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CUPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
Wirid Malam Senin1

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

Tiada tuhan kecuali Engkau. Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang 
Maha Memelihara!2

Wahai Tuhanku, didiklah daku dengan kebaikan lembut rubūbiyyah-
Mu sebagai pendidikan orang yang benar-benar membutuhkan-Mu, 
yang tidak pernah tidak memerlukan-Mu. Jagalah daku dengan 
mata inayat-Mu dengan penjagaan yang melindungiku dari setiap 
pukulan yang mungkin mengenaiku atau apa pun yang mencelakai 
diriku atau yang menyusahkan diriku pada setiap saat dan pada 
setiap perasaan, atau yang menulis salah satu garis pada loh.3 

1 Cuplikan ini diambil dari “Wirid Malam Senin” (Wird Laylat al-Itsnayn), 
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.16-17. 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. 

2 Bagian ini kelihatannya merujuk pada permulaan Ayat Kursi, yang 
berbunyi, “Allah, tiada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang Maha 
Memelihara” (Q 2: 255).

3 Bagian ini mengingatkan kita pada tradisi bahwa semua perbuatan atau 
amal yang lahir dari keinginan seseorang dicatat atau direkam, seakan-akan pada 

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:5titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:5 27/02/34   09:03:28 Õ27/02/34   09:03:28 Õ



NURCHOLISH MADJID

6 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

Anugerahilah daku ketenteraman suasana intim dengan-Mu, dan 
naikkanlah daku ke maqam kedekatan pada-Mu. Hidupkanlah 
rohku dengan zikir pada-Mu, dan tariklah daku antara rasa ridu 
dan rasa takut pada-Mu.4  

Kembalikanlah daku pada jubah keridaan dan bawalah daku ke mata 
air penerimaan kedatangan. Berilah daku kasih sayang dari-Mu, 
yang memulihkan keadaan kacau balauku, yang menyempurnakan 
kekuranganku, yang meluruskan penyimpanganku, yang 
mengarahkan perjalananku ketika aku tersesat, dan yang menunjuki 
daku ketika aku kebingunan.

Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan dan Pendidik segala sesuatu.5 
Engkau merahmati esensi segala wujud dan meninggikan derajatnya.6 
Kedekatan-Mu adalah kegembiraan roh-roh, keharuman rasa 
girang,7 tanda kesejahteraan, dan ketenangan semua orang yang 
berada dalam suasana tenteram.

selembar loh, dan pada Hari Pembalasan ketika orang itu berdiri di hadapan 
Tuhan, semua perbuatan atau amal itu akan disebut untuk dipertanggungjawabkan 
(SDH, h. 56).

4 Bagian ini mengingatkan kita pada fi rman Allah, “Maka Kami kabulkan 
doanya [Zakaria], dan Kami anugerahkan Yahya kepadanya, dan Kami jadikan 
istrinya utuh untuknya. Sungguh, mereka bersegera pada kebaikan, dan mereka 
berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas” (Q 21: 90). 

5 Ungkapan “Tuhan segala sesuatu” (Rabb klli syay’) tercantum dalam al-
Qur’an (Q 6: 164).

6 Bagian ini mengingatkan kita pada firman Allah, “Dialah yang 
meninggikan derajat, yang memiliki Arasy,  yang memasukkan Roh dengan 
perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya 
agar dia memperingatkan tentang Hari Pertemuan” (Q 40: 15).

7 Bagian ini mengingatkan kita pada fi rman Allah, “Jika dia termasuk 
orang-orang yang didekatkan [kepada Allah], dia akan memperoleh kegembiraan 
(rawh) dan keharuman (rayhān) dan surga kenikmatan” (Q 56: 88-89). Secara 
harfi ah, rayhān berarti tumbuh-tumbuhan beraroma harum, kemangi wangi, yang 
tumbuh liar di Mediterania. Pada baris-baris ini Ibn ‘Arabi memainkan banyak 
bentuk akar r-w-h: rawh (kegembiraan), rūh (roh), rayhān (keharuman), rāhah 
(ketenangan, ketenteraman), dan murtāh (orang yang diberi ketenangan). Lihat 

CUPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
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Engkau Maha Suci, wahai Tuan para tuan, Pembebas para budak, 
dan Pelenyap siksaan.8 Engkau meliputi segala seuatu dengan 
rahmat dan pengetahuan.9 Engkau mengampuni dosa-dosa dengan 
cinta dan kelembutan. Engkau adalah Yang Maha Pengampun, 
Yang Maha Penyayang,10 Yang Maha Belas Kasih, Yang Maha 
Mengetahui, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung.

Semoga Allah salat11 bagi penghulu kita Muhammad, bagi semua 
keluarganya dan bagi semua sahabatnya. Dan bagi semua nabi dan 
semua rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. 

Fushūsh al-Hikam, Bab ‘Isa: “Beri makanlah ciptaan-Nya dari Dia, niscaya Anda 
akan hidup dalam kegembiraan (rawhān) dan keharuman (rayhānān)” (Fushūsh 
al-Hikam, 2 bagian (Fushūsh dan al-Ta‘līqāt), ed. Abu al-‘Ala ‘Afi fi  [Beirut: Dar 
al-Kitab al-‘Arabi, 1400/1980], 1: 143) (SDH, h, 57).

8 Bagian ini tampaknya merujuk pada fi rman Allah, “Ya Tuhan kami, 
lenyapkanlah siksaan itu dari kami; sungguh kami adalah orang-orang mukmin” 
(Q 44: 12).

9 Bagian ini mengingatkan kita pada fi rman Allah, “Ya Tuhan kami, Engkau 
meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan pengetahuan” (Q 40: 7).   

10 Dua nama Tuhan yang bergandengan ini, “Yang Maha Pengampun, 
Yang Maha Penyasang” (al-Ghafūr al-Rahīm), ditemukan berkali-kali dalam 
al-Qur’an. Dalam al-Mu‘jam al-Mufahras li-Alfāzh al-Qur’ān, yang disusun 
oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi (Dar al-Fikr,1992 M/1412 H), h. 636-37, 
tercatat dua nama Tuhan yang bergandengan ini dalam al-Qur’an sebanyak 45 
kali. Lihat pula SHD, h. 57.

11 Salat di sini berarti “rahmat” (rahmah). Ibn ‘Arabi mengatakan bahwa 
salat disambungkan dengan tiga pelakunya. Pertama, salat yang disambungkan 
dengan Tuhan (al-Haqq), yaitu salat Tuhan, berarti rahmat. Kedua, salat yang 
disambungkan dengan malaikat, yaitu salat malaikat, berarti rahmat, istigfar dan 
doa bagi orang-orang mukmin. Ketiga, salat yang disambungkan dengan manusia, 
yaitu salat manusia, berarti rahmat, doa, dan perbuatan-perbuatan khusus yang 
ditetapkan secara syarak (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], 2: 15).

CUPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI
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SEORANG SARJANA FILSAFAT 
DAN SEORANG GURU ZEN1

Seorang sarjana telah mempelajari fi lsafat selama bertahun-
tahun. Ia telah mengetahui banyak tentang macam-macam fi lsafat 
yang berbeda, baik fi lsafat Barat maupun fi lsafat Timur. Ia telah 
mendengar tentang seorang guru Zen dan memutuskan untuk 
mengunjunginya. Ketia ia tiba, guru Zen itu menyambutnya dan 
berkata, “Silakan bergabung bersamaku minum teh!” Sarjana itu 
senang, karena ia telah mendengar tentang pentingnya upacara 
minum teh Zen.

Mereka bedua duduk bersama dan guru itu mulai menyiapkan 
teh. Sarjana itu mengira bahwa ia sebaiknya menceritakan kepada 
guru itu tentang dirinya. Ia mengatakan, “Aku telah mempelajari 
fi lsafat selama bertahun-tahun. Aku mengetahui berbagai aliran 
Buddhisme, seperti Tendai, Shingon, dan Zen. Aku telah membaca 
Dogen dan Hakuin dan aku kira aku lebih menyukai Hakuin, 
meskipun Dogen juga memiliki banyak ide bagus. Nah, tentu saja 
keduanya bagus….”

