ingin dikatakan al-Qur’an. Karena itulah ciri bahasa Arab yang 
membedakan kata berdasarkan gender (maskulin/feminin) harus 
di atasi terutama ketika al-Qur’an hendak mengatakan sesuatu 
yang netral tapi tak ada kata berciri netral secara gender dalam 
bahasa Arab. Hal itu penting bagi Amina Wadud, karena sering 
penafsiran tentang superioritas laki-laki bersumber dari konstruksi 
bahasanya. 

Sejalan dengan Amina Wadud, Abdulaziz Sachedina menga-
takan “One needs to understand the intertextual network of 
symbols expressed by means of the narratives developed throguh 
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interlocutory devices in which women are represented as actors, as 
questioners, even occasionally as disputants.”6 Argumen Sachdina 
ini mendukung argumen Amina Wadud dalam dua hal. Pertama, 
dalam hal metode interkstualitas yang oleh Amina Wadud disebut 
metode holistik. Letak kesamaannya adalah penafsiran satu ayat 
tidak bisa dilakukan hanya atas ayat tersebut saja melainkan harus 
melihat juga keterkaitannya dengan ayat-ayat yang lain, sehingga 
penafsirannya lebih komprehensif. Kedua, demikian pula Sachedina 
mendukung penafsiran al-Qur’an yang harus melibatkan pengala-
man perempuan di dalamnya.

Setidaknya kita telah melihat ada dua metode penafsiran yang 
saling bertolak belakang, yakni: metode penafsiran tradisional 
dan metode holistik. Letak perbedaannya secara mendasar adalah 
cara memperlakukan ayat demi ayat. Metode tradisional menurut 
Amina Wadud menggunakan “begin with the fi rst verse of the 
fi rst chapter and proceed to the second verse of the fi rst chapter 
— one verse at a time — until the end of the Book. Little or no 
eff ort is made to recognize themes and to discuss the relationship 
of the Al-Qur’an to itself, thematically.”7 Jadi menafsirkan ayat 
demi ayat tanpa mempertimbangkan kemungkinan keterkaitan 
antarayat berarti tidak ada/kurang usaha untuk melihat keterkaitan 
tema-tema yang sama dalam al-Qur’an. Sebaliknya metode holistik 
yang kritis sangat memperhatikan hubungan antar ayat dan konteks 
ketika ayat tersebut diturunkan. Salah satu kelemahan mendasar 
dari metode tradisional adalah kegagalan dalam kemungkinan 
munculnya prinsip yang sifatnya sintesis dari kesalingterhubungan 
ayat-ayat al-Qur’an.

Terkait relasi laki-laki dan perempuan, bidang-bidang kehidup-
an yang sering memuculkan perdebatan adalah  perkawinan dan 
hal-ihwal warisan. Hingga dewasa ini bermunculan perempuan-

6 Sachedina, “Woman, Half-the-Man?” h. 164.
7 Amina Wadud, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a 

Woman’s Perspective, Second Edition (Oxford, UK: Oxford University Press, 
1999), h. 2.
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perempuan Muslimah yang gencar melakukan kritik terhadap 
tafsir tradisional. Bahkan istilah Muslim feminis dilekatkan kepada 
mereka yang berusaha melakukan penafsiran ulang ayat-ayat al-
Qur’an yang berkaitan dengan perempuan. Berikut ini akan coba 
dikemukakan ayat-ayat al-Qur’an dan penafsirannya yang mem-
perlihatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang 
semisal perkawinan dan warisan. 

Relasi laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur’an

Mohammad Hashim Kamali mengemukakan, “Men and 
women are equal in Islam in the essence of human dignity, reward 
and accountability for personal conduct and matters pertaining 
to property rights, morality and religion.”8 Secara prinsipil laki-
laki dan perempuan adalah setara dalam Islam. Setara baik dalam 
martabat kemansiaannya, balasan terhadap apa yang dilakukannya, 
hak terhadap kepemilikan, moralitas dan agamanya. Hal tersebut 
dikatakan Kamali dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an (Q 
52: 21 ; 4: 32 ; 3: 195 ; 16: 97 ; 33: 35). Ayat-ayat itu berbunyi: 
“Tiap-tiap manusia (laki-laki dan perempuan) terikat dengan apa 
yang dikerjakannya” (Q 52: 21). “Dan janganlah kamu iri hati 
terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu 
lebih banyak daripada sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-
laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 
perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan” (Q 4: 
32). “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik” (Q 16: 97). “Sungguh laki-laki dan 
perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan 
perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan 
yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 

8 Mohammad Hashim kamali, Freedom, Equality and Justice in Islam (Kuala 
Lumpur: Ilmiah Publishers, 1999).
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perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, 
laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan 
yang memelihara kehoratannya, laki-laki dan perempuan yang 
banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk 
mereka ampunan dan pahala yang besar” (Q 33: 35).

Ayat-ayat tersebut memang tampak sangat jelas menggambarkan 
bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki 
posisi setara di hadapan Tuhan. Ayat-ayat yang sering menjadi 
problematis adalah ayat-ayat yang membicarakan relasi manusia 
dalam kehidupan sosial. Jadi secara tersamar penulis melihat 
terdapat dua jenis ayat yang membicarakan soal relasi laki-laki dan 
perempuan. Yang pertama adalah ayat-ayat yang membicarkan 
hal tersebut dalam hubungannya dengan Tuhan, misalnya yang 
terkait bagiamana relasi laki-laki dan perempuan di hadapan 
Tuhan, bagaimana Tuhan memperlakukan keduanya secara 
setara dalam hal pahala ibadah atau hal-hal lain. Yang kedua 
adalah ayat-ayat yang sering menjadi problematic, yaitu ayat-ayat 
tentang kehidupan sosial-duniawi, misalnya tetang perkawinan, 
warisan, dan kepemimpinan publik, yang telah disebutkan juga 
sebelumnya. Tampaknya pandangan Amina Wadud yang melihat 
bahwa al-Qur’an turun memperhatikan konteks masyarakat saat 
itu menjadi terjustifi kasi. Misalnya, di jazirah Arab ketika al-
Qur’an turun perempuan kaya yang berpengaruh menggunakan 
hijab dan pingitan. Al-Qur’an mengakui kebaikan praktik tersebut 
sebagai perlindungan dan kesopanan. Hijab dan pingitan harus 
dilihat dalam konteks budaya saat keduanya [hijab dan pingitan] 
bersangkut-paut dengan kesopanan dan moralitas dalam suatu 
masyarakat. Ketika hendak menafsirkan ayat tentang hijab dan 
pingitan, maka konteks budaya harus dilihat juga, sehingga kita 
akan sampai pada tahap menemukan prinsip-prinsip kesopanan 
dan moralitas, agar tidak terjebak pada praktik budaya kita sendiri. 
Konsekuensinya tentu saja hal demikian bisa dimaknai secara 
berbeda dalam tiap-tiap kebudayaan. 

Lalu apakah dengan demikian al-Qur’an menjadi relatif? Amina 
Wadud kembali mengemukakan bahwa al-Qur’an merupakan 
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teks yang bersifat universal dalam arti tidak membahas praktik-
praktik kebudayaan secara partikular. Al-Qur’an mengakui bahwa 
hanyalah melalui relasi laki-laki dan perempuan yang harmonis 
dan saling mendukung tercipta kehidupan yang baik. Meskipun 
praktik yang melecehkan perempuan seperti pembunuhan bayi 
perempuan, pelecehan seksual, perbudakan perempuan secara tegas 
dilarang, tetapi kebiasaan seperti poligami, sistem patriarki sosial, 
hierarki ekonomi yang dipraktikkan di berbagai kebudayaan secara 
tegas tidak dilarang oleh al-Qur’an. Argumen mengapa al-Qur’an 
kelihatan netral terhadap hal tersebut adalah karena al-Qur’an 
tidak mungkin berbicara untuk semua praktik partikular di setiap 
kebudayaan, tetapi prinsip al-Qur’an-lah yang harus ditemukan 
untuk menafsirkan setiap praktik tersebut. Karena itu, penafsiran 
al-Qur’an tidak pernah final seiring dengan perkembangan 
kompleksitas kehidupan. Posisi Amina Wadud jelas mengafi rmasi 
perkembangan sebuah tafsir dalam arti manusia akan terus-menerus 
mengartikulasikan al-Qur’an secara berbeda-beda sesuai tuntutan 
zaman yang dihadapinya. 

Tentang hal perkawinan, Allah berfi rman, misalnya, “Apabila 
kamu menceraikan istri-istrimu hingga sampai masa iddahnya, maka 
kamu (para wali) jangan menghalang-halangi mereka menikahi 
suaminya, apabila di antara mereka sama-sama rela dengan cara 
yang baik” (Q 2: 232). Ayat tersebut memperlihatkan bahwa 
seorang perempuan bebas untuk menentukan pasangan hidupnya 
dan tak boleh dihalang-halangi oleh para wali. Bahkan jika pun 
perempuan itu adalah seseorang yang pernah diceraikan oleh 
suaminya dan mantan suaminya tersebut hendak menikahinya 
lagi dan si perempuan menginginkan juga, maka tak ada yang bisa 
menghalangi. Jadi dalam hal memilih calon suami, perempuan 
memiliki kebebasan, sang wali tidak berhak menghalangi pilihan 
perempuan. Hal yang sering dipersoalkan terkait perkawinan adalah 
masalah diperbolehkannya poligami yang tampak tidak adil bagi 
perempuan. Dasar dari ayat tersebut adalah ayat yang berbunyi, 
“Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (ketika kamu menikahinya), maka nikahilah 
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perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau 
empat; jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q 4: 3). Tujuan pernikahan 
adalah kehidupan yang dipenuhi oleh mawaddah dan rahmah. 
Dengan demikian syarat tercapainya tujuan tersebut adalah adanya 
unsur keadilan dalam rumah tangga. Dalam konteks demikian, 
pada satu sisi, poligami mensyaratkan kemampuan laki-laki untuk 
berbuat adil. Pada isisi lain, berbuat adil bagi manusia adalah 
sebuah ketidakmungkinan kecuali memiliki kualitas seperti nabi 
Muhammad. Secara jelas difi rmankan, “Dan kamu tidak akan 
pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu 
sangat ingin berbuat demikian, maka jangan terlalu cenderung 
(kepada yang kamu cintai), sehinga kamu biarkan istri yang lain 
terkatung-katung” (Q 4: 129). Di sini kita melihat ada dua ayat yang 
seolah-olah bertentangan, yakni yang melegalkan poligami dengan 
syarat kemampuan berlaku adil, tetapi ayat lain yang menyatakan 
dengan tegas bahwa kemampuan berbuat adil terhadap istri-istri 
adalah hampir tidak mungkin/ sangat sulit. Syaikh Muhammad 
Abduh membaca ayat tersebut dan melihat bahwa kemungkinan 
ada orang yang mampu berbuat adil, tetapi mungkin hanya satu dari 
sejuta laki-laki. Karena itu poligami dibolehkan dengan bersyarat. 
Bahkan dalam pandangan Syaikh Muhammad Abduh poligami 
tidak diperbolehkan dengan alasan sulit bagi laki-laki berbuat adil, 
banyaknya kasus yang terjadi bahwa suami menjadi semena-mena 
terhadap istri, terjadi permusuhan antara anak-anak yang berbeda 
ibu, dan sering terjadi pula perselisihan antara istri-istri.

Tentang relasi laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga 
maupun dalam skala yang lebih luas, ayat al-Qur’an yang telah 
disebutkan di atas (Q 4: 34) menempatkan laki-laki/ suami sebagai 
pemimpin baik pemimpin keluarga ataupun pemimpin dalam 
masyarakat. Kata qawwāmūn yang diterjemahkan “para pemimpin” 
dalam bahasa Indonesia memang rentan disalahtafsirkan sebagai laki-
laki/ suami memiliki otoritas terhadap perempuan/ istri. Hashim 
Kamali mengomentari arti kata qawwāmūn yang menurutnya 
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berasal dari kata qawwām. Arti kata tersebut lebih dekat kepada 
“yang menyediakan” (provider), “yang mendukung” (supporter). 
Oleh Asma Barlas yang mengutip terjemahan Ali, kata qawwāmūn 
diterjemahkan sebagai “penjaga” (protector). Dari terjemahan-
terjemahan tersebut tidak ada yang menyebut arti kata qawwāmūn 
sebagai “yang mengatur” (ruler) atau ”sang tuan” (master). Karena 
itu, kita harus berhati-hati memaknai kata “pemimpin” dalam 
bahasa Indonesia. “Pemimpin” dalam bahasa Indonesia biasanya 
memiliki makna otoritas terhadap yang dipimpin. Jika diterima 
demikian maka relasi laki-laki dan perempuan akan menjadi relasi 
pemimpin dan yang dipimpin. Demikian pula relasi suami-istri 
akan menjadi relasi seperti itu. Riff at Hassan menafsirkan ayat itu 
(Q 4: 34) dengan mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan 
ayat normatif bukan deskriptif. Ayat tersebut berbicara tentang 
laki-laki sebagai qawwāmūn terhadap perempuan, yakni laki-laki 
merupakan pencari nafkah (ekonomi) untuk kebutuhan keluarga 
termasuk istri. Namun dalam kenyataannya sekarang banyak 
juga perempuan yang telah bekerja dan mencari nafkah buat 
keluarganya, sehingga mengeneralisir maksud ayat tersebut menjadi 
tidak tepat. Amina Wadud melihat bahwa ayat tersebut berbicara 
bukan tentang seluruh laki-laki, tetapi tentang sebagian saja. Jadi 
jika yang dimaksud dengan qawwāmūn adalah laki-laki sebagai 
penyedia ekonomi bagi perempuan, misalnya, maka maksudnya 
tidak semua laki-laki menjadi qawwāmūn. D isini dibicarakan soal 
kelebihan yang dimiliki oleh sebahagian laki-laki saja. Karena itu 
menjadi jelas bahwa ayat ini bukan sebuah ayat yang mencerminkan 
ketidaksetaraan melainkan ayat yang sifatnya normatif dan berlaku 
bukan pada laki-laki sebagai suatu “kelas” tetapi hanya sebahagian 
diantara mereka saja.

Selain soal pernikahan, soal warisan juga sering dianggap 
mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam al-Qur’an. Dasar 
ayat yang dirujuk adalah fi rman Allah “Bagi laki-laki ada hak 
bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatanya, dan 
bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
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ditetapkan. Dan apabila dalam pembagian itu hadir kerabat (yang 
tidak mempunyai hak warisan), anak yatim, dan orang miskin, 
maka berilah mereka harta itu dan bertutur kata yang baik kepada 
mereka… Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian harta 
warisan) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki adalah 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (Q 4: 7-11). 
Letak ketidaksetaraan yang sering dipersoalkan adalah “bagian 
seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan.”  Para penafsir kritis-holistik mencoba menafsirkan ayat 
tersebut dengan melihat konteks ketika ayat tersebut diturunkan. 
Saat itu dalam tradisi masyarakat Arab, perempuan tidak 
mendapatkan hak waris sama sekali. Siapa yang mendapat hak waris 
adalah mereka yang masuk dalam golongan yang bisa berperang. 
Sebenarnya ayat ini turun untuk mengubah kultur Arab yang sama 
sekali tidak memperhitungkan perempuan dalam hal warisan. 
Tetapi al-Qur’an tidak secara frontal mengatakan pembagian yang 
sama bagi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilihat semacam 
sebuah strategi yang sifatnya persuasif dan hendak memperlihatkan 
bahwa perempuan juga berhak atas warisan. Menurut Syaik Abduh, 
yang harus diperhatikan adalah konstruksi kalimat ayat tersebut 
mengimplikasikan bagian perempuan menjadi asas bagian laki-
laki. Kalimat yang digunakan al-Qur’an adalah “li al-dzakar mitsl 
hadzdzi al-untsayayn” (“bagian seorang anak laki-laki adalah sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan”), bukan “li al-untsa 
nishf hadzdzi al-dzakar” (“seorang anak perempuan mempunyai 
separuh bagian seorang anak laki-laki”). Jadi dalam pembagian 
warisan itu, asas bagian laki-laki adalah bagian perempuan. Di sini 
tampak bahwa al-Qur’an mengedepankan perempuan, meskipun 
akhirnya dari jumlah tidak sama tetapi semangat ayat ini adalah 
pembebasan bagi perempuan dengan mengakomodasinya dalam 
hal pembagian warisan. Lebih lanjut bagi beberapa penafsir ayat 
ini menunjukkan bahwa al-Qur’an sedang melakukan kompromi 
dengan budaya masyarakat Arab. Padahal sebenarnya tujuan utama 
ayat ini adalah kesetaraan.
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Penutup

Untuk melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an, 
terdapat dua sudut pandang yang saling melengkapi, yakni: 
darajah dan fadldlala. Seseorang memiliki darajah (derajat) yang 
tinggi adalah orang-orang yang melakukan “amal” mereka yang 
didasari ketakwaan. Al-Qur’an tidak membagi jenis pekerjaan 
secara monolitis berdasarkan latar perbedaan biologis atau latar 
sosial lainn. Tuhan akan membalas baik amal yang dilakukan oleh 
laki-laki mapun amal yang dilakukan oleh perempuan, tak peduli 
mereka berlatar apapun. Selain karena amal, derajat manusia juga 
ditentukan oleh ilmu pengetahuannya. Jadi Islam melihat perbedaan 
manusia dari aspek amal dan pengetahuannya, bukan karena 
perbedaan biologisnya. Takwa manusia di hadapan Tuhan adalah 
satu-satunya alat ukur derajat manusia itu. Tidak ada kaitannya 
dengan apakah dia laki-laki atau perempuan. 

Jika darajah manusia diraih karena usaha manusia sendiri, 
maka fadldlala (“melebihkan”) dalam arti bahwa Tuhan melebihkan 
pemberian-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Al-Qur’an 
memberitkan bahwa Dia memberikan preferensi lebih kepada laki-
laki dalam hal warisan (Q 4: 7) dan Dia juga melebihkan sebagian 
laki-laki terhadap sebagian perempuan berdasarkan keadaan bahwa 
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka 
(untuk membiayai hidup perempuan) (Q 4: 34). Karena itu, para 
perempuan yang baik (qānitāt) memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada bersama mereka karena Tuhan telah memelihara mereka. 
Tetapi perlu diingat bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut, tidak 
bisa dibaca secara tersendiri, yang terlepas dari relasi dengan ayat-
ayat yang lain. Ayat yang menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan 
bagian lebih banyak daripada bagian perempuan dalam hal warisan, 
misalnya, mesti dikaitkan dengan ayat yang memeritahkan laki-laki 
menafkahkan harta mereka untuk membiayai hidup perempuan. 
Jadi di sini terdapat timbal balik antara hak istimewa laki-laki dan 
tanggung jawabnya membiayai hidup perempuan. Demikian pula 
ayat al-Qur’an yang  menyatakan bahwa Tuhan melebihkan sebagian 
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laki-laki terhadap sebagian perempuan (Q 4: 34). Penggunaan 
kalimat sebagian itu menunjukkan hubungan itu tidak absolut 
maupun universal. Jadi ayat harus dilihat konteksnya. Ada sebagian 
laki-laki yang lebih daripada sebagian perempuan, tetapi ada pula 
sebagian perempuan yang lebih daripada laki-laki. 
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MENGURAI HUBUNGAN ANTARA 
AGAMA DAN NEGARA DALAM 

PEMIKIRAN JÜRGEN HABERMAS

Gusti A.B. Menoh

Pendahuluan

Dugaan bahwa modernitas akan mengakibatkan hilangnya 
pengaruh agama dalam kehidupan umat manusia rupanya tinggal 
slogan. Proses rasionalisasi atas lebenswelt yang melahirkan kekuatan-
kekuatan baru seperti ilmu pengetahuan modern, negara hukum, 
dan kapitalisme yang turut mengambil peran dalam menentukan 
bagaimana manusia menjalani hidupnya tidak serta-merta 
melenyapkan agama. Alih-alih agama punah, kini ia merajalela di 
mana-mana. Jürgen Habermas menunjukkan bahwa berbeda dengan 
kawasan Eropa (dengan pengecualian Irlandia dan Polandia), yang 
sudah sejak revolusi dan terutama mulai akhir Perang Dunia II 
digerakan oleh gelombang sekularisasi yang bergandengan tangan 
dengan modernisasi,1 Timur Tengah, Asia tenggara, Afrika, India, 
dan Amerika Serikat sebaliknya justru mengalami revitalisasi 
keagamaan, yang bahkan bercorak fundamentalis.2 Di Iran telah 
berdiri teokrasi setelah rezim korup berkuasa. Di beberapa negara 
Muslim, juga di Israel, hukum agama diusulkan menjadi alternatif 

1 Jürgen Habermas, Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays 
(Cambridge, UK: Polity Press, 2008), h. 116.

2 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 114-15.

titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:135titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:135 28/12/2011   9:27:3228/12/2011   9:27:32



GUSTI A. B. MENOH

136 TITIK-TEMU, Vol. 4, No. 1, Juli - Desember 2011

untuk hukum sipil sekuler.3 Di Indonesia, agama menguat melalui 
berbagai teror atas nama agama, desakan memberlakukan syariat 
Islam, lahirnya jaringan negara Islam Indonesia (NII), dan berdirinya 
“kota Injil” oleh kalangan Kristen di Manokwari. 

Kenyataan bahwa komunitas religius dan tradisi keagamaan 
masih bertahan dan berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam 
kehidupan politik setelah mengalami proses sekularisasi itulah 
yang oleh Habermas disebut sebagai “masyarakat postsekular.” 
Dalam masyarakat post-sekuler ini, berbagai fenomena di atas tidak 
bisa dipahami sebagai sekedar gangguan terhadap demokrasi. Apa 
yang mendasar di balik berbagai gejala sosiologis itu adalah ada 
harapan dari komunitas religius untuk berpartisipasi dalam ruang 
publik. Lebih dari itu, adanya keinginan dari kelompok-kelompok 
religius untuk menjadikan doktrin komprehensifnya sebagai basis 
legitimasi tatanan kehidupan bersama. Agama sebagai pandangan 
dunia menyeluruh dipandang sebagai sangat relevan untuk menata 
kehidupan politik suatu masyarakat. 

Pertanyaannya, apakah mungkin membangun suatu tatanan 
sosial yang baik atas dasar doktrin partikular tertentu di tengah-
tengah kehidupan masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti 
saat ini? Bagaimana kita harus memahami kehidupan politik dalam 
terang tantangan-tantangan perbedaan moral dan religius? Ketika 
para warga dengan perbedaan-perbedaan keyakinan etis atau religius 
bertengkar dalam debat publik, bagaimana mengatasi pertentangan-
pertentangan seperti itu secara konstruktif? Bagaimana membangun 
suatu basis yang stabil dan sah bagi suatu kehidupan politik dalam 
masyarakat plural?4

Liberalisme punya cara dalam menangani persoalan agama, yakni 
privatisasi agama dari ruang publik. Negara liberal modern menanggapi 
pluralisme religius dengan mensekularisasikan pemerintahan dan 
mendemokratisasikan kekuasaan politik. Negara konstitusional liberal 

3 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 117-18.
4 Troy Dostert, Beyond Political Liberalis : Toward a Post-Secular Ethics of 

Public Life (Notre Dame: University of Noter Dame, 2006), h. 1.
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lalu dikembangkan dalam konteks tradisi fi lsosofi s yang percaya 
pada rasio “alami” (natural). Rasio manusia diandaikan mampu 
menyediakan basis epistemik bagi justifi kasi negara sekuler yang 
tidak lagi bergantung pada legitimasi religius. Inilah latar belakang 
pemisahan antara agama dan negara pada level institusi.5

Sebaliknya, kaum komunitarian tidak menghendaki pemisahan 
ketat antara agama dan negara. Mereka berpendapat bahwa 
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan kaum liberal itu, 
merupakan suatu pelanggaran atas kebebasan warga dan para politisi 
yang beragama, dan karenanya mereka menuntut pendapat-pendapat 
religius harus dapat diterima dengan bebas dalam perdebatan publik, 
bahkan harus dibolehkan masuk ke Parlemen.6 

Habermas menemukan masalah dalam kedua pendekatan 
di atas sehingga ia mengusulkan jalan yang berbeda. Di satu sisi, 
menurut Habermas, liberalisme dengan modus vivendi-nya menu-
tup komunikasi dengan agama (menindas agama) padahal agama 
memiliki potensi semantik yang bisa mendukung negara demokrasi 
modern. Di sisi lain, komunitarianisme dengan pembiaran agama 
masuk ke ruang politik formal (negara) justru mengancam eksis-
tensi negara demokratis itu sendiri. Habermas ingin memecahkan 
masalah ini: Bagaimana menangani hubungan antara agama dan 
negara supaya di satu sisi agama tidak mengancam negara dan di sisi 
lain negara tidak menindas aspirasi-aspirasi religius? Dengan mener-
apkan teori demokrasi deliberatifnya yang bertujuan menemukan 
legitimasi dalam masyarakat kompleks, Habermas menuntut negara 
perlu menjalankan deliberasi publik yang melibatkan kelompok-
kelompok religius sambil tetap berpegang teguh pada prinsip 
netralitas negara konstitusional modern; di sisi lain, ia mendesak 
komunitas-komunitas religius untuk menjelaskan alasan-alasan 
religiusnya secara rasional sehingga berkontribusi bagi kehidupan 
politik bersama. Itulah tesis yang mau ditunjukan dalam tulisan 
ini. Tetapi sebelum masuk ke situ, karena pembicaraan mengenai 

5 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 120.
6 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 133
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hubungan antara agama dan negara merupakan aplikasi dari teori 
demokrasi deliberatifnya, maka dalam bagian kedua, teori politik 
Habermas itu akan dijelaskan. Ruang publik sebagai locus berlang-
sungnya komunikasi/deliberasi antara agama dan negara, maka ia 
juga dipaparkan dalam bagian ketiga, sebelum masuk pada uraian 
inti tulisan ini dalam bagian keempat, dan akhirnya penutup. 

Demokrasi Deliberatif

Teori demokrasi deliberatif berakar dalam teori tindakan 
komunikatif. Atau boleh dikatakan, teori tindakan komunikatif 
merupakan basis epistemik bagi teori demokrasi deliberatif. Menurut 
Habermas, komunikasi sudah selalu merupakan ciri dasar kehidupan 
bersama manusia, maka tuntutan teori demokrasi itu tidak lain 
daripada sebuah radikalisasi dari struktur-struktur komunikasi 
yang lama sudah ada di dalam negara hukum modern, sehingga 
negara hukum yang faktual sedikit demi sedikit dapat mendekati 
asas-asas normatifnya sendiri. Model deliberatif ini menekankan 
pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi hukum 
di dalam proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan 
ruang publik yang dimobilisasi secara kultural. Dalam model ini 
Habermas mencoba menghubungkan tesis hukumnya, yakni tesis 
tentang fungsi hukum sebagai medium integrasi sosial, dengan 
sebuah teori sosiologis tentang demokrasi7.

Dalam bahasa Habermas sendiri, demokrasi deliberatif adalah 
suatu teori yang menerima deliberasi rasional di antara para warga 
sebagai sumber legitimasi politik.8 Dalam masyarakat tradisional yang 
masih cenderung homogen, kebutuhan akan deliberasi politis yang 

7 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum 
dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 
2009), h. 126.

8 Jürgen Habermas, Between Facts and Norm: Contributions to a Discourse 
Th eory of Law and Democracy (Cambridge, Mass: Th e MIT Press, 1996), h. 110.
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inklusif belum muncul. Di sana ada referensi bersama pada otoritas 
transenden yang dianggap menyediakan basis kokoh dan pra-diskursif 
bagi kesatuan dan stabilitas komunitas politis. Habermas mengatakan 
bahwa hukum awalnya memiliki suatu dasar ilahi; hukum ini, biasanya 
ditafsirkan dan diatur oleh para teolog atau pembuat hukum, lalu 
diterima secara luas sebagai bagian dari perintah ilahi atau tatanan 
hukum alam, dan bukan urusan manusia.9 Tetapi dengan kelahiran 
modernitas, situasinya berubah. Dalam konteks postradisional dan 
pluralisme metafi sika, referensi bersama pada otoritas agama tidak lagi 
memadai. Habermas yakin bahwa dalam masyarakat modern, “oto-
ritas dari yang ilahi perlahan-lahan digantikan dengan otoritas suatu 
konsensus rasional dan bahwa legitimasi dan stabilitas dari komunitas 
politik tergantung pada (menurut model deliberatif ) rasionalitas 
konsensus yang dicapai dalam debat demokratis itu sendiri.” 

Secara faktual, demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur 
pembentukan pendapat dan aspirasi secara demokratis itu send-
iri. Model ini tidak memberitahu kita sebelumnya, bagaimana 
kita dapat menghasilkan alasan-alasan yang bagus, melainkan 
hanya mengatakan bahwa alasan-alasan yang bagus untuk sebuah 
keputusan politis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa 
sehingga alasan-alasan tersebut diterima secara intersubjektif oleh 
semua warga negara dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan 
revisi-revisi. Maka bagi Habermas, untuk mendorong partisipasi 
publik dan memperluas atau memperkuat demokrasi, politik harus 
dipandang sebagai percakapan publik yang dijalankan dengan prose-
dur-prosedur yang sah dan rasional. Habermas berpendapat bahwa 
“formasi kehendak demokratis mendapat kekuatan legitimasinya 
dari pengandaian-pengandaian komunikatif yang memungkinkan 
argumen-argumen yang lebih baik dalam berbagai bentuk deliberasi 
dan dari prosedur-prosedur yang menjamin proses-proses negosiasi 
yang adil. Habermas meringkas prosedur-prosedur adil ini dalam 
apa yang dia sebut “situasi pembicaraan yang ideal,” yaitu situasi 
di mana dialog publik itu bebas dan tanpa paksaan. 