Guru itu terus menyiapkan teh tanpa mengucapkan sepatah 
kata pun. Sarjana itu mengatakan, “Aku mau bertanya kepada Anda 
tentang ide kekosongan. Bagaimana ide kekosongan itu berkaitan 
dengan konsep being dan nonbeing?” 

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari C. Alexander Simpkins 
& Annellen M. Simpkins, Zen in Ten (Boston: Tuttle Publishing, 2003), h. 11, 
13-14.  
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Guru itu tanpa bicara memberinya sebuah cangkir dan mulai 
menuangkan teh ke dalamnya.

Pengkaji fi lsafat itu meneruskan omongannya dengan banyak 
pemikiran tentang fi lsafat: “Aku telah merenungkan banyak tentang 
teori-teori being dan nonbeing. Aku telah membaca Aristoteles, 
Plato, dan para eksistensialis. Sartre mempunyai sebuah teori yang 
menarik [tentang masalah itu], dan tentu saja, aku kira, Camus 
telah berusaha pula memecahkan masalah itu….” 

Guru itu tetap menuangkan dan menuangkan teh ke dalam 
cangkir hingga teh itu mulai tumpah. 

Pengkaji fi lsfat itu terkejut dan mengatakan, “Guru! Cangkirku 
melimpah!”

Guru itu tersenyun dan hanya mengatakan, “Seperti pikiran 
Anda. Bagaimana bisa aku menunjukkan Zen kepada Anda jika 
Anda pertama kali tidak mengosongkan cangkir Anda?” 

Kisah klasik ini melukiskan bagaimana mengambil langkah 
pertama pada jalan Anda untuk mempelajari Zen. Zen tidak 
membutuhkan timbunan pengetahuan dan informasi baru. Zen 
membantu Anda menemukan apa dan siapa Anda sebenarnya. 
Meditasi adalah metode yang digunakan untuk penemuan-
penemuan bagi diri Anda.

Buatlah kemauan Anda [bulat menjadi] satu! Jangan dengar 
dengan telinga Anda, dengarlah dengan pikiran Anda. Tidak, 
jangan dengan pikiran Anda, tetapi dengarlah dengan roh Anda. 
Pendengaran berhenti dengan telinga, pikiran berhenti dengan 
pengenalan, tetapi roh adalah kosong dan menunggu segala sesuatu. 
Tao menggumpal hanya dalam kekosongan. Kekosongan adalah 
puasa pikiran (Th e Taoist sage, Chuang-tzu).2 

Zen menemukan arti dalam kekosongan. Segala sesuatu adalah 
kosong, tanpa bentuk, dalam sifat sejatinya. Para Taois juga melihat 
arti penting kekosongan ketika mereka mengatakan, “Kebergunaan 
dalam sebuah cangkir adalah dalam kekosongannya.” Bila Anda 

2 Th e Complete Works of Chuang Tzu, translated by Burton Watson (New 
York: Columbia University Press, 1968), h. 58.

SEORANG SARJANA FILSAFAT DAN SEORANG GURU ZEN
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mengisi sebuah cangkir, cangkir itu tidak bisa lagi digunakan [atau 
diisi]. Maka, kosongkanlah diri Anda, dan Anda akan memperoleh 
sesuatu yang berguna dengan kemungkinan-kemungkinan yang 
tidak terbatas.

Tetapi mengosongkan diri Anda hanyalah separuh kebenaran. 
Heart Sutra mengatakan, “Bentuk adalah kekosongan dan 
kekosongan adalah bentuk.” Ketika Anda menempuh perjalanan 
sepanjang Jalan Zen, Anda akan memenuhi kesadaran Anda 
dengan pertanyaan-pertanyaan, yang menyelidiki secara mendalam. 
Seperti orang yang hilang tersesat di padang pasir yang mencari air, 
ketetapan hati Anda yang bertujuan satu adalah untuk memahami 
diri Anda dan dunia Anda.

Perjalanan Zen Anda mengosongkan pikiran Anda dari 
problem-problem dan ilusi-ilusi agar perjananan itu mengisi dengan 
pemahaman baru. Jika Anda merasa kebingungan, hal itu adalah 
sebuah permulaan yang baik. Melangkahlah pada jalan Anda dengan 
percaya diri. Seperti Lin Chi menceritakan kepada siswa-siswanya, 
“Ketika siswa-siswa hari ini gagal mencapai kemajuan, di mana 
kesalahan? Kesalahan terletak dalam fakta bahwa mereka tidak 
mempunyai kepercayaan kepada diri mereka sendiri.”3 

3 Burton Watson, Th e Zen Teachings of Master Lin-Chi (Boston: Shambala, 
1993), h. 23. 

SEORANG SARJANA FILSAFAT DAN SEORANG GURU ZEN
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PENGANTAR

Bila dihitung sejak kejatuhan Soeharto pada1998, reformasi 
telah bejalan selama empat belas tahun lebih. Kita harus mengakui 
secara jujur bahwa dalam usianya yang relatif lama itu, reformasi 
telah membuahkan hasil-hasil yang dapat kita nikmati. Meskipun 
demikian, masih banyak persoalan bangsa yang menjadi beban berat 
bagi percepatan perjalanan reformasi. Salah satu hasil reformasi 
yang tidak pernah dibayangkan pada masa rezim Orde Baru di 
bawah pemerintahan otoriter Soeharto adalah kebebasan berbicara. 
Sekarang orang tidak takut lagi mengkritik para penguasa, termasuk 
Presiden. Tidak ada lagi surat kabar dan majalah yang diberedel 
karena memuat tulisan yang dianggap memojokkan pemerintah. 
Tidak ada lagi orang yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam 
penjara karena dianggap menyerang para penguasa. 

Sayangnya masih banyak orang menggunakan kebebasan 
itu dengan cara yang tidak benar. Akibatnya banyak pelanggaran 
etika dan hukum yang dilakukan atas nama kepentingan rakyat, 
bangsa, negara, agama, atau kepentingan-kepentingan lain dengan 
menggunakan kebebasan dengan cara yang tidak benar. Pada 
gilirannya, banyak orang dari kelompok mayoritas melakukan 
kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok 
minoritas. Yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa para korban 
kekerasan tidak mendapat perlindungan yang memadai dari negara. 
Dugaan bahwa para penguasa melakukan semacam “pembiaran” 
terhadap kekerasan karena takut kehilangan dukungan politis dari 
kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan sulit dibantah. 
Akibat lain dari penggunaan kebebasan dengan cara yang tidak 

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:13titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:13 27/02/34   09:03:31 Õ27/02/34   09:03:31 Õ



NURCHOLISH MADJID

14 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

benar adalah terjadinya banyak kericuhan dan kegaduhan politik 
untuk menjatuhkan lawan dan merebut atau mempertahankan 
kekuasaan. 

Kita bangsa Indonesia masih perlu belajar menggunakan 
kebebasan agar kita bisa menggunakannya dengan cara yang benar. 
Kebebasan adalah tiang demokrasi. Tidak ada demokrasi dalam 
arti sebenarnya tanpa kebebasan. Karena itu, belajar menggunakan 
kebebasan juga berarti belajar berdemokrasi. Peranan etika dan 
penegakan hukum adalah kebutuhan mutlak untuk menggunakan 
kebebasan dan menegakkan demokrasi. 

Kita juga merasa bangga dengan reformasi yang telah berhasil 
menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga 
setelah Amerika Serikat dan India dan sebagai negara demokrasi 
Muslim terbesar di dunia. Pelaksanaan pemilihan umum secara 
prosedural telah memenuhi kriteria-kriteria yang baku secara 
teoretis, yaitu bebas, jujur, damai, dan dalam interval waktu yang 
teratur. Kita telah berhasil menciptakan demokrasi prosedural, yaitu 
demokrasi sebagai cara dengan parameter-parameter yang lebih 
konkret dan jelas. Tolok ukurnya adalah pelaksanaan pemilu dengan 
kriteria-kriteria yang baku. Tetapi kita belum berhasil menciptakan 
demokrasi substansial, yang membuat kebijakan-kebijakan responsif 
yang mendatangkan stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi. 
Maraknya kekerasan, banyaknya konfl ik sosial, sering terjadinya 
tawuran (pelajar, mahasiswa, dan warga), jamaknya pelanggaran 
hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, melebarnya 
kesenjangan ekonomi, bercokolnya kemiskinan, tingginya tingkat 
pengangguran, semuanya ini menurunkan kualitas demokrasi di 
Indonesia.