9 Habermas, Between Facts and Norm, h. 145-46.
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Deliberasi demokratik mendekati situasi pembicaraan ideal bila 
ia memenuhi kondisi-kondisi formal berikut: (1) inkkusif (tidak 
ada pihak yang dieksklusi dari partisipasi dalam diskusi mengenai 
topik-topik yang relevan baginya, dan tidak ada informasi relevan 
yang dilarang); ( 2) bebas paksaan (setiap orang boleh terlibat dalam 
argumen secara bebas, tanpa didominasi atau atau merasa diintimidasi 
oleh para partisipan lain); dan (3) terbuka dan simetris (masing-mas-
ing partisipan dapat menginiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan 
diskusi mengenai topik yang relevan, termasuk prosedur-prosedur 
deliberatif ). Selain itu, para partisipan juga tanpa batas boleh men-
gusulkan skop atau agenda mengenai deliberasi-deliberasi publik: 
topik-topik selalu terbuka, ditentukan oleh mereka yang berpartisi-
pasi dalam diskusi-diskusi dan tunduk pada revisi bila diperlukan.10 
Ringkasnya, demokrasi deliberatif mensyaratkan semua pihak untuk 
saling memperlakukan sesama sebagai partner setara (equal), di mana 
setiap individu diberi ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan 
saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing.11 

Semakin diskursif proses itu, yakni semakin rasional dan 
terbuka terhadap pengujian publik, semakin legitim hasilnya. 
Dengan kata lain, legitimasi tidak terletak pada hasil komunikasi 
politik, melainkan pada prosesnya. Deliberasi sebagai sumber fi nal 
legitimasi politik semacam itulah yang memungkinkan penerimaan 
terhadap argumen-argumen religius dalam debat publik.

Ruang Publik

Sudah sejak awal, Habermas melalui bukunya Th e Structural 
Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into A Category of 

10 Dikutip dalam Ilan Kapoor, “Deliberaive Democratic or Agonictic 
Mouff e? Th e Relevance of the Habermas-Mouff e Debate for Th ird World Politics,” 
dalam l Alternatives 27/4 (2002): 461-62.

11 Aletta J. Norval, “Democratic decisions and the Question of Universality: 
Rethinking Recent Approaches,” dalam Simon Critchley and Oliver Marchart, 
ed., Laclau: A Critical Reader (London: Rotledge, 2004), h. 142.
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Bourgeois Society, mengembangkan gagasan mengenai “ruang publik” 
(public sphere). Apa yang khas dari ruang publik adalah ia merupakan 
ruang diskursif, yang berbeda dan terpisah dari ekonomi dan negara, 
di mana warga berpartisipasi dan bertindak melalui dialog dan 
debat.12 Artinya ruang publik adalah sebuah ruang otonom yang 
berbeda dari negara dan pasar. Ia otonom karena tidak hidup dari 
kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalistis, melainkan 
dari lebenswelt atau masyarakat sipil. Sesuai istilahnya dalam bahasa 
Jerman “Öff entlichkeit,” ia berarti keadaan dapat diakses oleh 
semua orang. Itu berarti ruang publik politis ini bukanlah sebuah 
lembaga formal, melainkan ruang informal yang melaluinya para 
warga berkomunikasi. Tetapi ini bukan komunikasi biasa. Ruang 
publik adalah arena di mana perdebatan publik terjadi. Habermas 
mengatakan bahwa ruang publik politis tidak lain daripada hakikat 
kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini 
dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga 
negara dapat berlangsung.13

Ruang publik yang sehat harus memenuhi dua persyaratan, 
yakni bebas dan kritis. Bebas berarti setiap pihak dapat berbicara 
di mana pun, berkumpul, dan berpartisisipasi dalam debat politik. 
Kritis berarti siap dan mampu secara adil dan bertanggungjawab 
menyoroti proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat 
publik.14 Dengan kata lain, ruang publik adalah sebuah konsep 
normatif yang mengandaikan adanya komunikasi ideal, di mana 
para peserta berdiskusi dalam keadaan bebas dan setara, tanpa 
diskriminasi, tanpa tekanan mengenai kehidupan bersama. Konsep 
normatif ini kemudian menjadi tuntutan legitimasi hukum. Artinya 
hukum baru sah bila sudah melalui pemeriksaan dalam diskursus 
publik. Jadi, legitimasi suatu keputusan publik diperoleh lewat 
pengujian publik dalam proses diskursus yang menghubungkan 

12 Ilan Kapoor, “Deliberaive Democratic,” h. 461.
13 Dikutip Hardiman, Demokrasi Deliberatif, h. 134.
14 Reza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik (Yogyakarta: 

Kanisius, 2007), h. 126-27.
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suara rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh 
lembaga legislatif dalam sistem politik. Titik sambung secara 
diskursif antara ruang publik dan sistem politik inilah yang 
memungkinkan rakyat disebut berdaulat. 

Di dalam ruang publik itu tidak ada satu tradisi pun dapat 
mengklaim komitmen etisnya sebagai norma bagi semua pihak.15 
Tetapi dengan menjadi arena diskursif, ruang publik berfungsi 
melindungi pluralisme agama dan budaya, dan terutama ia dapat 
berguna memobilisasi komunikasi diantara para warga yang berbeda 
keyakinan itu sehingga tercipta saling pengertian dan saling belajar. 
Bahkan bisa dikatakan, dengan menjadi locus berlangsungnya 
komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling 
menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong 
terbentuknya solidaritas sosial. Dimensi epistemik hasil belajar 
dan kekuatan solidaritas yang tercipta di antara para warga dalam 
ruang publik ini, bila tersambung dengan sistem politik, maka akan 
memperkuat legitimasi kekuasaan politik dan hukum-hukumnya.

Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara

Teori demokrasi deliberatif sebagai prosedur komunikasi dalam 
negara hukum modern untuk meraih legitimasi dan ruang publik 
sebagai locus berlangsungnya diskursus mendasari Habermas dalam 
pembicaraannya mengenai hubungan antara kelompok religius dan 
negara. Dengan teori demokrasi deliberatif, legitimasi kekuasaan 
tidak ditetapkan sejak awal, melainkan diperoleh melalui deliberasi. 
Dalam teori demokrasi deliberatif Habermas mau menemukan 
legitimasi dalam masyarakat yang kompleks dan plural. Maka 
sesungguhnya seruan Habermas agar agama diperhitungkan 
dalam demokrasi merupakan konsekuensi internal dari teorinya 
sendiri. Artinya, kalau negara demokratis mau legitim, ia perlu 

15 Nicholas Adams, Habermas and Th eology (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2006), h. 5.
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menjalankan deliberasi publik, yang melibatkan semua pihak, 
termasuk kelompok-kelompok religius. Aspirasi-aspirasi religius 
perlu diperhitungkan sebagai bagian dari proses deliberasi di dalam 
ruang publik politis, agar legitimasi hasil deliberasi terjamin. Di sisi 
lain, komunitas-komunitas religius ditantang untuk menjelaskan 
alasan-alasan religiusnya secara rasional sehingga berkontribusi 
bagi kehidupan bersama secara politis. Tetapi sebelum masuk 
ke pemikiran Habermas, akan dipaparkan dahulu pandangan 
liberalisme dan komunitarianisme, yang melalui keduanya 
Habermas memberi jalan keluar. 

Pendirian Liberalisme. Habermas menganut pendirian yang 
berbeda dengan liberalisme. Tetapi ini tidak berarti Habermas 
menolak total liberalisme. Habermas justru banyak bertolak dari 
liberalisme. Demokrasi deliberatif merupakan radikalisasi dari teori-
teori demokrasi yang sudah ada dalam liberalisme. Maka untuk 
memahami pandangan Habermas, pendirian liberalisme itu perlu 
dijelaskan terlebih dahulu. Habermas mengatakan bahwa liberalisme 
politik memahami diri sebagai satu legitimasi non-religius dan 
post-metafi sis terhadap dasar-dasar normatif dari sebuah negara 
hukum yang demokratis. Teori ini berada dalam tradisi hukum akal 
budi, yang tidak mendasarkan diri pada pengandaian-pengandaian 
kosmologis atau sejarah keselamatan sebagaimana yang diwakili oleh 
ajaran-ajaran hukum kodrat klasik dan religius.16 Lebih eksplisit, 
negara k onstitusional liberal dikembangkan dalam konteks tradisi 
fi losofi s yang percaya pada rasio “alami” (natural). Rasio manusia 
diandaikan mampu menyediakan basis epistemik bagi justifi kasi 
negara sekuler yang tidak lagi bergantung pada legitimasi religius. 
Inilah latar belakang pemisahan antara agama dan negara pada 
tingkat institusi.17 

16 Lihat Jurgen Habermas, “Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum yang 
Demokratis?,”  dalam Paul Budi Kleden, dan Sunarko, ed, Dialektika Sekularisasi 
(Maumere, NTT: Lamalera, dan Ledalero, 2010), h. 4.

17 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 120.
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Maka dalam negara sekuler, pemerintah dalam setiap hal 
harus berdiri di atas pijakan non-religius. Prosedur demokratis 
memperoleh kekuatan legitimasinya bukan lagi dari agama, 
melainkan dari dua komponen dasar, yakni: pertama, partisipasi 
politik yang sama dari semua warga, yang memastikan/menjamin 
bahwa pembicaraan hukum dapat juga diterima mereka sendiri 
sebagai pembuat hukum tersebut; dan kedua, dimensi epistemik 
dari suatu deliberasi yang mendasari pengandaian/anggapan dari 
hasil-hasil yang dapat diterima secara rasional. 

Kedua komponen legitimasi itu menjelaskan keutamaan politik 
yang diharapkan negara liberal dari warganya. Maka walaupun para 
warga berbeda dalam hal pandangan dunia dan doktrin keagamaan, 
mereka harus saling menghargai satu sama lain sebagai anggota 
yang bebas dan setara dari suatu komunitas politik.18 Dalam 
konteks ini Rawls berbicara mengenai “kewajiban keadaban” (duty 
of civility), yang berupa kewajiban untuk menghargai setiap warga 
negara sebagai anggota yang bebas dan setara dari suatu komunitas 
politik; dan “pemakaian rasio secara publik.” Kewajiban itu meliputi 
keinginan untuk mendengar pihak lain dan berpikiran terbuka. 
Dengan kewajiban itu, Rawls menunjuk pada “nilai-nilai rasio 
publik,” atau “premis-premis yang dapat diterima semua orang 
secara rasional.”19 

Kewajiban itu mengandaikan bahwa dalam ruang pra-parlemen 
pun, kaum beragama sudah harus meperhatikan rasio publik agar 
argumentasi-argumentasi mereka dapat diterima pihak yang berasal 
dari latar belakang berbeda. Pengandaian ini mendasari prinsip 
negara sekuler, bahwa hanya keputusan-keputusan yang dijustifi kasi 
dalam terang rasio yang dianggap sah. “Prinsip pemisahan antara 
agama dan negara mewajibkan para politisi dan pejabat dalam 
institusi-institusi politik untuk memformulasikan dan menjustifi kasi 
hukum-hukum, aturan-aturan pengadilan, keputusan-keputusan, 
dan undang-undang secara eksklusif dalam suatu bahasa yang dapat 

18 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 121.
19 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 122. 
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dimengerti oleh semua warga.”20 Pemisahan antara agama dan 
negara menuntut institusi-institusi negara bekerja dengan netralitas 
ketat berhadapan dengan komunitas-komunitas religius; parlemen, 
pengadilan, dan adiministrasi negara lainnya tidak boleh melanggar 
tuntutan netralitas itu dengan menguntungkan satu pihak dan 
merugikan yang lain.21 Jadi, demi netralitas negara dalam rangka 
menjaga pluralias, agama diblokade dalam ruang privat. 

Tetapi pembatasan agama dari partisipasi demokratis oleh 
liberalisme itu bagi Habermas sangat bermasalah. Itulah sebabnya 
Habermas menolak model hubungan antar agama dan negara seperti 
yang disyaratkan liberalisme. Menurut Habermas, modus vivendi 
yang diterapkan negara-negara liberal itu tidak menyelesaikan 
masalah, tetapi hanya menunda konflik tiga factor. Pertama, 
modus vivendi tidak melampaui sekedar kompromi kepentingan-
kepentingan, sementara pada ranah yang lebih dalam tidak terjadi 
hubungan saling pengertian di antara komunitas-komunitas 
religius. Kedua, sikap-sikap sekuler yang muncul dari modus vivendi  
itu bukanlah titik temu agama-agama, melainkan orang-orang 
yang memiliki sikap-sikap itu membentuk kelompok tersendiri 
yang membedakan diri dari kelompok-kelompok religius, yakni 
kelompok sekuler. Ketiga, dengan modus vivendi dan privatisasi 
agama yang menyertainya, negara lebih tampak berpihak pada 
kelompok sekuler dengan menolak belajar dari kekayaan-kekayaan 
religius para warganya yang beriman.22 

Dalam situasi-situasi problematik itu, Habermas mengatakan 
bahwa pertanyaan Böckensförde relevan, “Apakah satu negara 
liberal dan sekuler hidup dari syarat-syarat normatif, yang tidak 
dapat dijaminnya sendiri?,” mengandaikan dua hal, yakni lahirnya 
keraguan mengenai apakah negara hukum yang demokratis dapat 
membaharui syarat-syarat normatifnya dari kekuatannya sendiri, 
dan adanya dugaan bahwa negara seperti itu bergantung pada 

20 Habermas, Between Naturalism and Religion, h.122.
21 Habermas, Between Naturalism and Religion, h.124.
22 Hardiman, Demokrasi Deliberatif, h. 4.
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tradisi-tradisi etis pandangan hidup dan religius yang asli, yang 
mempersatukan secara kolektif.23 Keraguan dan dugaan ini turut 
mendasari penolakan Habermas atas pemisahan total antara agama 
dan negara dalam liberalisme.