Di era reformasi ini kita patut bangga dengan keberhasilan 
pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang mempunyai 
fundamen yang kukuh dan 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. Tidak mengherankan 

PENGANTAR
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bila perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir menerima 
banyak pengakuan dari berbagai pihak. Di tengah krisis keuangan di 
Eropa dan Amerika, perekonomian Indonesia tetap tumbuh relatif 
tinggi dan stabil. Banyak negara lain, termasuk China dan India, 
mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Sayangnya, seperti diungkapkan dalam “Pengantar” Titik-Temu 
4/1 (2011), pertumbuhan ekonomi 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-
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 

PENGANTAR
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fasilitas penghasilan, pendidikan, maupun kesehatan. Para pengamat 
menilai bahwa kesenjangan ekonomi semakin melebar. Kehadiran 
dan intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk mempersempit 
kesenjangan ini, dan pada waktu yang sama konsensus politik 
mutlak diperlukan sebagai prasyarat menjaga pertumbuh ekonomi 
dan menjadikan pertumbuhan itu bisa dirasakan hingga masyarakat 
paling bawah. 

Sampai hari ini, korupsi masih merupakan penyakit yang 
menggerogoti tubuh reformasi yang memang kurang sehat, sehingga 
jalannya terseok-seok untuk mencapai tujuannya. “Negeri Ini seperti 
Tak Ingin Bersih dari Korupsi,” demikian judul Laporan Akhir 
Tahun 2012 Kompas (Senin, 17 Desember 2012), ketika melukiskan 
betapa parahnya penyakit korupsi di era reformasi ini. Kepolisian 
sebagai lembaga negara yang diharapkan membantu memberantas 
korupsi, misalnya, justru menghalang-halangi usaha keras KPK 
dalam memberantas korupsi. Penyakit lain yang memperparah 
korupsi, yang sampai  hari ini masih menjangkiti reformasi, 
adalah kolusi dan nepotisme. Kita tidak boleh berputus asa dengan 
keadaan yang menyedihkan ini. Kita harus bersikap optimis 
karena kita menyaksikan perjuangan gigih untuk memberantas 
korupsi, termasuk yang dilakukan oleh KPK, dan suara-suara keras 
antikorupsi dari rakyat yang hampir mustahil dibungkam. 

Sebelas tahun lalu Nurcholish Madjid mengingatkan bahwa 
agenda yang mendesak untuk mencapai cita-cita reformasi adalah 
“memberantas dan mengakhiri kejahatan kemasyarakatan dan 
kenegaraan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Dengan sedikit 
mengubah ungkapan sumpah Th omas Jeff erson — untuk secara 
abadi melawan semua bentuk tirani terhadap jiwa manusia (“I have 
sworn….eternal hostility against every form of tyranny over the mind 
of man”) — Nurcholish Madjid mengatakan, 

Kita harus mengajak seluruh rakyat dan para pemimpin 
untuk menyatakan permusuhan abadi terhadap segala bentuk 
korupsi, kolusi dan nepotisme (“we all swear…eternal hostility 
against every form of cooruption, collusion and nepotism”). Hanya 

PENGANTAR
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dengan jalan itu reformasi dapat diluruskan, hanya dengan itu 
Keindonesian dapat terus dibangun dengan makna yang utuh 
dan integral, dan hanya dengan itu kelangsungan hidup bangsa 
dan negara dapat dipertaruhkan. Bangsa kita saat ini memiliki 
peluang emas untuk mewujudkan semua pikiran dan visi yang 
terbaik mengenai bangsa dan negara sebagaimana dengan bijak-
bestari diletakkan dasar-dasarnya oleh para pelopor dan perintis 
kebangsaan dan kenegaraan kita. Peluang emas itu tidak boleh 
terlewat dengan sia-sia.

Kelalaian dari kewajiban menjaga momentum ini akan merupa-
kan investasi buruk bagi bangsa kita yang akan membawa 
malapetaka besar, amat besar, di masa mendatang, paling 
tidak dalam jangka waktu satu generasi. Dan sikap sengaja 
melewatkan peluang emas ini dan menghalangi pelaksanaan 
pembangunan manusia Indonesia dalam segi moral dan 
etika sosial akan merupakan padanan moral bagi tindakan 
pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Kita harus lanjutkan 
pembangunan bangsa yang tertunda sekian lama ini, dan kita 
harus mulai dengan sungguh-sungguh melakukan investasi 
etika dan moral kebangsaan dan kenegaraan yang teguh, 
sebagai wujud kesetiaan kita kepada raison d`étre sebuah negara 
kebangsaan modern Indonesia, yang didirikan dengan tujuan 
maslahat umum, tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 
Semua bentuk investasi, termasuk investasi pranata politik 
dan pemerintahan yang meliputi lembaga kepresidenan, 
eksekutif, legislatif, yudikatif dan seterusnya akan gagal dan 
menemui kehancuran kecuali jika investasi etika dan moral 
dapat ditegakkan. Untuk cita-cita luhur itu semua, dengan 
keyakinan penuh akan taufi k dan hidayat Allah, Tuhan Yang 
Maha Esa, kita pertaruhkan hidup kita, kekayaan kita, serta 
harkat dan martabat kemanusiaan kita.

Titik-Temu nomor ini menampilkan Sajian Khusus yang me-
muat tulisan Nurcholish Madjid tentang masalah reformasi yang 

PENGANTAR
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berjudul “Agar Peluang Emas Reformasi Tidak Lewat Sia-sia.” 
Tulisan ini diperkaya oleh dua tulisan lain: tulisan Donny Gahral 
Adian yang berjudul “Demokrasi dan Kemaslahatan Umum” dan 
tulisan A. Bakir Ihsan yang berjudul “Gerak Reformasi, Energi 
Tanpa Sinergi: Sebuah Catatan Tambahan.”  

Titik-Temu nomor ini memuat pula tulisan-tulisan lain yang 
membicarakan masalah-masalah: pemikiran politik Jamaluddin al-
Afghani, semangat pengorbanan Ibrahim dalam ketaatan kepada 
Tuhan dan kepedulian terhadap sesama, tafsir wahdat al-wujūd 
dalam

Ithāf al-Dzakī Ibrahim al-Kurani, dan cara mengenal diri dari 
sudut pandang yoga. Titik-Temu nomor ini tidak lupa menyajikan 
sebuah tulisan sebagai resensi buku bagi para pembaca.

Selamat membaca. 

Pemimpin Redaksi

PENGANTAR
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AGAR PELUANG EMAS REFORMASI 
TIDAK LEWAT SIA-SIA1

Nurcholish Madjid

Pertama-tama ialah pernyataan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Anda sekalian para wartawan yang tergabung 
dalam koordinatoriat Wartawan DPR/MPR RI dan Forum 
Komunikasi Massa, yang telah berbaik hati mengulurkan undangan 
kepada saya dan berusaha menciptakan forum yang sangat berharga 
ini. Saya merasa mendapat kehormatan luar biasa besar dengan 
kesempatan ini, dan insya Allah saya akan gunakan dengan sebaik-
baiknya.