Pendirian komunitarianisme. Apakah itu lalu berarti Habermas 
“memanggil” agama untuk berselancar bebas dalam ruang publik 
politik atau bahkan boleh naik ke panggung kekuasaan negara 
konstitusional modern dan menyatu dengannya? Pendirian semacam 
itu dibelah oleh kaum komunitarian. Mereka menghendaki 
alasan-alasan religius boleh dibawa masuk ke parlemen. Mereka 
menolak prinsip pemisahan antara agama dan negara sebagaimana 
dikehendaki liberalisme. Penolakan mereka beralasan. Ada contoh 
historis di mana gereja dan gerakan-gerakan keagamaan pernah 
mendukung realisasi demokrasi dan hak-hak asasi manusia. 
Martin Luther King dan kelompok gereja mempunyai sumbangan 
besar bagi perjuangan hak-hak kaum minoritas dan demokrasi di 
Amerika. Paul Weithman mengatakan bahwa gereja dan komunitas 
agama merupakan aktor penting dalam masyarakat sipil yang 
mendorong perkembangan demokrasi Amerika. Gereja di sana 
menyediakan argumen-argumen bagi debat publik mengenai 
isu-isu moral penting dan mengisi tugas-tugas sosialisasi politik 
dengan memberitahu anggota-anggota mereka dan mendorong 
mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik. Peran itu sulit 
diwujudkan bila warga gereja diwajibkan untuk harus menemukan 
padanan dari setiap ungkapan religius ke dalam bahasa sekuler pada 
saat mereka hendak terlibat dalam politik, sebagaimana disyaratkan 
liberalisme Rawls.24

Habermas menambahkan bahwa tuntutan liberalisme bagi 
kaum beragama untuk melepaskan doktrin komprehensif mereka 
dalam ruang publik politik merupakan beban yang berat karena ciri 

23 Habermas, “Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum yang Demokratis?,” 
h. 1-2.

24 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 124-25.
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agama itu sendiri. Tuntutan itu hanya akan membuat para warga 
beragama mengalami beban mental dan psikologis, sebab, mengutip 
Agustinus, Habermas berpendapat bahwa iman itu bukan hanya 
soal doktrin semata, sesuatu yang dipercaya, melainkan sumber 
kekuatan yang menuntun seluruh hidup orang beriman. Orang 
yang beragama menjalankan seluruh kehidupannya atas dasar 
imannya.25 

Tetapi ini tidak berarti Habermas sepakat dengan komuni-
tarianisme. Persoalan-persoalan yang muncul dalam liberalisme 
tidak serta-merta memberi semacam “nilai lebih” bagi agama untuk 
dengan bebas bersirkulasi dalam ruang politik formal sebagaimana 
dikehendaki komunitarianisme, karena ada problem juga bila tidak 
ada pemisahan antara agama dan negara. Habermas berpendapat 
bahwa dengan membuka parlemen pada argumentasi-argumentasi 
religius, negara melanggar prinsip netralitas berkaitan dengan pan-
dangan hidup dan agama yang memang majemuk. Habermas kuatir 
otoritas pemerintahan dapat berubah menjadi agen mayoritas religius 
tertentu untuk memaksakan kehendaknya. Bila kelompok mayoritas 
agama hanya mau mendasarkan argumentasinya pada keyakinan 
imannya dan menolak berdeliberasi dengan memakai argumentasi 
dan bahasa universal, maka bisa lahir represi dari kaum mayoritas 
terhadap minoritas. Habermas mengatakan bahwa pandangan 
komunitarian mencederai proses demokrasi, karena menghindari 
deliberasi; melanggar ciri diskursif dalam menilai pertimbangan-
pertimbangan yang disampaikan. Proses demokrasi baru benar-benar 
terjamin, bila ciri deliberatif dan inklusifnya terpenuhi.

Pendirian Habermas. Sebagai solusi, Habermas menerapkan 
teori demokrasi deliberatifnya dalam membedah ketegangan itu 
— hubungan antara agama dan negara. Di satu sisi, bertentangan 
dengan liberalisme, Habermas berpendapat bahwa prinsip dasar 
negara liberal yang melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan 
beragama, mestinya tidak pada saat yang sama menuntut semua 

25  Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 127. 
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warganya untuk menjustifi kasi pilihan-pilihan politiknya secara 
independen dari keyakinan religius mereka. Netralitas kekuasaan 
negara terhadap berbagai pandangan hidup menjamin kebebasan 
etis yang sama bagi semua warga.26 Maka negara liberal, yang 
melindungi semua bentuk kehidupan religius secara sama, harus 
membebaskan warga beragama dari beban keharusan membuat 
pemisahan yang ketat antara alasan-alasan sekuler dan religius dalam 
wilayah publik politik bila hal itu mengganggu identitas personal 
mereka. Bagi Habermas, tuntutan ketat Rawls itu hanya dapat 
ditujukan pada politisi yang berada dalam institusi-institusi negara 
yang memang memiliki kewajiban untuk harus netral terhadap 
berbagai pandangan hidup (agama).27 

Tetapi tuntutan Habermas agar agama diperhitungkan oleh 
negara demokratis bukan hanya karena alasan normatif semacam itu, 
melainkan juga alasan substansial. Habermas mengatakan bahwa 
agama-agama itu adalah pandangan dunia, bukan hanya sekedar 
sistem nilai. Karena itu dalam agama kita temukan isi kognitif dan 
kekuatan motivasi yang tidak ada dalam pandangan dunia yang 
profane.28 Penyimpangan dalam modernisasi seluruh masyarakat 
dapat saja merusakkan ikatan demokratis dan menghancurkan 
jenis solidaritas, yang padanya suatu negara bergantung, tanpa 
memaksakannya secara legal, dan di sinilah agama diperlukan. 

Habermas mengakui bahwa tradisi-tradisi religius memiliki 
kekuatan artikulasi yang istimewa berkaitan dengan intuisi-intuisi 
moral, secara khusus berkenaan dengan bentuk-bentuk kehidupan 
bersama yang manusiawi.29 Ia mengatakan bahwa saat ini tradisi-
tradisi agama dapat berfungsi mengartikulasikan apa yang kurang 
atau absen. Habermas membela tesis Hegel bahwa agama-agama 
dunia memiliki sejarah rasionya sendiri. Atas dasar itu, Habermas 

26 Habermas, “Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum yang  Demokratis?,” 
h. 27.

27 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 128.
28 Paul Budi Kleden dan Sunarko, ed., Dialektika Sekularisasi (Maumere, 

NTT: Lamalera dan Ledalero, 2010), h. 86.
29 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 131. 

titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:148titik temu vol 4 no 1 set.indd   Sec2:148 28/12/2011   9:27:3628/12/2011   9:27:36



MENGURAI HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN JÜRGEN HABERMAS

 TITIK-TEMU, Vol. 4, No. 1, Juli - Desember 2011 149

berpendapat bahwa adalah irasional untuk menolak tradisi-
tradisi agama.30 Habermas percaya bahwa agama mengandung 
potensi semantik yang ternyata sejalan dengan ide-ide demokrasi 
seperti hal keadilan dan hak-hak asasi manusia.  Itulah sebabnya, 
Habermas mengharapkan agar pendapat-pendapat agama harus 
diperhitungkan dan bukan diabaikan begitu saja sebagaimana dalam 
teori kaum liberal sekuler. Habermas menuntut agar argumen-
argumen religius harus dipertimbangkan secara serius dalam 
kehidupan politik negara konstitusional modern. Habermas bahkan 
mengatakan bahwa memperlakukan secara baik semua sumber 
kultural (agama) merupakan satu kepentingan sendiri dari setiap 
negara hukum karena kesadaran akan norma dan solidaritas para 
warga justeru dihidupkan oleh sumber-sumber ini. 

Di sisi lain, Habermas memegang teguh prinsip netralitas 
negara sekuler. Mengutip kaum liberal, Habermas mengatakan 
bahwa prinsip pemisahan antara agama dan negara mewajibkan 
para politisi dan pejabat dalam institusi-institusi politik untuk 
memformulasikan dan menjustifi kasi hukum-hukum, aturan-
aturan pengadilan, keputusan-keputusan, dan undang-undang 
secara eksklusif dalam suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh 
semua warga.31 Dengan kata lain, berhadapan dengan pluralitas 
pandangan hidup atau agama dalam kehidupan bersama secara 
politik, Habermas mendukung prinsip netralitas negara yang 
merupakan pedoman dasar tatanan demokratis konstitusional. 
Habermas menegaskan bahwa semua warga beragama, apapun 
kepercayaannya, mau pun warga sekuler, harus menerima prinsip 
bahwa negara dan pemerintah bersikap netral terhadap berbagai 
pandangan hidup.32 Warga religius harus setuju pada premis-premis 
dasar negara konstitusional bahwa yang berlaku dalam dunia 
politik adalah argumen-argumen yang sekuler. Tentu ini berhasil 
bila warga beragama mampu mengintegrasikan prinsip kesetaraan 

30 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 6.
31 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 122.
32 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 128.
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individu dan prinsip moral universal ke dalam konteks doktrin 
komprehensifnya.33 Jadi negara harus otonom dari agama.

Apa yang Habermas inginkan dari semua itu adalah demokrasi 
deliberatif harus diterapkan dalam relasi antara agama dan negara. 
Artinya, Habermas menuntut perlunya komunikasi diantara negara 
dan komunitas-komunitas religius, agar di satu sisi, negara tidak 
melanggar prinsip dasarnya dengan menindas aspirasi-aspirasi 
religius, dan sisi lain, agama tidak memaksakan kehendaknya untuk 
menjadi basis legitimasi negara konstitusional yang rasional. Dalam 
masyarakat post-sekuler, agama justru harus melepaskan klaim 
sebagai satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menentukan 
cara hidup mana yang legitim.

Untuk mewujudkan komunikasi antara negara dan agama, 
Habermas membuat distinksi antara ruang publik informal dan 
ruang publik formal/sistem politik. Ruang publik politik formal 
berlangsung di parlemen, peradilan, dan adiministrasi negara, sedan-
gkan ruang publik politik informal adalah wilayah pra-parlementer. 
Dalam wilayah pra-parlementer ini, komunitas-komunitas religius 
yang plural itu ditantang untuk saling belajar dari bahasa dan kekay-
aan tradisi-tradisi agama mereka yang berbeda-beda itu, yang dapat 
bermanfaat bagi kehidupan bersama sebagai masyarakat politis. 

Para warga yang tersekularisasi, sejauh mereka tampil sebagai 
warga negara, tidak boleh begitu saja menolak kemungkinan kebena-
ran yang terkandung di dalam pandangan-pandangan hidup yang 
bersifat religius, juga mereka tidak boleh mempersoalkan hak para 
warga yang beriman untuk memberikan konstribusinya dalam diskusi-
diskusi publik dalam bahasa religius. Habermas mengatakan bahwa 
suatu kultur politis yang liberal malah dapat mengharapkan dari para 
warganya agar mereka turut melibatkan diri dalam usaha untuk men-
erjemahkan kontribusi-kontribusi yang relevan dari bahasa religius ke 
dalam bahasa publik yang dapat dipahami semua orang.34 

33 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 137.
34 Habermas, “Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum yang Demokratis?,” 

h. 27-28. 
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Maka dalam ruang publik informal itu, para warga (apa pun keya-
kinan religius mereka dan yang sekuler) dituntut untuk bekerja sama 
menerjemahkan kosa kata dan dimensi epistemik dari agama-agama 
mereka yang bermanfaat bagi demokrasi. Hasil terjemahan yang dapat 
dimengerti oleh semua pihak itulah yang diberlakukan dalam ruang 
publik formal negara, karena dalam wilayah politik formal itu, hanya 
bahasa yang dapat dipahami semua warga dapat berlaku.

Penutup

Dengan menerapkan teori demokrasi deliberatifnya, Habermas 
tidak sejalan dengan liberalisme yang cenderung membungkam 
agama dari komunikasi politik. Habermas menghendaki argumen-
argumen religius perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari proses 
diskursus di dalam ruang publik politis. Negara sambil tetap 
bersikap netral harus menjalankan deliberasi publik yang melibatkan 
kelompok-kelompok religius. Dengan jalan itu, legitimasi kekuasaan 
negara konstitusional terjamin karena berciri inklusif dan deliberatif. 
Di sisi lain, melalui komunikasi antara negara dan agama semacam 
itu, aspirasi-aspirasi religius tidak ditindas. Tetapi agama juga 
ditantang untuk memperluas perspektifnya lewat proses diskursus 
yang berlangsung. Habermas mengusulkan agar melalui deliberasi 
publik, argumen-argumen religius dijelaskan secara rasional atau 
memiliki status epistemik sehingga berkontribusi bagi bagi negara 
demokratis modern. Secara ringkas, bagi Habermas, di satu sisi 
agama memiliki hak untuk didengar secara politis, dan di sisi lain 
negara demokratis harus mendengar aspirasi religius itu. 
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KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA
Beberapa Catatan Berdasarkan Observasi

Andy Fuller

Pendahuluan

Meningkatnya aksi kekerasan berlatar belakang agama beberapa 
bulan terakhir, seperti penganiayaan berujung kematian beberapa 
anggota jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, perusakan tempat ibadah, 
hingga pengiriman paket buku berisi bom kepada Ulil Abshar 
Abdalla, aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), organisasi yang 
gigih mempromosikan gagasan-gagasan pluralisme, toleransi, 
multikulturalisme, dan kebebasan beragama,1 mengisyaratkan 
kebebasan beragama di Indonesia hanya semarak di tataran konsep 
dan program-program kerja LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
seperti seminar, pelatihan, workshop, dan lain-lain, tetapi cenderung 
gagal saat dihadapkan pada praktik kehidupan keseharian warga.

Pandangan di atas, tanpa menutup kemungkinan adanya 
faktor-faktor penentu lain, dikarenakan dalam konteks ekspresi 
keberagamaan di Indonesia kebebasan beragama masih dimaknai 
secara kabur. Kekaburan pemaknaan tercermin dari  pokok soal 
utamanya, yakni dalam arti apakah kebebasan dalam frasa kebebasan 
beragama? Apakah ia meliputi kebebasan untuk memilih agama 

1 Menurut pengamatan Setara Institute, LSM pendukung ide-ide pluralisme 
di Indonesia sepanjang 2010 terjadi 216 peristiwa intoleransi atau pelanggaran 
kebebasan beragama. Kompas.com 10 Januari 2011.
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sendiri? Kebebasan untuk tidak beragama? Kebebasan untuk 
menafsirkan agama sesuai kepercayaan sendiri? Kebebasan untuk 
mengkritik orang yang berkuasa sebagai penguasa tunggal penafsiran 
agama? Kebebasan untuk meninggalkan suatu agama dan mengikuti 
agama lain? Apakah orang berhak beragama secara bebas? Kebebasan 
siapa yang dipentingkan? Apakah orang hanya dapat beragama 
yang resmi? Apakah gagasan tentang “kebebasan beragama” hanya 
sesuatu yang diimpor dari dunia Barat dan dipaksa diberlakukan 
di negara-negara yang berkebudayaan Timur? 

Bukan maksud utama karangan ini menjawab serentetan 
pertanyaan di atas. Sebaliknya karangan berkehendak melacak akar-
akar gagasan kebebasan beragama di Indonesia, memotret situasi 
kekinian terkait situasi sosial kebebasan beragama, pemahaman 
formal akan kebebasan beragama, dan terakhir mengajukan alternatif 
pemikiran yang relevan dikemukakan dalam rangka mencari di satu 
sisi formula ideal tentang kebebasan beragama di Indonesia dan di 
sisi lain jalan keluar yang barangkali dapat ditempuh agar dapat 
lolos dari situasi problematis terkait hubungan triadik antara negara, 
agama, dan warga dalam bingkai tata negara demokratis.