Tetapi barangkali harus saya katakan dari permulaan bahwa 
mungkin saya akan tampil tidak sepadan dengan harapan Anda 
sekalian dengan sebuah “Pidato Politik” sebagaimana tersebutkan 
dalam daftar acara. Tanpa sedikit pun mengurangi kesungguhan dan 
makna forum berharga ini, yang hendak saya lakukan di sini ialah 
berbagi dengan Anda sekalian sedikit pengetahuan dan wawasan, 
melalui sebuah renungan pribadi awal tahun tentang masalah-
masalah kebangsaan dan kenegaraan kita. Arah terakhir renungan 
ialah tahap perkembangan negara kita sekarang, dengan titik berat 
pembicaraan pada masalah reformasi, sebagaimana diharapkan 

1 Artikel yang judul aslinya “Renungan Awal Tahun Tentang Reformasi: 
Bagaimana Peluang Emas Tidak Lewat Sia-Sia” ini disampaikan dalam Kesempatan 
Dialog yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan DPR/MPR RI dan 
Forum Komunikasi Massa, di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR RI, Jakarta, 
17 Januari 2001.
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oleh penyelenggara. Semoga yang hendak saya lakukan ini dapat 
sedikit-banyak memberi sumbangan kepada wacana besar nasional 
tentang pembangunan bangsa dan negara yang lebih menyeluruh 
dan asasi.

Sudah tentu kita semua selaku warga negara merasa sangat 
peduli dan langsung berkepentingan terhadap perkembangan 
mutakhir negara kita. Kepedulian itu terutama ada berkenan 
dengan cita-cita reformasi sebagaimana hal itu telah tumbuh dalam 
masyarakat luas, yang agenda mendesaknya ialah memberantas 
dan mengakhiri kejahatan kemasyarakatan dan kenegaraan berupa 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat suasana umum dalam 
masyarakat yang memandang bahwa agenda itu sampai saat ini 
belum terwujud dengan baik, bahkan sinyalemen semakin keras 
dikemukakan banyak orang bahwa kejahatan yang diakronimkan 
dengan “KKN” itu masih terus berlangsung, seolah-olah tidak 
pernah ada cita-cita reformasi.

Seperti halnya dengan kebanyakan warga negara, kita pun 
menyadari betapa rumitnya persoalan itu, dan betapa besarnya 
tantangan yang dihadapkan kepada kita semua dalam usaha 
mengatasinya. Maka kita juga tidak punya pretensi untuk dapat 
menjawab tantangan itu dan menyelesaikan permasalahannya secara 
tuntas. Tetapi, juga seperti halnya dengan semua warga negara, kita 
yakin bahwa keselamatan masyarakat, bangsa dan negara mutlak 
tergantung kepada seberapa jauh kita dapat melaksanakan agenda 
reformasi, khususnya dalam memberantas KKN

Dari “penglihatan mata burung” (bird’s eye view), mungkin 
dibenarkan memandang bahwa segala bentuk gejolak yang sedang 
kita alami sekarang ini adalah bagian dari proses pertumbuhan 
atau perjalanan bangsa kita mewujudkan makna Keindonesiaan 
yang lebih bermakna, utuh dan menyeluruh. Sekalipun barangkali 
tidak berimplikasi praktis dalam keperluan mendesak melaksanakan 
agenda reformasi pada saat ini, namun kiranya ada gunanya melihat 
persoalan itu dalam skala besar, yang bersifat menyeluruh dan 
meliputi semua segi dinamika pertumbuhan kebangsaan kita sejak 
dari masa paling awal.   
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Dalam tahap paling awal itu, pengertian “Indonesia” sebagai 
konsep kebangsaan, kemudian kenegaraan, adalah suatu ciptaan 
kreatif para pelopor kebangkitan masyarakat-masyarakat jajahan 
di Asia Tenggara. Saat itu masyarakat-masyarakat tersebut meliputi 
kawasan jajahan Belanda (Hindia Belanda), kawasan jajahan 
Inggris (Malaya dan Borneo Utara), dan kawasan jajahan Spanyol 
kemudian Amerika (Filipina). Sebagai designasi antropologis, 
istilah “Indonesia”dimaksudkan oleh penemunya untuk memberi 
identifi kasi kepada suatu kawasan tertentu di Austronesia ini, yang 
ciri geografi snya ialah kepulauan (Yunani: nesos) dan ciri kulturalnya 
bergaya India (Indic). Kawasan dengan kedua ciri itu meliputi 
daerah-daerah jajahan Belanda, Inggris dan Spanyol-Amerika 
tersebut.

Segi budaya designasi antropologis “Indonesia” membuatnya 
sejajar dengan designasi antropologis “Indochina” yang meliputi 
Vietnam, Kamboja dan Laos. Sedangkan segi geografi snya me-
nyejajarkan “Indonesia” dengan “Melanesia,” “Polinesia,” dan 
“Mikronesia,” Patut dicatatkan bahwa kawasan-kawasan itu semua 
belum lama yang lalu merupakan kawasan sasaran penelitian 
antropologis yang eksotik, dan menghasilkan karya-karya antro-
pologis klasik seperti Margaret Mead.

Urutan perkembangan kajian antropologis Austronesia itu 
menunjukkan bahwa penggunaan istilah “Indonesia” untuk konsep 
kebangsaan dan kenegaraan yang kita kenal sekarang terjadi dengan 
“meminjam” suatu istilah dari perbendaraan antropologi itu. 
Pengertian itu kemudian dipersempit dan dibatasi hanya meliputi 
daerah bekas jajahan Belanda, yang dikenal sebagai Hindia Belanda 
atau, dalam bahasa Inggris, Dutch East Indies. Karena itu takrif 
kebangsaan dan kenegaraan “Indonesia” mula-mula sejajar dengan 
kenyataan kewilayahan kolonial Hindia Belanda yang terbentang 
dari Sabang sampai Merauke. Dalam hal ini, para pelopor paham 
kebangsaan modern Indonesia sejak dari semula menyadari bahwa 
kebangsaan Indonesia tidak didasarkan kepada konsep ras, budaya, 
atau agama, melainkan kepada pengalaman bersama hidup terjajah 
oleh Belanda, mengikuti contoh konsep kebangsaan Swis.
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Tetapi takrif kebangsaan Indonesia sebagai “bekas” atau 
“kelanjutan” pengalaman sejarah wilayah Hindia Belanda adalah 
suatu defi nisi yang menyangkut hanya kerangka lahirinya semata. 
Setelah kesadaran kebangsaan modern itu bersemi dan tumbuh 
selama satu generasi (mulai 1908), perkembangan selanjutnya ialah 
usaha menemukan dan memberi isi sekaligus acuan persatuan bagi 
kerangka konsep itu. Maka pada tahun 1928 terjadi momentum 
Sumpah Pemuda, dengan kesepakatan terpenting mengangkat 
bahasa Melayu logat Riau menjadi bahasa persatuan.

Prototipe bahasa Melayu telah muncul berabad-abad yang 
lalu, khususnya di zaman Sriwijaya. Ditopang oleh ciri utama 
kerajaan itu sebagai negara maritim, bahasa Melayu menjadi 
lingua franca Asia Tenggara, bahkan Austronesia, sejak masa 
silam yang jauh. Dalam tahap perkembangannya, bahasa Melayu 
itu oleh Kesultanan Aceh diangkat sebagai bahasa literer (bahasa 
menuliskan karya-karya, khususnya kitab-kitab keagamaan), 
dengan menggunakan huruf Arab (sesuai dengan kebiasaan klasik 
negeri-negeri Muslim di luar dunia Arab yang menggunakan huruf 
Arab untuk menuliskan bahasa-bahasa mereka). Bahasa Melayu itu 
sendiri pada saat itu disebut bahasa Jawi, dan huruf Arab untuk 
menuliskannya disebut huruf Jawi. Sampai saat ini nama itu tetap 
digunakan di Brunai, Malaysia, Singapura dan Th ailand (Patani), 
yang terjadi karena mengikuti kebiasaan masyarakat Tanah Suci 
yang memandang dan menamakan penduduk Asia Tenggara 
sebagai “orang Jawi.”

Sebagai kesatuan politik merdeka yang paling maju, Kesultanan 
Aceh mempengaruhi seluruh kawasan Asia Tenggara, dan meratakan 
jalan bagi tumbuhnya suatu pola budaya umum kawasan itu. 
Bahasa Melayu logat Riau adalah kelanjutan perkembangan yang 
dirintis Aceh, dengan puncaknya pada karya-karya sastra Raja Ali 
Haji (yang ia sendiri berasal dari Bugis). Setelah Riau, peranan 
selanjutnya dipegang oleh para cendekiawan asal Sumatra Barat. 
Sebagai sesama penduduk Sumatra, orang Sumatra Barat memiliki 
kedekatan kultural dengan bahasa Melayu, ditambah bahwa mereka 
merupakan masyarakat Sumatra yang paling terpelajar di zaman 
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Belanda. Dari kontribusi para cendekiawan asal Sumatra Barat itu 
sebagian besar konsep Keindonesiaan modern terwujud, khususnya 
sisi “perangkat lunak” dari keseluruhan konsep itu, sebagaimana 
tercermin pada peristilahan hukum, kenegaraan dan kemasyarakatan 
yang sekarang kita gunakan.

Sedangkan sisi “perangkat keras” kewilayahannya, konsep 
Keindonesiaan itu, sebagaimana telah disinggung, merupakan 
kelanjutan kerangka kewilayahan kolonial Hindia Belanda. Sisi 
“perangkat keras” itu disimpulkan dalam ungkapan populer, 
“Sabang-Merauke.” Tetapi dari segi sistem kekuasaan, warisan 
kolonial sudah tentu tidak dapat dipertahankan. Sejak semula 
para pelopor kebangsaan modern kita menggagasi sebuah negara 
kebangsaan modern, dengan sistem penyelenggarakan kekuasaan 
yang bersendikan ide republikanisme, yaitu pemerintahan dari 
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan tujuan terciptanya 
kesejahteraan umum yang meliputi seluruh warga negara tanpa 
kecuali. Dapat dikatakan bahwa gagasan “republikanisme” 
merupakan raison d`ètre negara Indonesia modern, yaitu negara 
yang mendorong dan menciptakan lingkungan dan suasana bagi 
tumbuhnya masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis.

Pikiran tentang didirikannya negara demi terciptanya kesejah-
teraan atau maslahat umum, bukan untuk kepentingan dan kebe-
saran kelompok penguasa, tetapi untuk membuat negara itu harus 
diatur dengan menganut paham demokrasi, dan harus dicegah 
jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki 
dan menganut ukuran moral yang tinggi, yaitu oligarki. Karena itu 
pilihan atas bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan (kelak menjadi 
bahasa nasional) adalah sekaligus simbolisasi wawasan kenegaraan 
dan pemerintahan yang diemban para pelopor kebangsaan modern 
Indonesia itu. Berbeda dengan bahasa-bahasa besar dan kaya lain 
seperti bahasa-bahasa Sunda, Jawa, Madura, dan Bali yang berhakikat 
hirarkis karena bersendikan pola budaya pedalaman agraris, bahasa 
Melayu sangat egaliter, karena pada dasarnya bersendikan pola 
budaya perdagangan masyarakat pantai yang egaliter, terbuka, 
dan bermobilitas tinggi. Semangat itu sejalan dengan wawasan 
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tentang negara kebangsaan modern (modern nation state) yang adil, 
demokratis, terbuka, egaliter, dinamis dan kosmopolit.

Sebagai sebuah republik yang bersendikan maslahat umum, 
Indonesia adalah dengan sendirinya sebuah negara hukum, bukan 
negara kekuasaan. Masyarakat tidak mungkin berjalan tanpa 
aturan dan hukum, dan dalam sebuah negara yang bersendikan 
maslahat umum semua aturan dan hukum itu harus bersumber dari 
pertimbangan pokok penciptaan maslahat umum, dan mengacu 
kepada tujuan akhir kehidupan bernegara itu. Dengan perkataan 
lain, suatu aturan atau hukum yang tidak mengindahkan tujuan 
menciptakan maslahat umum tidak memiliki keabsahan, dan yang 
bertentangan dengan maslahat umum atau menghambatnya adalah 
tindakan pengingkaran kepada raison d`ètre negara, jadi dapat 
membawa kepada kehancuran negara itu sendiri.  

Tidak seperti Semenanjung Malaya yang memiliki warisan 
sistem kesultanan, dan Thailand dan Jepang yang memiliki 
warisan sistem kerajaan, wilayah bekas Hindia Belanda tidak 
memiliki warisan sistem pemerintahan yang benar-benar kuat 
dan meliputi seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Maka 
para pelopor kenegaraan Indonesia menengok kepada sebuah 
contoh kontemporer yang kondisi sosiologisnya sangat mirip 
dengan Indonesia, yaitu Amerika Serikat, terutama karena kedua-
duanya merupakan masyarakat yang sangat majemuk dan konsep 
kebangsaannya sedikit banyak diciptakan secara baru, hampir dari 
titik nol. Karena memandang Amerika sebagai model itu, maka 
dihasilkan sebuah Indonesia yang merupakan tiruan sederhana 
Amerika Serikat: negara berbentuk republik, berpemerintahan 
presidensil periodik (yang pertama saat itu setelah Amerika Serikat 
sendiri), berdeklarasi kemerdekaan yang memuat nuktah-nuktah 
wawasan dasar kenegaraan (kini menjadi Mukadimah UUD 
1945), bermotokan Bhinneka Tunggak Ika (identik dengan É 
Pluribus Unum) untuk secara positif mewadahi kemajemukan, 
dan berlambangkan burung elang (garuda). Satu segi amat penting 
dari sistem Amerika itu yang tidak ditiru ialah federalisme, akibat 
dominannya wawasan negara kesatuan, khususnya pada orang Jawa 

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:26titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:26 27/02/34   09:03:36 Õ27/02/34   09:03:36 Õ



AGAR PELUANG EMAS REFORMASI TIDAK LEWAT SIA-SIA

 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012 27

yang memiliki konsep dan tradisi kenegaraan dan “statecraft” yang 
sangat mapan.

Setelah kurang lebih dua generasi, pada tahun 1945 semua 
gerakan dan wawasan kebangsaan itu mencapai puncaknya 
dengan proklamasi kemerdekaan. Mulai saat itu tersedia peluang 
besar untuk merealisasikan semua wawasan dan cita-cita tentang 
negara kebangsaan modern “Indonesia.” Namun segera ternyata 
bahwa prasarana sosial-budaya untuk melandasi dan mendukung 
wawasan dan cita-cita itu belum tersedia. Dalam suatu masyarakat 
yang lebih dari 90 persen warganya buta huruf, ditambah dengan 
warisan tradisi budaya yang tertutup, paternalistik dan feudalistik, 
gagasan tentang modern nation state yang menuntut keterbukaan, 
kebebasan dan inisiatif pribadi serta paham persamaan manusia 
tidak mungkin diwujudkan. Ditambah dengan berbagai faktor 
lain, seperti tuntutan diplomasi internasional dan revolusi fi sik 
demi mempertahankan kemerdekaan, percobaan tahap pertama 
merealisasikan cita-cita modern nation state Indonesia itu mengalami 
kegagalan, dan menghantarkan bangsa kita kepada malapetaka 
politik tahun 1965.

Suatu fase baru perkembangan pembangunan bangsa muncul, 
dan sistemnya disebut “Orde Baru,” sebagaimana fase sebelumnya 
secara “anumerta” dan sangat stigmatik disebut “Orde Lama.” 
Karena merupakan peralihan yang memberi harapan dapat 
membawa bangsa keluar dari pengalaman traumatisnya selama 
satu generasi sebelumnya itu, “Orde Baru” memperoleh dukungan 
yang cukup kuat dan luas, termasuk dari luar negeri (dalam 
kerangka perang dingin yang saat itu benar-benar mencekam). 
Potensi-potensi dikerahkan, dan terjadi lahan pembangunan 
fi sik-ekonomi dengan hasil kemajuan yang cukup mengesankan, 
sehingga Indonesia dielu-elukan sebagai salah satu “mukjizat” Asia. 
Permasalahan bangsa dan negara dikendalikan dengan sangat efektif, 
menggunakan gabungan antara paternalisme Jawa dan sistem garis 
komando hirarkis militer.