Kebhinekaan dan Kebebasan Beragama

Pendefi nisian kebebasan beragama secara netral, dalam arti tak 
memuat konotasi keagamaan tertentu, masih diyakini sebagai cara 
pendefi nisan yang relatif memadai sebagaimana dianjurkan oleh 
cendekiawan Muslim terkemuka Azyumardi Azra. Ia menyatakan 
bahwa untuk memaknai kebebasan beragama dalam konteks Indonesia 
sebaiknya orang kembali ke ideologi nasional Indonesia, Pancasila2 

2 Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila dengan lima sila 
yang meliputi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah 
Kebijaksanaan dalam Permasyarakatan dan Perwakilan dan, yang terakhir, (5) 
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila-sila ini lebih bersifat sebuah 
tujuan yang ideal daripada kenyataan sehari-hari. Beberapa penulis Indonesia 
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dan Bhineka Tunggal Ika. Alasannya, menurut Azra, Pancasila dan 
ideologi Bhineka Tunggal Ika dapat menghindari kekerasan3 terhadap 
satuan-satuan budaya tertentu. Terlepas bahwa Pancasila dan Bhineka 
Tunggal Ika pada masa Orde Baru pernah dijadikan alat politik untuk 
menindas rakyat anjuran Azra layak diperhitungkan. 

Bhinneka Tunggal Ika (secara harafi ah adalah berbeda-beda 
tetapi satu jua) berarti persatuan dalam keberanekaragaman. Terda-
pat beraneka ragam satuan-satuan suku, agama, ras, dan golongan 
tetapi tetap ada sesuatu yang mengikat dan menghubungkannya 
melalui apa yang disebut sebagai “Indonesia.” Tidak mengherankan 
negara Indonesia ikut membantu Indonesianis terkemuka 
Benedict Anderson mengembangkan teorinya tentang “imagined 
communities.” 

Dalam dinamika sejarahnya, yang menarik ialah terjadinya 
kecenderungan bukan gagasan “keragaman” (diversity) yang menge-
muka melainkan “persatuan” (unity) lah yang tampil. Dari mana 
datang “persatuan” itu? Siapa yang menjadi penentu bagi menyatu-
kan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah keragaman yang 
ada di Indonesia dapat menghancurkan kesatuannya? Dari sudut 
pandangn sosial budaya Jakob Sumardjo melukiskan keragaman di 
Indonesia dengan ungkapan: “Sejak nenek moyang bangsa Indone-
sia menempati kepulauan ini, keragaman budaya yang ratusan itu 
bisa hidup berdampingan. Tidak ada ambisi untuk menyamaratakan 
semua budaya itu dalam satu kebudayaan tunggal yang monolit.”4 
Sebagai negara yang mendasarkan kehidupan sosial politiknya pada 
konstitusi, Undang Undang Dasar 1945, konstitusi yang berlaku 
di Indonesia, perihal hubungan antara negara, dengan tingkat ker-

di antaranya Franz Magnis-Suseno (2006:167) menyebutkan bahwa Pancasila 
merupakan perwujudan dari apa yang disebutkan teoritikus politik John Rawls 
sebagai overlapping consensus (konsensus tumpangsuh) yang menampung semua 
gagasan yang berlaku di keseluruhan satuan budaya yang ada di Indonesia. 

3 Ina Parlina, “Groups ‘attack minorities then hide behind the law’,” Th e 
Jakarta Post (4 Maret, 2011), h. 4.

4 Jakob Sumardjo, “Makna Kesatuan Indonesia,” Kompas (12 March 2011), 
h. 6. 
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agaman yang tinggi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan agama 
telah pula diatur. Kendati demikian, hukum-hukum di Indonesia 
tentang agama bisa dianggap jelas, atau bisa dianggap kurang jelas. 
Ada dua pasal yang menjaminkan kebebasan beragama. Pasal 29 
Ayat 2, UUD 1945, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Pasal 29 termasuk Pasal krusial  karena meski sudah tertulis 
dengan jelas, dalam konteks kerukunan umat beragama yang 
berporos pada hubungan antaragama, hubungan intra-agama, dan 
hubungan antarumat beragama dengan pemerintah pada tingkat 
penerapannya masih bermasalah karena cenderung melahirkan 
aneka tafsir yang terkadang berimbas pada maraknya aksi intoleransi 
atau serangan membabi buta satu kelompok agama tertentu 
terhadap agama lain. Padahal, sebagaimana ditegaskan Masdar 
Hilmy, “Dilihat dari hierarki ketentuan perundangan, penegasan 
ayat tersebut seharusnya berimplikasi hukum yang tidak multitafsir. 
Kebebasan beragama adalah hak sipil warga negara yang dijamin 
undang-undang.” Di samping itu, pemerintah Indonesia juga sudah 
meratifi kasi International Covenant for Civil and Political Rights. 

Bertolak dari pemaparan di atas, penegasan yang tercantum pada 
Pasal 29 UUD 1945 dan aturan-aturan dalam International Covenant 
for Civil and Political Rights yang telah diratifi kasi oleh Pemerintah 
Indonesia tidak berbanding lurus dengan ekspresi keagamaan 
warga negara. Dengan kata lain, masih terdapat jurang menganga 
lebar antara apa yang diamanatkan konstitusi dengan ekspresi 
keberagamaan warganya. Dalam tata negara yang demokratis  krisis 
kebebasan beragama berpotensi mengikis habis legitimasi negara.

Senja Kala Kebebasan Beragama di Indonesia?

Terdapat klise tentang Muslim di Indonesia. Di negara-negara 
asing, di Australia misalnya, orang-orang sering mengatakan bahwa 
Muslim Indonesia adalah “Muslim moderat.” Maksud  pernyataan 
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ini sungguh tidak jelas. Kesan yang muncul dari pernyataan ini, 
Muslim Indonesia percaya pada agama Islam secara setengah-
setengah alias tidak menyeluruh. Dampak dari kesan semacam ini 
Muslim Indonesia cenderung tidak begitu “bermasalah” atau tidak 
begitu memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang “extremis” 
atau “teroris.” Orang Muslim Indonesia dianggap sebagai baik-baik 
saja. Ya, orang Muslim Indonesia dianggap enteng. Atau dalam 
kata budaya pop, sebagai Muslim-lite. Muslim yang berbasis pada 
tradisi, bukan karena secara sungguh-sungguh menjalankan dan 
menghayati kehidupan mereka seturut ajaran Islam. 

Tetapi, klise ini mengalami perubahan dramatis sesudah aksi 
teroris di Bali dan Jakarta. Tiba-tiba, negara Indonesia dianggap 
sebagai sarang teroris. Dan oleh karena itu, para Muslim di Indonesia 
harus diberi pembinaan agar tidak menjadi fundamentalis, extremis 
atau teroris. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
pesantren didanai lembaga asing, misalnya, dititahkan untuk secara 
berkesinambungan menghasilkan dan mengembangkan kebudayaan 
Islam yang moderat. Kebijakan dan anggapan ini selain tidak tepat 
pada sasaran juga condescending (merendahkan harkat dan atau 
martabat). Sebaliknya, pertanyaan yang tetap relevan ialah: apakah 
masyarakat Indonesia – secara umum – bisa dengan tenang mampu 
menerima perbedaan agama, perbedaan penafsiran? Beberapa 
kejadian dalam beberapa tahun terakhir membuat pertanyaan ini 
sulit terjawab.

Tingkat kesulitan menemukan jawab atas pertanyaan di atas juga 
dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia bukan semata-mata 
“negara Islam terbesar” dengan kaum Muslim berhaluan moderat, 
tetapi juga diisi oleh orang-orang yang tidak toleran, yang dapat 
dengan mudah angkat senjata memburu kelompok-kelompok lain 
yang tak satu paham atau satu keyakinan dengan mereka. Indonesia 
adalah sebuah negara dengan sebuah kekayaan yang tak dapat teru-
kur. Tingkat heterogenitas yang tinggi ini turut memberi sumbangsih 
pada sulitnya mencari jawaban tunggal atas pertanyaan “apakah ma-
syarakat Indonesia — secara umum — bisa dengan tenang mampu 
menerima perbedaan agama, perbedaan penafsiran?”  
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Negosiasi dan Hukum

Di Singapura, di manapun Anda jalan-jalan, Anda dapat dengan 
mudah melihat begitu banyak rambu-rambu yang mengisyaratkan 
pelarangan. Di rambu-rambu perlarangan ini, kadang-kadang 
ada tulisan tambahan “by law,” atau “secara hukum.” Rambu 
semacam ini memberitahu warga Singapura untuk tidak melakukan 
sesuatu. Misalnya, yang paling banyak, merokok, naik sepeda 
atau semacamnya. Bahkan, di Singapura Anda dilarang menjual 
permen karet (chewing gum). Hukum menempati posisi strategis 
dalam mengendalikan perilaku manusia. Karena hukum diterima 
oleh masyarakat Singapura secara luas, keteraturan berbasis hukum 
ini menjadi demikian penting dan menyeluruh dalam budaya 
Singapura yang mengandalkan kejelasan, ketertiban, keteraturan, 
kebersihan, dan terbatasnya kebebasan.

Berbeda dengan di Singapura,  meski jalanan kota-kota di 
Indonesia juga terdapat banyak rambu larangan tetapi rambu-rambu 
ini dikalahkan oleh ulah manusia. Para pengemudi kendaraan 
bermotor tetap melaju kencang saat lampu rambu-rambu lalu 
lintas menyala merah yang seharusnya berhenti; orang merokok 
dengan santai di tempat yang terdapat dilarang merokok; sampah 
dibuang sembarangan di tempat-tempat dengan peringatan dilarang 
membuang sampah. Di Indonesia, kita bisa melihat betapa luas 
“ruangan di luar hukum.” Sebagai negara hukum, hukum tentu 
ada di Indonesia sebagaimana halnya di Singapura, tetapi, belum 
menjadi budaya seperti di Singapura. 

Secara umum, kita bisa melihat bagaimana warga negara Indo-
nesia lebih berpedoman pada “bernegosiasi” dengan konteks atau 
lingkup dunia masing-masing. Sementara budaya negosiasi demikian 
kuat di Indonesia, di Singapura, budaya hukum terlalu dominan. 
Hubungan antara budaya berbasis hukum dan budaya berbasis nego-
siasi adalah hubungan yang konfl iktual dalam arti keduanya berada 
dalam keadaan tarik-menarik dan saling ingin mengalahkan.

Dari perbandingan tersebut kita dapat berpandangan boleh jadi 
apa yang kita sebut sebagai kehidupan kebatinan (atau, “spiritual 
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life”) merupakan hasil dari proses pengaturan dan penertiban 
sedemikian rupa seperti halnya pergaulan sosial di Singapura. Atau, 
lagi-lagi, boleh jadi kepercayaan seseorang memang bisa diatur 
dan diluruskan. Dengan kata lain dapat dikonstruk, dibentuk, 
atau ditetapkan sebagaimana para pemeluk agama melakukan dan 
menghayati secara sungguh-sungguh aturan-aturan (baca: hukum) 
yang berlaku dalam risalah-risalah suci yang diyakininya.

Agama-agama modern seperti Judaisme, Kristen dan Islam, se-
lalu berurusan dengan hukum, atau setidaknya mengarah ke hukum. 
Para pemikir Muslim modernis bahkan berkehendak meleburkan 
hukum (positif ) ke dalam tubuh Islam secara berkeseluruhan. 
Berpikir secara “hukumis,” maksudnya pemikiran yang berorien-
tasi pada hukum, selalu terarah pada ketertiban, keteraturan, dan 
ortodoksi dengan kecenderungan memilah dan membeda-bedakan 
secara hitam-putih antara mana yang benar dan mana yang salah. 

Terkait problematika kebebasan beragama, pada hemat saya 
hukum, dalam arti seperti di atas, tidak akan mampu menyelamatkan 
kebebasan beragama di Indonesia, karena hukum adalah sebuah teks 
yang bisa ditafsirkan dengan semena-mena. Sebaliknya, saya percaya 
pada laku dan budaya negosiasi. Hukum adalah sebuah rujukan, 
bukan sesuatu yang bisa menertibkan semua secara total sempurna. 
Hukum bisa dipakai sebagai alat untuk menindas orang, dan bukan 
semata sarana untuk melindungi orang dari penindasaan sebagaimana 
pernah diidentifi kasi Kompas (13 Maret 2011) yang melaporkan 
bahwa daerah-daerah di mana Ahmadiyah terkena hukuman, justru 
di situ lebih banyak kejadian yang disebut “anarkis.”5 

Dialog sebagai Kekerasan Berbentuk Wacana

Pasca-peristiwa penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di 
Cikeusik awal Februari tahun 2011 para cendekiawan Muslim 

5 Sabrina Asril, “Dampak Pelarangan Ahmadiyah Kontradiktif,” Kompas, 
www.kompas.com (13 Maret, 2011). 
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dan tokoh-tokoh pendukung ide-ide liberal menganjurkan untuk 
diadakan dialog antara Ahmadiyah dengan ulama-ulama MUI 
(Majelis Umat Islam) dan dengan para pemuka agama Islam yang 
konservatif. Di banyak acara televisi, seperti di TV One atau Metro 
TV, banyak pemikir cerdas melontarkan pikiran-pikiran yang maju, 
cemerlang dan berdasarkan teori yang eksotik dan rumit. Banyak 
esai tiba-tiba bermunculan di koran seperti di Kompas, Koran Tempo, 
dan juga di Th e Jakarta Post. Dalam esai-esai tersebut tak sedikit dari 
para penulis juga menghimbau diadakannya dialog. Tetapi benarkah 
para penganjur dialog memahami secara hakiki apa itu “dialog”? 

Dialog adalah sebuah wacana. Dialog bisa diadakan antara dua 
orang  atau lebih. Misalnya, dua pihak yang berbeda pendapat. Dia-
log dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengabaikan atau menyele-
saikan pertikaian. Jadi, pasca peristiwa Cikeusik, orang Ahmadiyah 
didorong untuk sering muncul di televisi berhadapan langsung 
dengan orang dari MUI atau Muhammadiyah atau dari partai poli-
tik apapun. Ironisnya, selama dialog di acara televisi berlangsung 
kekerasan juga tetap berlansung mulus terhadap orang Ahmadiyah. 
Orang Ahmadiyah tetap disalahkan karena kepercayaannya. Dialog 
bermetamorfosis menjadi kekerasan, kekerasan berbentuk wacana. 

Para politisi dan seorang pemimpin Islam bersuara keras 
mengatakan bahwa mereka sendiri merupakan pihak korban 
karena agama yang mereka yakini dinodai. Atas dasar itulah pihak-
pihak yang telah melakukan pembunuhan layak dimaafkan dan 
dimaklumi. Ironisnya, pembunuhan terhadap warga Ahmadiyah 
bukanlah pembunuhan biasa tetapi pembunuhan brutal yang 
terjadi di antara sesama warga di sebuah negara yang bersemboyan 
“Bhinneka Tunggal Ika.” Kesatuan di antara kaum “Muslim” 
dianggap sedemikian penting sehingga yang memiliki keyakinan 
berbeda layak dan harus dibungkam dan bahkan dimusnahkan. 