Sepintas lalu sistem “Orde Baru” nampak bersesuaian dengan 
budaya dan watak bangsa Indonesia. Efektifi tasnya dalam jangka 
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waktu cukup lama menggoda banyak kalangan, khususnya para 
pemegang kekuasaan sendiri, untuk menyimpulkan bahwa sistem 
itu merupakan penyelesaian terakhir atau solusi fi nal bagi persoalan 
bangsa dan negara kita. Tetapi setelah berjalan satu generasi, yaitu 
sampai dengan sekitar pertengahan 1980-an, ibarat sebuah hukum 
besi perjalanan sejarah, mulailah terungkap bahwa human capital 
investment “Orde Baru” itu, selain mengandung segi-segi yang 
memberi manfaat kepada warga negara, juga banyak mengandung 
segi-segi yang membawa mudarat fatal. Paternalisme dan hirarkisme 
dengan sendirinya tidak bersifat mendukung bagi ide-ide modern 
nation state, karena berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi 
dan egalitarianisme yang menjadi roh konsep kenegaraan yang 
bersendikan maslahat umum itu. Paternalisme dan hirarkisme 
akan dengan sendirinya berjalan sejajar dengan otoritarianisme 
oligarkis, dan memberi peluang sangat besar kepada pendekatan 
terhadap masalah kenegaraan dan kemasyarakatan secara heavy 
handed (seperti, antara lain, tekanan berlebihan kepada apa yang 
dinamakan “security approach”) 

Bagi banyak warga negara, “Orde Baru” pada masa-masa 
permulaan perkembangannya memang sarat dengan harapan. 
Harapan itu kemudian direalisasikan dalam agenda pembangunan 
nasional. Tetapi barangkali disebabkan oleh situasi tanah air saat 
itu, yang salah satu karakteristiknya ialah kemiskinan umum yang 
demikian mencekam, maka pembangunan diarahkan terutama 
kepada bidang ekonomi, berporoskan sekitar usaha meningkatkan 
kemampuan di bidang pangan, sandang dan papan. Hasilnya ialah 
suatu peningkatan taraf hidup yang sangat signifi kan, yang sebagian 
masih dan terus kita rasakan sampai sekarang ini.

Namun sesungguhnya sejak dari semula sudah terdengar 
suara-suara kritis yang diarahkan kepada pemerintah, bahwa pemba-
ngunan yang bertekanan berat kepada aspek serba fi sik-material 
itu akan membuat bangsa dan negara berjalan pincang, jika tidak 
disertai dengan pembangunan manusia. Terhadap kritik serupa 
itu pemerintah menunjukkan tanggapan, namun realisasinya 
justru tindakan dan kebijakan yang secara terselubung bertujuan 
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melanggengkan kekuasaan, dengan hegemoni makna terhadap logo-
logo nasional, khususnya Pancasila. Dan setelah kebijakan itu secara 
nyata diwujudkan dalam lembaga P4. Maka sempurnalah kekeliruan 
pemerintah dalam menanggapi kritik tersebut, karena dengan 
lembaga P4 dan pranata-pranata indoktrinasi pendukungnya, 
logo-logo nasional, khususnya Pancasila, menjadi suatu barang 
tertutup, dan kewenangan sepenuhnya ada hanya pada pemerintah 
dan aparat yang terkait untuk menafsirkan dan menggunakannya. 
Sudah dapat diduga oleh banyak pengamat. Pancasila kemudian 
merosot fungsinya menjadi tidak lebih daripada alat pembenar 
bagi semua tindakan dan kebijkan pemerintah, termasuk tindakan 
dan kebijakan yang berdampak pada maraknya praktek-praktek 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bersamaan dengan itu, Pancasila 
juga merosot fungsinya menjadi sekedar tongkat pemukul di tangan 
penguasa untuk menghancurkan siapa saja yang dianggap melawan 
pemerintah.

Sebuah ungkapan dikemukakan oleh seorang menteri yang 
berkearifan cukup tinggi di awal Orde Baru, bahwa pembangunan 
Indonesia seharusnya menuju kepada pembagunan manusia 
seutuhnya. Inipun ditanggapi secara klise dan stereotipikal oleh 
penguasa, dan diartikan hanya sebagai pembangunan yang 
meliputi aspek-aspek material dan spiritual, tanpa dengan jelas 
menunjukkan apa yang dimaksud dengan ungkapan samar-samar 
seperti itu. Padahal pembangunan segi manusia sebagai pengimbang 
pembangunan segi fi sik-ekonomi tidak lain ialah pembangunan 
manusia sebagai manusia yang “menguasai” fi sik-ekonomi itu 
tidak malah dikuasainya sehingga pembangunan berubah menjadi 
“golem” atau berhala. Pembangunan manusia dilakukan dengan 
menegakkan harkat dan martabatnya melalui peneguhan nilai 
kebebasan kemanusiaan itu, yang secara umum merupakan 
anugerah primordial Tuhan. Anugerah itu harus diterjemahkan 
dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan untuk melahirkan 
kebebasan-kebebasan asasi, khususnya kebebasan menyatakan 
pendapat, berkumpul dan berserikat. Dan kebebasan asasi itu 
sendiri bersendi atau merupakan pancaran kesucian hidup, harta 
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dan martabat suci kemanusiaan (Arab: al-dimā’, al-amwāl, al-a‘rādl 
— kalimat pembukaan Pidato Perpisahan Nabi); atau Inggris: 
lives, fortunes, sacred honor — dari kalimat penutup Deklarasi 
Kemerdekaan Amerika).

Boleh jadi karena memang tidak memiliki wawasan yang benar 
tentang modern nation state atau karena pemusatan pikiran kepada 
usaha pelanggengan kekuasaan, rezim Orde Baru, melalui ketokohan 
Presiden Suharto, hanya menunjukkan kesungguhan yang jauh dari 
memadai untuk pembangunan manusia itu. Sebagaimana telah 
diisyaratkan di atas, cara dan pelembagaan yang ditempuh, yang 
diklaim sebagai usaha pembangunan manusia Indonesia saat itu, 
justru membuat wawasan dasar nasional menjadi barang tertutup, 
yang secara eksklusif hanya menjadi wewenang penguasa untuk 
mengembangkan wacananya dan bagaimana menggunakannya. 
Berkenaan dengan masalah ini, Orde Baru secara persis mengulangi 
kekeliruan Orde Lama dengan indoktrinasi ideologisnya yang 
gencar. Akibatnya ialah terjadinya proses-proses yang justru kontra 
produktif terhadap usaha pembangunan manusia Indonesia, dan 
secara keseluruhan berujung kepada pembangunan bangsa yang 
tertunda (delayed nation building). Rezim Orde Baru, khususnya 
presiden Suharto sendiri selaku fi gur sentralnya, harus membayar 
luar biasa mahal terhadap kekeliruannya itu, dengan kejatuhan yang 
tidak sepenuhnya terhormat.

Ibarat proses pembiakan yang tidak lagi dapat dikendalikan, 
peniadaan kebebasan asasi dalam masyarakat sistem Orde Baru telah 
menjadi tempat persemaian amat subur untuk benih-benih berbagai 
bentuk kejahatan kemasyarakatan dan kenegaraan, khususnya 
kejahatan dalam akronim KKN. Tiadanya kebebasan asasi meng-
akibatkan tiadanya mekanisme pengawasan  dan pengendalian 
mengakibatkan terciptanya “kebebasan” kalangan tertentu untuk 
melakukan kejahatan kenegaraan, khususnya kejahatan menjarah 
kekayaan nasional dan mencurangi rakyat. Kritik terbuka kepada 
kekuasaan menjadi sangat tabu dan langsung dihukum sebagai 
tindakan subversi, dan oposisi dipandang sebagai perlawanan 
terhadap budaya “asli” bangsa.
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Tiadanya kebebasan asasi adalah juga berarti tiadanya keadilan, 
sebab dari semua nilai luhur kemanusiaan, keadilan adalah yang 
paling memerlukan pengawasan umum yang ketat dalam pemaknaan 
dan pelaksanaannya. Karena proses-proses itu, di luar kesadaran para 
pelakunya, pemerintah Orde Baru telah menjuruskan Indonesia 
menjadi bangsa yang melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Karena 
prinsip-prinsip itu adalah raison d`étre bangsa, maka melawan 
prinsip-prinsip itu adalah sama dengan menghancurkan bangsa 
dari sendi-sendinya yang paling mendasar. Tidak ada bangsa yang 
melawan prinsip-prinsipnya sendiri akan mampu bertahan lama (a 
nation against its now own principles will never stand). Dan salah satu 
prinsip itu ialah prinsip mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat.