Kembali ke masalah dialog. Imbauan mengadakan dialog meru-
pakan ikhtiar mengabaikan tanggung jawab. Selama lebih dari sebu-
lan setelah peristiwa itu, tidak ada pihak yang berani mengatakan: 
“Saya bersalah. Kebijakan dan sikap saya telah ikut memberi du-
kungan secara eksplisit atau implisit pada para pelaku pembunuhan 
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di Cikeusik, atau penindasan terhadap orang Ahmadiyah di tempat 
lain.” Pandangan bahwa dialog bisa menyelesaikan konfl ik adalah 
pandangan  yang naif dan terlampau idealis. Pandangan bahwa 
dialog “dapat mengatasi masalah tanpa masalah” adalah “sesat dan 
menyesatkan,” meminjam istilah yang belakangan menjadi populer. 
Dialog adalah wacana yang lain untuk melakukan kekerasan.

Setelah hukum, yang dalam amatan saya tidak akan memadai 
mengatasi persoalan kebebasan beragama di Indonesia, dimikian 
halnya dengan dialog. Dialog tak akan mampu menjadi obat 
mujarab dalam menyembuhkan sakit yang membekap kebebasan 
beragama di Indonesia. Hukum dan dialog akan terus-menerus 
menemui jalan buntu alias gagal. Sebaliknya, jatuh bangunnya 
kerukunan beragama akan bergantung pada sikap orang per orang 
yang secara tegas tidak menerima segala bentuk kekerasan, baik yang 
bersifat wacana maupun fi sik, sebagai tindakan sah untuk menekan 
orang-orang yang dianggap tidak “sah” sebagai manusia. 

Bukan dialog yang sok sopan dan atau pertukaran pendapat dan 
pengalaman di antara warga Ahmadiyah dengan MUI atau dengan 
pihak lain yang dibutuhkan melainkan semacam argumentasi di 
mana segenap pelaku, pemangku kepentingan, bersedia mengganti 
pikirannya dan berani menerima “the other” (yang lain) sebagai 
seseorang yang memiliki hak-hak sendiri, bukan seseorang yang 
harus dilawan atau harus, secara terpaksa, dijadikan sesuatu 
sehingga “si aku” bisa menerima. Ghassan Hage, seorang antropolog 
Australia, berpendapat bahwa seorang other biasanya hanya dapat 
diterima sesudah dia “terbunuh” secara wacana.

Anti Ahmadiyah dan Posisi MUI

Ahmadiyah adalah sekte yang memiliki banyak kemiripan 
dengan Islam Sunni atau “aliran utama.” Di Ahmadiyah berlaku 
dua kelompok: Lahore dan Qadian. Kelompok Lahore tidak 
mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, tetapi sekadar sebagai 
pembaharu. Di lain pihak, kelompok Qadian, mengakui bahwa 
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Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, kendatipun ia tidak 
memiliki sebuah kitab. Jemaat Qadian tidak menyangkal bahwa 
Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, tetapi mereka mengakui 
bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad, yang pada umumnya, 
diakui sebagai Nabi terakhir oleh kaum Muslim. 

Dari paparan di atas pertanyaan yang relevan ialah apakah ke-
percayaan jemaat Ahmadiyah memang penting untuk orang lain? 
Apakah kepercayaan mereka melanggar hukum? Apakah kepercayaan 
mereka menodai agama? Sebuah agama, yakni sebuah penafsiran 
terhadap ajaran agama tertentu, pada dasarnya merupakan semacam 
“penolakan” terhadap agama lain atau penafsiran lain. Orang be-
ragama Hindu menolak ajaran agama Buddha, orang Kristan aliran 
Protestant menolak aliran Katolik. Terdapat semacam eklusivisme 
pada dasar setiap kepercayaan. Tetapi, dan “tetapi” ini sangat pent-
ing, penolakan ini belum tentu sejenis penolakan atas orang atau 
individu yang mempercayai agama lain atau mengikuti penafsiran 
berbeda. Yang paling mengkhawatirkan dalam perkembangan tera-
khir di beberapa tempat di Indonesia — misalnya di Lombok, Jawa 
Barat, Banten dan di Jawa Timur — orang yang dianggap memiliki 
kepercayaan yang dianggap sesat otomatis harus ditolak. Dalam kasus 
yang paling biadab, orang Ahmadiyah dibunuh secara keji. 

Kepercayaan seseorang dianggap lebih penting dari pada 
kemanusiaanya. Yang ditolak bukan hanya kepercayaannya, tetapi 
orangnya juga. Secara jelas, ini bukan sesuatu yang unik di Indonesia 
atau zaman sekarang. Misalnya, di Cambodia orang yang dianggap 
borjuis dibunuh, di Indonesia pada tahun enam puluh lima, orang 
yang dianggap komunis dibunuh. Dalam peristiwa-peristiwa 
semacam ini, para pembunuh melupakan aspek kemanusiaan 
dari seseorang, dan hanya mementingkan sesuatu yang abstrak: 
kepercayaannya, posisi politiknya, dan kelasnya. 

MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang diketuai oleh Prof. Dr. 
KH. Tolchah Hasan berperan penting dalam perkembangan isu-
isu seputar Ahmadiyah yang belakangan mencuat di Indonesia. 
Beberapa pokok soal yang relevan dikemukakan pada MUI ialah 
apakah peran mereka sedang mengalami fase menjadi lebih penting? 
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Apakah kaum Muslim di Indonesia betul-betul memerhatikan 
dan menaati apa yang difatwakan MUI? Siapa para ulama dalam 
MUI? Dan, kepentingan siapa dijaga dan dikembangkan? Apakah 
para ulama di MUI benar-benar bisa menerima ideologi nasional 
Indonesia sebagai negara yang “Bhineka Tunggal Ika”? Apakah 
mereka memberi tekanan pada “unity” atau pada “diversity”? satu 
hal yang jelas MUI tidak bisa dan tidak akan pernah netral. Ditinjau 
dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan, ideologi dan sudut pandangan 
MUI terlihat jelas mereka berpihak pada pihak tertentu yang  dalam 
hal ini dianggap mewakili golongan mayoritas. 

Membaca fatwa-fatwa MUI seperti jalan-jalan sepanjang 
trotoar di Singapura. Begitu banyak pelarangan. Tidak boleh naik 
ojek, tidak boleh mengucapkan “Selamat Hari Natal,” tidak boleh 
bersikap pluralis, tidak boleh liberal, tidak boleh sekular, dan tentu 
saja, tidak boleh mengikuti ajaran Ahmadiyah. Adakah sesuatu yang 
dianjurkan? Apakah Islam di sini hanya bertindak sebagai kotak 
peraturan saja yang tinggal dijadikan fatwa dan bisa diturunkan 
dari sebuah lembaga yang dikesankan memiliki otoritas padahal 
seharusnya layak diragukan kewenangannya? 

Alih-alih menganggap kesatuan Islam, di tengah-tengah realitas 
yang beraneka ragam, sebagai sesuatu yang mungkin bisa dicapai, 
Muhamad Ali, seorang akademis di Universitas California Riverside, 
berpendapat begini tentang kemajemukan Islam:

Of course, Muslims read the Koran, commanding them to be 
united in the rope of God, not to be divided into sects, but 
there is neither linear nor teleological history of Islam, as if all 
Muslims are progressing from the chaos to the orderly. Elements 
of the old and the new, the normative and the practical, the just 
and the unjust, have interacted in ways that vary from people 
to people and from time to time. Th ere is no one direction of 
Islam today, as was the case in the past.6 

6 Muhamad Ali, “Global Islam: Between Images and Reality,” Review and 
Outlook (2010).
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Fatwa/Subyektivitas/Kekerasan

Fatwa berperan penting dalam budaya Islam dan terutama 
dalam hal proses terciptanya hukum (agama) yang mengatur perilaku 
keagamaan pemeluknya dalam konteks sosial, politik, dan teru-
tama peribadatan. Yang sulit dijawab dan sulit ditentukan adalah 
seberapakah pentingnya fatwa dalam kehidupan masyarakat Islam. 
Fatwa adalah semacam pendapat yang tidak mengikat secara hukum 
(positif ). Pendeknya, fatwa adalah pendapat berdasarkan kebudayaan 
dan ajaran dari al-Qur’an dan Hadis. Orang yang menyampaikan  
fatwa disebut sebagai “mufti.” Dalam konteks MUI, berbeda dari 
seorang hakim, seorang perempuan bisa menjadi seorang mufti. 

Menurut Ulil Abshar-Abdalla, fatwa memiliki kedudukan “persis 
seperti pendapat medis yang dikeluarkan dokter. Seorang pasien biasa 
mencari pendapat kedua dan seterusnya sebagai perbandingan. 
Begitu pula dalam fatwa: seseorang yang tak puas dengan fatwa A 
bisa mencari ulama lain untuk memperoleh fatwa B.”7 Akibatnya, ada 
semacam “pasar bebas fatwa.” Ulil menjelaskan “pasar bebas fatwa” 
sebagai berikut: “Setiap orang bebas memberikan vote of confi dence 
kepada fatwa tertentu atau mencabutnya. Fatwa yang mendapat 
dukungan luas akan menjadi semacam standar normatif. Fatwa yang 
tak laku di pasaran akan gugur dengan sendirinya.”8 

Fatwa disampaikan kepada seseorang (disebut mustafti) yang 
menanyakan sesuatu. Jadi, seorang mustafti bertanya pada seorang 
mufti. Misalnya, “halalkah mengucapkan “Selamat Hari Natal” 
kepada seorang yang beragama Kristen?” Seperti semua pendapat 
yang dimiliki oleh setiap masing-masing orang, pendapat atau 
jawaban atas pertanyaan tersebut akan bersifat subyektif, atau, 
mau-tidak mau, berdasarkan konteks si mufti. Jawabnya akan 
bergantung pada pendidikannya, bahasa yang dia bisa mengerti, 
riwayatnya, dan sebagainya. 

7 Ulil Abshar-Abdalla, “Hukum, Fatwa dan Ahmadiyah,” Tempo (21 April 
2008).

8 Abshar-Abdalla, “Hukum, Fatwa dan Ahmadiyah.”
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Subyektivitas belum tentu sesuatu yang buruk atau negatif. 
Tetapi, selalu problematik: apa sih latar-belakang seorang mufti? 
Mengapa dia menulis fatwa semacam itu? Subyektivitas yang dimiliki 
setiap orang adalah sudut pandangannya yang tertentu, yang unik, 
yang tersendiri. Subyektivitas bisa menjadi sebuah kelebihan dan 
bukan hanya kelemahan. Seorang manusia menjadi dirinya-sendiri 
atau seorang individu dengan subyektivitasnya, seiring dengan 
perjalanan kehidupan yang pernah tempuhnya. Perbedaan di antara 
semua manusia bukan hanya semacam kekayaan, tetapi sekaligus 
semacam tantangan untuk saling kenal, saling mengetahui, dan, 
yang tak kalah pentingnya, saling menghormati. 

Fatwa bermasalah ketika fatwa-fatwa yang dikeluarkan atau 
disampaikan berdasarkan sebuah pengertian literal (harfi ah) dan 
tekstual terhadap al-Qur’an. Tekstualitas dapat berarti seorang 
ulama menganggap bahwa situasi pada zaman sekarang, di 
Indonesia atau di Australia atau di manapun, tak berbeda dengan 
abad ketujuh di Arabia ketika al-Qur’an diturunkan. Pengertian 
harfi ah dan tekstual selain tidak mengakui tingkat kerumitan dari 
suatu proses penafsiran juga tidak mengakui keberadaan peran 
pembaca di balik proses penafsiran. Para pemikir pendukung 
aliran posmodernisme akan menyebutkan bahwa otoritas sebuah 
pemaknaan dan penafsiran selalu berdasarkan pada wacana dan 
struktur kekuasaan dari teks. 

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI cenderung konservatif dan 
legalistik dalam artian memerintah orang untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. Yang lebih parah lagi, terdapat beberapa 
fatwa MUI yang berkaitan dengan Ahmadiyah atau sekularisme, 
liberalisme dan pluralisme, yang berupaya untuk melarang 
kepercayaan atau pemikiran orang lain. 

Problematika lain yang membayangi fatwa-fatwa yang dike-
luarkan MUI ialah bahwa fatwa diindikasikan berperan penting bagi 
lahirnya aksi-aksi intoleransi. Hubungan antara fatwa dan kekerasan 
tentu masih bisa diperdebatkan. Pada sebuah artikel berjudul “Fatwa 
and Violence in Indonesia,” Luthfi  Assyaukanie berargumen bahwa 
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terdapat hubungan jelas antara fatwa dan tindakan kekerasan akhir-
akhir ini.9 Dia mengatakan begini, 

 
Th ere are some people who claim that fatwa is not legally 
binding. Some jurists and Muslim leaders embrace this view 
to deny that a fatwa is responsible for violent action. Th is 
view is certainly misleading, not only because there are many 
Muslims who still consider fatwa as “sacred statement,” but 
also because fatwa is issued by the highest religious authority 
in the country.10

Hubungan langsung antara fatwa dan kekerasan bisa diper-
soalkan tanpa akhir. Tetapi, yang lebih jelas dan mungkin lebih 
konkret adalah keberadaan fatwa memang berbau kekerasan. 
Maksudnya, kekerasan berbentuk wacana: yaitu, melanggar hak 
sipil orang lain. 

Fatwa cendurung diturunkan dari seseorang yang berpengeta-
huan dan berkuasa, serta disampaikan kepada seorang yang tidak 
berpengetahuan dan tidak berkuasa. Seberapa jauhkah  mustafti 
mempercayai perkataan mufti? Fatwa-fatwa bisa dianggap sebagai 
perintah atau bisa dianggap sesuatu yang bisa dikritik dan 
diberdebatkan. Kendati demikian, dengan semakin banyak fatwa 
yang dikeluarkan, kebudayaan Islam semakin tampak serupa agama 
yang berurusan dengan hukum belaka. Semakin banyak fatwa 
yang dikeluarkan mengisyaratkan semakin lemahnya hak dan 
kewenangan diberikan kepada seorang individu untuk berijtihad 
dan menghasilkan kesimpulan untuk diri sendirinya. Inilah sesuatu 
yang mengerikan: boleh jadi ada orang yang tidak berani melakukan 
sesuatu karena dia tidak tahu apa yang diperkatakan (difatwakan) 
seorang mufti. Dalam kasus seperti di atas, ketentuan hukum telah 
merasuk ke relung pemikiran seseorang. 

9 Luthfi  Assyaukanie, “Fatwa and Violence in Indonesia,” Journal of Religion 
and Society 11 (2009): 1-29.

10 Assyaukanie, “Fatwa and Violence in Indonesia,” h. 16.
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Fatwa tak hanya mengontrol seseorang secara penuh seluruh 
tetapi ia juga berperan sebagai alat untuk menindas orang-orang 
tertentu dan sekaligus bertanggungjawab memperlakukan Islam 
sebagai “agama hukum” belaka. Kendati demikian, hal terpenting 
pada mulanya fatwa adalah sesuatu yang netral namun pada tingkat 
penerapannya ia selalu  berjalin berkelindan dengan otoritas tertentu 
yang mempergunakan, jadi melakukan instrumentalisasi, fatwa 
lewat cara-cara kurang bertanggungjawab.