Kearifan Perancis mengatakan bahwa “sejarah mengulangi 
dirinya sendiri” (l’histotre se repete). Dan kearifan selanjutnya 
mengatakan bahwa sejarah yang buruk akan tercegah dari 
kemungkinan berulang jika orang mau mengambil pelajaran dari 
deretan pengalaman masa lampau itu, khususnya pengalaman 
masyarakat dan bangsanya sendiri. Sejarah harus selalu dipandang 
sebagai petanda, the signs, āyāt dari Yang Maha Kuasa, yang 
merupakan tamsil-ibarat bagi suatu hukum umum yang berlaku 
universal, obyektif dan tidak dapat diubah (immutable), tidak 
dapat ditawar-tawar. Oleh karena itu terdapat ungkapan tentang 
berjalannya sebuah “hukum besi sejarah” dalam kehidupan sosial 
manusia.

Dari urutan perkembangan konsep kebangsaan dan kenegaraan 
Indonesia seperti dicoba jabarkan secara singkat di atas, dapat 
dimengerti bahwa fase perkembangan konsep itu, yang kini sedang 
kita saksikan dan alami, adalah sesuatu yang tak terhindarkan. 
Terdapat urutan logis dalam semuanya itu, yang membuatnya 
harus diterima dan dihadapi dengan realisme yang semestinya, 
tapi juga dengan proyeksi tentang apa yang dapat dilakukan untuk 
perkembangan lebih lanjut menuju kepada yang lebih baik. Tidak 
seperti hukum-hukum yang menguasai dunia kebendaan (material, 
fi sik) yang bersifat “eksakta” karena melibatkan variabel yang cukup 

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:31titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:31 27/02/34   09:03:38 Õ27/02/34   09:03:38 Õ



NURCHOLISH MADJID

32 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

terbatas dalam rentang garis linear yang pendek, hukum-hukum 
sejarah melibatkan variabel yang hampir tidak terbatas dalam 
rentang yang tidak linear melainkan bercabang-cabang secara 
hampir tidak terhitung, dengan titik-titik buta (blind spots) di semua 
arah. Karena itu tidak mungkin, atau sulit sekali, mengetahui dan 
menguasai seluruh variabel masalah budaya, politik, sosial dan 
ekonomi, sehingga pengetahuan tentang masalah-masalah itu tidak 
mungkin bersifat “eksakta” sepenuhnya, sehingga daya ramal dan 
antisipasinya juga cukup rendah dan jauh dari pasti.

Berdasarkan itu semua, usaha memahami persoalan yang 
non-fi sik material dan usaha mengatasi permasalahan yang timbul 
di dalamnya memerlukan suatu kearifan, wisdom, hikmah-kebijak-
sanaan. Pangkal kearifan itu, menurut Nabi saw., ialah musyawarah 
(Ra’s al-hikmah al-masyūrah — “pangkal hikmat-kebijaksanaan 
ialah musyawarah”). Maka dari itu wacana umum atau public 
discourse harus selalu dikembangkan. Dalam wacana umum itu 
semua orang dituntut untuk menunjukkan sikap terbuka dan 
lapang dada, dan dengan cukup rendah hati bersedia mendengarkan 
pendapat orang lain untuk mengikuti mana yang terbaik. Sikap 
menutup diri sehingga ibaratkan dadanya menjadi sempit dan 
sesak bagaikan orang yang naik ke langit dan kekurangan oksigen 
adalah berlawanan dengan kemestian sebuah wacana umum dan 
hikmat-kebijaksanaan musyawarah.

Karena prinsip-prinsip tersebut, maka persoalan yang menyang-
kut hidup orang banyak, khususnya persoalan kemasyarakatan, 
kenegaraan dan pemerintahan atau pelaksanaan kekuasaan, 
samasekali tidak dapat diserahkan dan dipetaruhkan kepada kemauan 
pribadi, betapapun baiknya kemauan itu, dan bagaimanapun 
unggulnya pribadi yang bersangkutan. Setiap pribadi yang berada 
dalam posisi menentukan harus berpegang teguh dan melaksanakan 
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua proses 
pengambilan keputusan pada dasarnya harus dilakukan secara cukup 
terbuka sehingga diketahui dan dapat diawasi oleh umum, demi 
jaminan bahwa proses-proses itu tidak menyimpang dari tujuan 
hidup bernegara, yaitu maslahat umum, kesejahteraan bersama. 
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Demikian pula hasil proses pengambilan keputusan itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, semua warga 
negara dan seluruh penduduk negeri, baik melalui jalur resmi dan 
dalam forum resmi maupun melalui jalur komunikasi publik sebagai 
unsur penampilan kepemimpinan.

Dalam sistem politik dan pemerintahan modern, mengikuti 
kerangka “Trias Politica,” kelompok pemegang peran pengambilan 
keputusan itu ialah lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif. Maka adanya transparansi dan akuntabilitas adalah 
keharusan mutlak pada semua lembaga itu dan masing-masing 
pribadi anggotanya. Ditambah lagi dengan dunia pers. Yang 
dalam dinamika perkembangan politik modern diakui sebagai 
lembaga keempat (fourth estate) setelah yang tiga dalam Trias 
Politica tersebut, mengingat peranan pers yang luar biasa penting 
dan efektif dalam menjalankan tugas pengawasan sosial. Maka 
dunia pers pun secara mutlak terkena hukum wajib berpegang dan 
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan 
kegiatannya tidak dapat dipertaruhkan atau diklaim keabsahannya 
hanya kepada adanya kemauan baik pribadi bersangkutan semata. 
Manusia adalah manusia, makhluk yang cukup lemah, yang 
selalu terancam oleh godaan sehingga membuat kesalahan (eraré 
humanum est, dan to err is human). Maka setiap orang pun tetap 
perlu diawasi dan antara sesama manusia harus selalu ada ruang 
untuk saling mengingatkan tentang yang benar dan baik secara 
tabah dan tidak mudah menyerah. Dari sudut pandang semua itulah 
dapat dimengerti makna fundamental prinsip kebebasan asasi, yaitu 
kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat yang berlaku 
untuk semua warga tanpa kecuali.

Dalam realisasinya, semuanya itu memerlukan landasan 
wawasan etika dan moral pribadi dan kemasyarakatan yang harus 
dipegang teguh bersama dan dikomunikasikan secara efektif dan 
otentik oleh para pemimpin. Berkenaan dengan ini, ada baiknya 
kita mulai dengan hal-hal elementer tentang pengertian mengenai 
beberapa tindakan yang bersifat melawan etika dan moral sosial, 
atau paling tidak menyimpang dari ukuran etika dan moral sosial 
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itu. Agenda reformasi yang ditekankan kepada pemberantasan 
KKN harus dipandang sebagai unsur paling mendesak dalam usaha 
pembangunan bangsa dari segi kemanusiaannya. Dan kemacetan 
usaha pemberantasan KKN itu, seperti yang saat-saat ini banyak 
dengan amat lantang disinyalir berbagai kalangan, antara lain ialah 
karena adanya kesenjangan dalam ukuran nilai (value judgment) 
antara berbagai pribadi dan kelompok masyarakat kita.

Kesenjangan ukuran nilai itu sebagian jelas sekali disebabkan 
oleh adanya kesenjangan persepsi modern dan persepsi tradisional 
paternalistik dan feudalistik tentang etika dan moral sosial. Karena 
itu sering kita dapatkan adanya gejala penyimpangan atau anomali 
namun tidak disadari oleh yang bersangkutan, karena sesuatu yang 
dalam wawasan modern national state adalah pelanggaran etika dan 
moral namun menurut persepsi paternalistik dan feudalistik orang 
bersangkutan adalah sesuatu yang wajar belaka. Dalam persepsi 
moral dan etika paternalistik tidak dikenal adanya perbedaan yang 
jelas antara urusan pribadi dan urusan umum, karena paternalisme 
berarti kebijakan atau tindakan memperlakukan atau memimpin 
orang banyak dalam gaya kebapakan, terutama dengan menyediakan 
semua kebutuhan mereka namun tanpa memberi mereka hak dan 
tanggung jawab.