Mendamba Kembali Orde Baru? 

Kisruh seputar kebebasan beragama yang tak kunjung selesai 
melahirkan romantika tertentu. Sebagian kalangan bahkan mulai 
mebandingkan situasi kerukunan beragama saat ini dengan zaman 
ketika Soeharto berkuasa. Tiga matra terkenal dari Orba meliputi 
(a) Kerukunan antar umat beragama; (b) Kerukunan inter umat 
beragama; dan (c) kerukunan antar umat beragama dengan 
pemerintah, dianggap mampu meredam kemelut menyangkut 
kebebasan beragama dibanding dengan kebijakan-kebijakan 
pemerintah yang sekarang berkuasa.

Tetapi, apakah semuanya lebih baik pada zaman Orde Baru 
ketika berita tentang penindasan terhadap orang Ahmadiyah jarang 
dapat dibaca di koran karena pemerintah Orba punya kebiasaan 
menyensor secara ketat segala macam pemberitaan yang dianggap 
berpotensi memicu instabilitas sosial? Terdapat lebih banyak ke-
miripan dari pada perbedaan. Pada waktu Orde Baru “state violence” 
berjalan mulus sehari sehingga kisah tentang kekerasan sudah 
dianggap kebiasaan. 

Kesimpulan

Kebebasan beragama di Indonesia bukan sesuatu yang sudah 
mapan. Kebebasan beragama boleh jadi sedang terancam sebagaimana 
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tercermin dalam berbagai aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah atau 
kaum minoritas yang lain, tetapi, dan ini lebih mendasar, kebebasan 
beragama adalah sesuatu yang dari dahulu kala mesti diperjuangkan 
dan belum pernah terwujud secara keseluruhan. Sepanjang ada 
upaya untuk menentukan apa yang “benar” dan apa yang “salah” 
dalam agama, selalu tidak akan pernah ada kebebasan beragama. 
Perang antara ortodoksi yang satu dengan ortodoksi lain dapat 
mempersempit ruang keberagamaan secara bebas.  
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SELIMUT KASIH PADA 
“AGAMA IDEAL” DAN “AGAMA HISTORIS”

Rifqi Muhammad Fatkhi

Apa yang baru dari karya ini, yang ditulis seorang akademisi 
Perbandingan Agama UIN Jakarta dalam konteks pergulatan ide dan 
wacana pluralisme agama? Ketekunan membaca teks-teks Arab Ibn 
‘Arabi yang amat musykil dipahami dan syair-syair kuno Rumi meru-
pakan kerja yang tak biasa demi membongkar mitos perenial mengenai 
kesatuan transenden agama-agama di kalangan kaum mistikus Islam. 
Diskursus pluralisme agama mungkin sudah usang dan membosan-

kan, apalagi setelah di “haramkan” oleh Komisi Fatwa MUI, namun 
menghadirkan detail fragmen-fragmen mistikal langsung dari “mata 
air” yang selama ini dirujuk oleh para pembela pluralisme ternyata 
cukup mengagetkan, menantang sekaligus menyentuh.

Buku ini hadir membawa segumpal harapan dan optimisme di 
tengah sorotan nyinyir dan pesimisme terhadap wajah garang agama. 

Judul buku : Satu Tuhan Banyak Agama:
   Pandangan Sufi stik Ibn ‘Arabi, Rumi dan Al-Jili
Penulis : Media Zainul Bahri
Penerbit : Mizan Publika 
Waktu terbit : Agustus 2011
Jumlah halaman : xv+536 halaman
Ukuran buku : 30 cm x 50cm
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Dengan mengajak serta Ibn ‘Arabi, Rumi dan Al-Jili sebagai juru 
bicara dan representasi ortodoksi Islam abad 13 dan 14, sang penulis 
memulai dialog dengan audiensnya tentang satu soal ontologis yang 
krusial: kasih Tuhan. Selalu muncul pertanyaan klasik: mengapa 
banyak agama dan keyakinan yang berbeda bahkan bertentangan? 
Apakah banyak agama berarti banyak tuhan? mengapa ada yang 
beriman dan yang tersesat? Mengapa pula di antara yang tersesat 
bahkan ada yang ditempatkan pada derajat yang mulia di sisi Tuhan? 
Dan untuk apa Tuhan menyediakan satu surga yang amat luas bagi 
para pemeluk agama yang beragam? Ketiga Sufi  agung dengan 
serentak menjawab: karena keagungan kasih Tuhan.

Tradisi mistikal dalam agama apapun selalu menonjolkan 
aspek Kasih sebab yang dominan dalam diri Tuhan dan manusia 
adalah sifat feminin itu. Begitulah ketiga Sufi , terutama menonjol 
pada sang pionir, Ibn ‘Arabi, mendedahkan aspek kasih (rahmah) 
dan keindahan (jamāl) (mysterium fascinans) pada hampir semua 
karya-karyanya. Dalam sistem ontologi ketiga Sufi , kasih Tuhan 
menetapkan seluruh perbedaan (termasuk agama) sejak azali, dan 
karena kasih-Nya semua orang akan diselesaikan dalam keharuan 
dan kemurahan-Nya, tak terkecuali. Karena kedalaman kasih-Nya, 
Dia mencipta satu “Agama ideal-spiritual (al-Dīn),” atau satu 
“Jalan Lurus (al-Shirāth al-Mustaqīm, the Straight Path),” atau satu 
“Sumber kitab suci,” atau satu “Asal syariat.” Dan karena selimut 
kasih itu, manifestasi (tajallī, self-disclosure, theophany) Yang Satu 
itu direspons menjadi “agama historis,” “syariat partikular,” atau 
“kitab suci temporal,” yang warna-warni sebab konteks kultur 
yang beragam. Kaum mistikus menegaskan bahwa perbedaan yang 
historis itu tidak bersifat mutlak, karena diikat oleh Satu Sumber 
Yang Sama. Keragaman (bahkan pertentangan) yang temporal itu 
sejatinya akan berujung kepada Tuhan Yang Maha Mutlak dan 
Maha Kasih, Sumber Awal dan bukan yang lain. Kasih primordial 
itu hendak menegaskan bahwa keanekaragaman merupakan 
kehendak mutlak Tuhan, namun Dia menginginkan makhluk hidup 
mampu mengelola segala perbedaan dalam keadaban dan membuat 
kontestasi yang produktif dalam spirit persaudaraan.
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Ketiga Sufi  yang dibahas dalam karya ini memang tidak menye-
but istilah kesatuan agama-agama (wahdat al-adyān) dalam karya 
mereka. Tetapi penjelasan mereka mengenai kesatuan wujud, kesa-
tuan esensi, kesatuan penyembahan dan kesatuan Sumber (Tuhan) 
serta hal-hal yang berkaitan dengan itu dapat memberi indikasi, atau 
sekuatnya bukti, akan adanya paham kesatuan transenden agama-
agama. Kesatuan itu dapat dijabarkan dalam empat poin pokok, 
yang sejatinya berpusat pada Kesatuan Esensi. Pertama, tentu saja 
apa yang disebut sebagai kesatuan esensi. Dari doktrin wahdat 
al-wujūd yang dilekatkan kepada Ibn ‘Arabi, muncul pemahaman 
bahwa ketiganya benar-benar meyakini bahwa Esensi hanya Satu; 
ciptaan yang banyak berasal dari-Nya. Dari sudut esensi, yang ada 
hanya Satu; semua makhluk dan semua keragaman berasal dan ber-
muara kepada-Nya: di sinilah terletak kesatuan esensi. Dari sisi cip-
taan atau manifestasi yang terlihat adalah banyak dan beragam.

Kedua, kesatuan tujuan penghambaan. Meski jalan yang 
ditempuh berbeda-beda, namun, bagi ketiga Sufi , tujuan akhir 
berujung pada muara yang sama. Semua pemeluk agama dan 
keyakinan akan berujung pada Tuhan karena esensi agama hanya 
satu dan sama, yaitu berasal dari-Nya. Semua peribadatan manusia 
akan berujung pada tujuan akhir yang sama, yaitu Tuhan. Ketiga, 
kesatuan asal syariat atau jalan. Seluruh syariat yang diturunkan 
kepada para nabi dan utusan sejatinya berasal dari Sumber yang 
sama, dan memiliki spirit yang satu dan sama pula; sama-sama 
menyeru untuk mengenal Tuhan Yang Esa dan mengimani ajaran-
ajaran-Nya. Syariat-syariat para nabi dan rasul itu berasal dari satu 
asal syariat. Dengan mengutip hadis Bukhari, Ibn ‘Arabi misalnya 
meyakini bahwa agama para nabi adalah satu, semuanya berasal 
dari Allah (al-anbiyā’ dīnuhum wāhid...kulluhu min ‘indi Allāh). 
Agama dalam pengertian ini adalah agama sebagai yang asal atau 
yang esensi dan bukan sebagai bentuk atau manifestasi.

Dengan kesatuan asal syariat berarti ada kesatuan asal kitab 
suci. Bagi Ibn ‘Arabi, dari sisi Sumber, semua kitab suci sederajat. 
Tidak ada yang lebih utama (mufādlalah) antara yang satu dengan 
yang lain. Semua kitab bersumber dari satu keluarga yang tunggal 
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(al-kutub kulluha min al-wāhid), yakni berasal dari Tuhan. Meski 
dengan segera, pada level historis, Ibn ‘Arabi dan kedua Sufi  lain itu, 
terutama al-Jili menyebut al-Qur’an sebagai yang paling lengkap 
dan komprehensif. 

Keempat, kesatuan transenden agama-agama terletak pada 
Agama Cinta. Agama Cinta yang dianut oleh Ibn ‘Arabi dan 
Rumi, yang juga dianut oleh banyak Sufi , sebagai doktrin tauhid 
tertinggi dan unik karena fokusnya hanya pada kesatuan hamba 
dengan Tuhan. Cinta model itu bukan semata-mata emosi atau 
perasaan biasa tapi ia merupakan realisasi dari ma‘rifat, yakni suatu 
pengetahuan spiritual tentang kesatuan batin agama-agama. Pada 
level batin (esoterik) inilah, tak diragukan lagi, terjadi pertemuan 
paling mendasar berbagai tradisi keagamaan, bahkan kesatuan 
batin semua tradisi keagamaan. Agama Cinta adalah desahan 
batin terdalam umat manusia dalam mengharap, merindu dan 
mencintai Sang Kekasih: Tuhan dalam pengertian-Nya sebagai 
(yang diyakini oleh semua makhluk sebagai) Sang Pencipta dan 
Tempat Bergantung semua makhluk tanpa terkecuali. Dalam 
pengertian inilah Agama Cinta berarti “Agama Dalam” atau “Agama 
Batin,” yang melampaui bentuk-bentuk, doktrin-doktrin, model 
sesembahan dan konseptualisasi manusia atas Tuhan. 

Agama Cinta versi Ibn ‘Arabi dan Rumi adalah agama universal 
yang dapat direguk oleh berbagai pemeluk agama dan tradisi jika 
mereka semua dapat menyelami makna batini, menembus bentuk-
bentuk, dan melampaui simbol-simbol, atau dapat keluar dari 
kungkungan bentuk-bentuk formal lahiriah. Rumi meyakinkan 
bahwa “Agama Cinta adalah terpisah dari seluruh agama. Seorang 
pecinta Tuhan sejati tak pernah memiliki agama, hanya Tuhan 
saja miliknya.” Pernyataan Rumi ini dalam pengertian bahwa para 
pecinta Tuhan tidak puas hanya dengan bentuk formal agama. 
Mereka menginginkan Tuhan sebagai Pemilik apa pun dan siapa 
pun di alam ini. Karena hanya Tuhan saja yang menjadi fokus dan 
hasratnya, para pecinta Tuhan adalah manusia-manusia yang dapat 
merefl eksikan cahaya Tuhan. Dan karena Tuhan dapat mendekat dan 
menyapa siapa pun dan dari agama apa pun, maka Tuhan menjadi 
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milik yang disapa. Nikmatnya bermesraan dengan Tuhan membuat 
sang pecinta merasa bahwa bentuk formal agama atau bentuk ikatan 
apapun sudah tidak memadai lagi. Dalam keadaan begini Rumi 
berteriak: “Agama dan kebangsaanku adalah Tuhan.”

Para pecinta Tuhan adalah mereka yang setia pada kedalaman 
iman, tak puas jika hanya berhenti pada jalan atau syariat yang 
ditempuh. Adalah mereka yang jatuh cinta kepada esensi bukan 
bentuknya, yang terpesona dengan cahaya bukan minyaknya. 
Yang esensi dari agama adalah Tuhan itu sendiri, baik Dia dalam 
pengertian-Nya yang impersonal atau yang personal. Hanya Dia 
yang dicari. Dan Dia sejatinya berada pada kesucian batin manusia 
yang paling dalam, serta tidak mesti bersemayam pada tempat-
tempat ibadah yang biasa dianggap sebagai tempat kehadiran-Nya. 
Penegasan itu disuarakan Rumi:

Aku berkelana di tanah orang-orang Kristen dari ujung ke ujung
Di tiang Salib Aku mencari, tapi Dia tidak ada di palang Salib
Aku juga mendatangi biara tempat penyembahan, mendatangi 
pagoda kuno
juga di tengah nyanyian kaum Majusi ketika memuja api, 
tak kutemukan Dia
Aku mendaki gunung Herat dan Kandahar
Aku lihat Dia juga tak bersemayam di dalam 
dan di ujung bukit-bukitnya
Aku berlari cepat mengitari Ka‘bah mencari Dia
tapi di Ka‘bah itu yang menjadi altar perlindungan
anak-anak muda dan orang tua, tak kutemukan Dia
...Ketika aku memandang pada kedalaman hatiku
Ya aku melihat-Nya, Dia di sana dan bukan di tempat yang lain 

Sedangkan Agama Cinta versi Ibn ‘Arabi ia dendangkan dalam 
syairnya yang masyhur:

 Hatiku telah terbuka
 menerima segala bentuk (agama)
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 Padang rumput bagi rusa,
 Rumah untuk berhala-berhala
 Gereja bagi para pendeta,
 Ka‘bah untuk yang tawaf
 Papan-papan Taurat
 Lembar-lembar al-Qur’an
 Aku beragama dengan agama cinta
 Ke mana pun ia berlayar
 Agama (Cinta) itulah
 agama dan imanku

Akhirnya, karya ini sesungguhnya mempertegas kembali tesis 
mengenai kaum Sufi  sebagai kelompok Islam yang paling toleran 
dan penuh simpati terhadap agama non-Islam. Dengan penyajian 
luas dan referensi berlimpah, kita diajak mendalami argumen 
mengenai kesatuan esensi, kesatuan asal syariat/jalan, kesatuan 
sumber kitab-kitab suci, kesatuan tujuan pengabdian dan Agama 
Cinta yang berujung kepada fakta tak terbantah tentang kesatuan 
transenden agama-agama. Jika jantung kita berdebar mendaras 
penjelasan-penjelasan teologis Ibn ‘Arabi dan Al-Jili yang ketat, hati 
juga terhibur dengan syair-syair Rumi yang indah dan fabel-fabel 
sarat makna sembari terkaget-kaget dengan visi mistikal tentang 
surga anugerah yang dihuni para pemeluk beragam agama dan 
keyakinan serta doa khusyuk para penghuni langit keenam demi 
kelestarian agama-agama yang dianut manusia di bumi. Selain 
menyentak kemanusiaan kita, data-data yang disajikan boleh jadi 
merupakan gumpalan informasi yang benar-benar baru bagi para 
peminat studi agama dan pluralisme.

Kaum beriman dalam tradisi agama apapun patut belajar 
dari kaum Sufi  — atau kaum mistikus agama manapun — bahwa 
seseorang dapat menjadi pluralis, meresapi keselamatan dan 
kesucian keyakinan orang lain tanpa harus meninggalkan otentisitas 
dan identitas dirinya, tanpa harus menjadi orang lain. Saat ini, ketika 
perjumpaan antaragama mustahil dihindari, suka atau tidak orang 
harus memahami ke-liyan-an orang lain demi kehidupan bersama 
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yang harmonis, dan di sinilah relevansinya ungkapan Goethe, “he 
who knows one, knows none,” atau ungkapan lain, “to be religious 
someone has to be interreligious.” Buku ini layak direnungkan secara 
benar dan mendalam dan dapat menjadi parameter kefasihan kita 
dalam beragama.

Rifqi Muhammad Fatkhi dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan kandidat doctor pada Sekolah 
Pascasarjana Universitas yang sama.
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PEMBARUAN ISLAM SEDANG DIUJI

Neneng Nurjanah

Masih lekat ingatan kita akan bom-bom meledak di pelbagai 
tempat: kedutaan besar, hotel, café hingga masjid dan gereja menjadi 
sasaran teror yang menyisakan mayat-mayat, isak tangis serta keben-
cian terhadap terorisme, terutama kepada para pelakuknya. Keben-
cian itu semakin menjadi di dunia Barat pasca runtuhnya menara 
kembar WTC, atau dikenal tragedi 9/11.  Bahkan Presiden George 
W. Bush menyerukan perang terhadap terorisme global. Sialnya 
yang disasar sebagai pelaku terorisme adalah Islam. Islam menjadi 
kambing hitam atas semua bencana yang melanda dunia Barat.

Di saat kecurigaan, prasangka, dan label negatif terhadap 
masyarakat Muslim, seyogyanya intelektual Muslim tampil untuk 
menerangkan sejatinya Islam sebagai agama yang rahmatan lil 
alamin. Oleh karenanya, buku karya John L. Esposito ini penting 
karena berusaha memahami perjuangan pembaharu Islam yang 

Judul buku : Masa Depan Islam:
   Antara Tantangan Kemajemukan dan  

  Benturan dengan Barat
Penulis : John L. Esposito
Penerbit : Mizan
Waktu terbit : Desember 2010
Jumlah halaman : 343 halaman
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digambarkan sebagai perjuangan demi jiwa Islam; menjelajahi 
keragaman religius, kultural, dan politik kaum Muslim yang meng-
hadapi tantangan menakutkan di dunia Barat; untuk menjernihkan 
perdebatan dan dinamika pembaharuan Islam; untuk mempelajari 
upaya memerangi ekstremisme dan terorisme berlatar belakang 
keagamaan, serta meninjau masa depan hubungan Muslim dan 
Barat (h. 20).

Banyak orang terutama di Barat berpandangan bahwa ekstre-
misme Islam, bahkan agama Islam, merupakan agama yang jahat 
dan menjadi sumber tindakan terorisme dan bom bunuh diri, 
sebagaimana dinyatakan Rod Prasley, seorang pemimpin gereja yang 
dijuluki sebagai penasehat spiritual John McCain dan pendukung 
utamanya di Ohio. Ia dengan tegas mengungkapkan bahwa Muslim 
arus utama dan ekstemis Muslim sama-sama menginspirasi serangan 
9/11 terhadap Amerika. Dia pun mendesak kita untuk percaya 
bahwa Islam adalah keyakinan yang sepenuhnya menjajah dunia 
(h. 47). Bahkan Frank Gaff ney kerap menuduh organisasi Muslim 
Amerika seperti, ISNA (Islamic Society of North America) sebagai  
organisasi yang didirikan oleh kaum radikal (h. 43). 

Ditambah dengan pandangan Presiden George W. Bush bahwa 
perang melawan terorisme global adalah perang kosmik antara 
kebaikan dan kejahatan, antara kekuatan Tuhan dan Setan. Di 
lain pihak, perang melawan terorisme bagi kebanyakan Muslim 
dianggap sebagai perang melawan Islam dan bagian utama dari 
permasalahan tersebut adalah Amerika. Tentu silang pendapat ini 
merugikan komunitas Muslim yang tinggal di Barat dan di berbagai 
negara yang dianggap sebagai musuh dan korban dari terorisme 
global. Hal ini diperkeruh dengan gerakan anti-Amerika meluas 
di golongan ektremisme Islam dan Muslim pada umumnya. Bagi 
Esposito, Bush gagal dalam menjernihkan akar permasalahan, 
mengubah persepsinya dan kebijakan luar negeri sehingga musuh 
dapat membangkitkan benturan peradaban sebagai sebuah alasan 
untuk melakukan teror (h. 96-98). 

Jika ditelisik, penyebab terorisme global adalah kekecewaan 
politik dan ekonomi yang disamarkan dalam bahasa dan simbolisme 
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keagamaan oleh kaum ekstremis. Agama menjadi cara efektif untuk 
melegitimasi dan mobilisasi dukungan. Sebagaimana yang terjadi di 
Irlandia Utara, Srilanka, India, Israel, Palestina, Irak pasca-Saddam, 
Kashmir, Chechnya, atau dalam strategi global Osama Bin Laden 
dan Al-Qaeda. Umumnya tujuan utama bersifat nasionalis yaitu, 
mengakhiri pendudukan wilayah atau untuk memaksa kekuatan 
militer “asing” keluar dari tempat yang dianggap tanah mereka. 
Penggunaan simbolisme keagamaan, rujukan pada pembenaran 
dan kewajiban moral, serta pengimbuhan kepastian yang berasal 
dari otoritas moral dan imbalan surga, memperkuat perekrutan dan 
meningkatkan kerelaan untuk berjuang dan mati dalam perjuangan 
suci (h. 117). 

Seperti yang dilakukan Osama Bin Laden, dia tidak hanya 
memobilisasi orang menjadi teroris. Bin Laden dengan cerdik 
mengenali kekecewaan politik terhadap rezim Muslim dan Amerika 
yang sama-sama dirasakan oleh banyak kalangan Muslim yang 
sebagian besarnya bukan ekstremis. Lalu dia menggunakan dalil 
dan doktrin keagamaan untuk membenarkan jihad kekerasan dan 
terorisme (h. 133). Orang yang direkrut sebagai teroris bukan hanya 
dari kalangan miskin, melainkan mereka berasal dari golongan 
yang cerdas, terdidik, bersemangat, dan bereaksi  terhadap hal-hal 
yang dipandang sebagai ketidakadilan secara politik atau sosial 
(h. 118). Profi l tersebut serupa dengan potret kelompok militan 
dari kasus pembunuhan Anwar Sadat di Mesir tahun 1981, yaitu 
pemuda yang berusia 20-an, berasal dari desa atau kota kecil, kelas 
menengah ke bawah, bermotivasi tinggi untuk meraih prestasi, 
berlatar pendidikan sains atau tehnik, dan sebagian besar dianggap 
pemuda Mesir panutan (h. 119).

Hiruk pikuk persoalan merujuk pada pembaharuan Islam 
sebagai solusi. Muhammad Iqbal, misalnya, mengatakan bahwa 
kita memerlukan sebuah teologi baru. Sebuah periode yang 
serupa dengan reformasi protestan (h. 146). Sementara itu, Karen 
Amstrong menambahkan pembaharu Islam hadir di saat jawaban-
jawaban lama tidak lagi memadai dan mengupayakan pemutakhiran 
tradisi lama agar mampu menjawab tantangan zamannya (h. 12). 
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Mengingat tantangan utama bagi pembaharu Islam menurut 
Esposito adalah menghubungkan, memperlihatkan kesinambungan 
antara perubahan dengan keyakinan dan tradisi Islam yang sudah 
lama dipegang (h. 149).

Secara spesifi k Tariq Ramadan mengusulkan pembacaan ulang 
sumber-sumber suci dengan kaca mata baru. Pembaruan ini bukan 
modifi kasi sumber-sumber melainkan transformasi pikiran dan mata 
pembaca yang dipengaruhi lingkungan sosial, politik, dan ilmiah 
baru tempat mereka tinggal. Konteks baru yang mengubah sudut 
pandang teks, memperbaharuinya, dan memberi maksud orisinal, 
serta menyediakan tanggapan yang belum pernah terbayangkan 
sebelumnya (h. 150). Semisal yang dilakukan Nurcholish Madjid 
atau Mustafa Ceric yang menghargai tradisi sekaligus manganjurkan 
perpaduan kreatif antara keulamaan tradisional dan modern. 
Sembari menekankan menekankan keunggulan Islam klasik, mereka 
berpendapat bahwa tradisi bukanlah titik acuan atau kewenangan 
agama, melainkan alat untuk memecahkan permasalahan modern 
(h. 151) 

Begitu pula dengan Abdurahman Wahid yang berusaha 
menjembatani dunia Islam tradisional dan pemikiran modern. 
Wahid mendukung Islam yang responsif dengan tuntutan kehidupan 
modern. Di sisi lain, Amina Wadud menyerukan pembacaan baru 
terhadap al-Quran agar mampu mengakomodasi kebutuhan dan 
keadaan perempuan. Usaha-usaha inilah yang menjadi bagian dari 
pembaharuan Islam. Sebagai usaha untuk mengubah wajah Islam 
yang muram menjadi ramah dan teruji oleh ruang dan waktu 

Menyemai Pembaharu Islam  

Setidaknya ada tiga hal penting yang dikemukanan dalam 
buku ini, yang terbit dengan judul aslinya dalam bahasa Inggris Th e 
Future of Islam (Oxford University Press, 2010). Pertama, Esposito 
mengajak kita melihat paradigma Barat dalam memandang Islam. 
Kenyataannya, Islam dikenal sebagai  agama kekerasan, teologi 
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kebencian, agama yang menghalalkan pembunuhan dan anti Barat. 
Maka tidak heran muncul sikap Islamofobia seperti diekspresikan 
oleh Wilders di Belanda lewat videonya yang menggambarkan 
Islam sebagai agama yang mengancam kemanusiaan. Juga beberapa 
karikatur yang diterbitkan di surat kabar Denmark, Jyllands-Posten, 
karya Kurt Westergaard menggambarkan Nabi Muhammad  
sebagai pria bersorban serupa bom yang bertuliskan al-Quran al-
Karim. Esposito mengemukan sebenarnya, mereka tidak mendapat 
informasi yang jelas akan sejarah politik, budaya dan intelektual 
Islam yang panjang dan pengaruhnya di dunia. Ketidaktahuan inilah 
yang membuat pandangan buruk itu terus bersarang dalam benak 
mereka. Maka diperlukan dialog peradaban untuk menjembatani 
informasi dunia Islam dan pandangan Barat. Namun, Esposito juga 
mengingatkan dialog ini harus dibangun bebas dari kecurigaan dan 
rasa ingin mendominasi.

Kedua, Esposito mengajukan pluralisme agama dan toleransi 
antarumat beragama. Pluralisme mengandaikan sesama pemeluk 
agama saling memahami agama yang lain tanpa keluar dari 
keimanannya. Seperti yang diungkapkan Nurcholish Madjid, 
gagasan pluralisme adalah sebuah respons terhadap keragaman 
dalam berbagai aspek, baik budaya, suku, maupun agama. Oleh 
karenanya, pandangan pluralisme perlu sebagai pondasi sikap 
toleransi dan mengatasi berbagai kecurigaan dan  kebencian 
terhadap agama yang lain. 

Ketiga, Esposito memberikan gambaran yang menarik tentang 
komunitas Muslim yang tinggal di Barat. Di satu sisi, Muslim di 
Barat mengalami tantangan yang berat karena harus menghadapi 
secara langsung stigma negatif dan perilaku buruk dari berbagai 
pihak. Seperti yang terjadi di Prancis, komunitas Muslim dikenal 
dengan komunitas kriminal dan pengangguran. Namun di sisi 
lain, Muslim Barat bisa menjadi teladan bagi Muslim di berbagai 
negara Islam. Seperti halnya di Amerika, Muslim Amerika dikenal 
dengan tingkat pendidikannya yang berada di atas rata-rata, 
profesinonalisme kerja yang baik. 
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Begitu pula dengan para pemikir Muslim yang tinggal di 
Barat. Mereka mencoba menggambarkan Islam dengan wajah yang 
lebih ramah. Tengoklah beberapa pembaharu Islam semisal Fazlur 
Rahman, Amina Wadud, Asma Barlaz, Reza Aslan yang banyak 
menyumbangkan pemikiran demi sejatinya Islam. Mereka pula 
adalah persemaian pembaru Islam yang tumbuh dan berkembang 
di Barat. Esposito menyebutnya sebagai jalan supercepat untuk 
menunjukan Islam sebagai agama yang mampu bertahan dan 
mereformasi dirinya. Ini juga merupakan sebuah jalan untuk 
memperlihatkan Islam sebagai agama yang mementingkan 
pengetahuan dan terbuka pada perubahan.

Neneng Nurjanah adalah alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
Bandung. Saat ini ia aktif bergiat di SILOKA (Forum Kajian Perempuan dan 
Literasi) Bandung.
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 1. 31 kepala Al-Qur’an dan al-Sunnah Nurcholish Madjid,  
   dalam Pandangan  Sosok Pribadi  
   Fazlur Rahman  Pengimbang

2. 33 kepala Al-Qur’an dan al-Sunnah Nurcholish Madjid,  
   dalam Pandangan  Sosok Pribadi  
   Fazlur Rahman  Pengimbang

3. 35 kepala Al-Qur’an dan al-Sunnah Nurcholish Madjid,  
   dalam Pandangan  Sosok Pribadi  
   Fazlur Rahman  Pengimbang

4. 37 kepala Al-Qur’an dan al-Sunnah Nurcholish Madjid,  
   dalam Pandangan  Sosok Pribadi  
   Fazlur Rahman  Pengimbang

5. 39 kepala Al-Qur’an dan al-Sunnah Nurcholish Madjid,  
   dalam Pandangan  Sosok Pribadi  
   Fazlur Rahman  Pengimbang

6. 86 20 Agama Semitik Lahir Agama Langit Lahir
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