Sebagaimana dikemukakan di awal renungan ini, para pelopor 
kebangsaan dan kenegaraan kita merancang Indonesia sebagai sebuah 
negara dengan aspirasi dan wawasan modern nation state. Aspirasi 
dan wawasan itu tidak dikemukakan secara arbitrer, melainkan 
mengikuti keharusan dan tuntutan zaman modern, demi tetap 
bertahannya sebuah kesatuan politik, berbentuk negara. Maka suatu 
modern nation state seperti Republik Indonesia, jika diselenggarakan 
dengan kerangka wawasan etika dan moral tradisional yang 
paternalistik dan feudalistik tidak mungkin akan bertahan lama. 
Itulah yang sebagian terbuktikan di negara kita ini secara drastik dan 
katastrofi k oleh gaya kepemimpinan Pak Harto. Figur sentral Orde 
Baru itu jelas terbukti berpegang kepada wawasan etika dan moral 
sosial tradisional yang paternalistik sehingga, misalnya, tidak melihat 
tindakannya memberi keistimewaan kepada putra-putri dan kerabat 
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sendiri sebagai tindakan yang sangat menyimpang dari ukuran etika 
dan moral sosial modern nation state. Padahal dalam ukuran etika 
dan moral sosial negara modern, tindakan itu jelas mengakibatkan 
adanya konfl ik kepentingan (confl ict of interests), dan pelanggaran 
kepadanya termasuk dalam pengertian korupsi.

Paternalisme dengan mudah sekali berkembang ke arah 
otoritarianisme, kemudian ke arah tirani, karena, sebagai kelanjutan 
paternalisme, otoritarianisme ialah gaya kepemimpinan yang 
menuntut kepatuhan mutlak kepada “yang berwenang,” tanpa ruang 
bagi kebebasan pribadi. Dan tirani ialah wujud jabatan, wewenang 
atau jurisdiksi seorang penguasa mutlak. Semuanya itu bertentangan 
dengan ide masyarakat yang demokratis dan terbuka sehingga, 
misalnya, Th omas Jeff erson bersumpah untuk secara abadi melawan 
semua bentuk tirani terhadap jiwa manusia (“I have sworn….eternal 
hostility against every form of tyranny over the mind of man”).

Karena itu demokrasi tidak mungkin ditegakkan jika masyarakat 
masih didominasi oleh pola kepatuhan mutlak kepada pemimpin 
karismatik. Demokrasi dapat ditegakkan hanya dalam masyarakat 
yang mampu mengembangkan pola kepatuhan terbuka, rasional dan 
kalkulatif, hampir-hampir kontraktual, kepada pemimpin. Maka 
dalam demokrasi seorang pemimpin hanyalah “orang pertama dari 
yang sama” (primus inter pares). Bukan seorang pribadi dominan 
yang karismatik dan bertindak sebagai bapak kepada rakyatnya. 
Seorang pemimpin dalam masyarakat demokratis haruslah seorang 
tokoh yang tampil dengan kesadaran kenisbian dan keterbatasan 
dirinya secara wajar, sehingga memiliki sikap terbuka, komunikatif, 
memahami orang lain dan tenggang rasa (understanding dan 
considerate), transparan dan berakuntabilitas (accountable).

Alternatif dari itu semua ialah gaya kepemimpinan tertutup, 
yang karena tidak memiliki kualitas-kualitas tersebut akan memberi 
peluang besar bagi berkembang biaknya praktek-praktek KKN. 
Tanpa keterbukaan yang memberi kemungkinan bagi adanya 
pengawasan dan pengendalian umum, praktek-praktek tidak 
bermoral, curang dan tidak jujur akan berjalan dengan bebas tanpa 
dapat dicegah. Perkataan “korupsi” mengandung makna dasar 
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“rusak total dalam karakter dan kualitas,” dan kata sifat “korup” 
(Inggris, “corrupt”) menunjuk kepada tindakan yang bercirikan tidak 
bermoral, curang, jahat, dan tidak jujur (immorality, perversion, 
venal, dishonest). Sedangkan kolusi ialah kesepakatan rahasia antara 
dua pihak atau lebih untuk maksud curang, haram dan menipu (a 
sacret agreement between two or more parties for a fraudulent, illegal, or 
deceitful purpose). Dan nepotisme diartikan sebagai favoritisme dan 
patronase yang diberikan kepada keluarga sendiri (favoritism shown 
or patronage granted to relatives). Dalam banyak bidang kegiatan 
manusia, favoritisme dan patronase keluarga adalah wajar saja. 
Tetapi jika dilakukan dalam hubungannya dengan pemerintahan 
dan kekuasaan yang dengan sendirinya menyangkut kepentingan 
umum, favoritisme dan patronase keluarga akan menjadi sumber 
konfl ik kepentingan dan memberi peluang bagi kecurangan dan 
ketidakjujuran.

Dalam perkembangannya yang paling berbahaya, praktek-
praktek tidak bermoral itu dapat menjadi kebiasaan dan dianggap 
wajar saja, sehingga berubah hakikat menjadi watak, ciri wanci yang 
bakal dibawa mati, sebab, seperti dalam ungkapan Inggris, habit is a 
second nature. Kebangkrutan etik dan moral serupa itu, sesuai dengan 
hukum besi sejarah atau Sunnat-u ‘Llāh (“Sunnatullah,” Hukum 
Tuhan), pasti akan membawa kepada kehancuran bangsa dan 
keruntuhan negara. Maka pertaruhan kelangsungan hidup bangsa 
dan negara terletak dalam seberapa jauh terdapat kesungguhan pada 
warganya untuk memberantas semua tindakan tak bermoral itu, dan 
menegakkan etika dan moral sosial yang setinggi-tingginya.

Mungkin dengan sedikit mengubah ungkapan sumpah 
Jeff erson tersebut di atas, kita harus mengajak seluruh rakyat dan 
para pemimpin untuk menyatakan permusuhan abadi terhadap 
segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (“we all swear…eternal 
hostility against every form of cooruption, collusion and nepotism”). 
Hanya dengan jalan itu reformasi dapat diluruskan, hanya dengan 
itu Keindonesian dapat terus dibangun dengan makna yang utuh 
dan integral, dan hanya dengan itu kelangsungan hidup bangsa 
dan negara dapat dipertaruhkan. Bangsa kita saat ini memiliki 
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peluang emas untuk mewujudkan semua pikiran dan visi yang 
terbaik mengenai bangsa dan negara sebagaimana dengan bijak-
bestari diletakkan dasar-dasarnya oleh para pelopor dan perintis 
kebangsaan dan kenegaraan kita. Peluang emas itu tidak boleh 
terlewat dengan sia-sia.

Kelalaian dari kewajiban menjaga momentum ini akan me-
rupakan investasi buruk bagi bangsa kita yang akan membawa 
malapetaka besar, amat besar, di masa mendatang, paling tidak dalam 
jangka waktu satu generasi. Dan sikap sengaja melewatkan peluang 
emas ini dan menghalangi pelaksanaan pembangunan manusia 
Indonesia dalam segi moral dan etika sosial akan merupakan padanan 
moral bagi tindakan pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Kita 
harus lanjutkan pembangunan bangsa yang tertunda sekian lama ini, 
dan kita harus mulai dengan sungguh-sungguh melakukan investasi 
etika dan moral kebangsaan dan kenegaraan yang teguh, sebagai 
wujud kesetiaan kita kepada raison d`étre sebuah negara kebangsaan 
modern Indonesia, yang dirikan dengan tujuan maslahat umum, 
tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Semua bentuk investasi, 
termasuk investasi pranata politik dan pemerintahan yang meliputi 
lembaga kepresidenan, eksekutif, legislatif, yudikatif dan seterusnya 
akan gagal dan menemui kehancuran kecuali jika investasi etika dan 
moral dapat ditegakkan. Untuk cita-cita luhur itu semua, dengan 
keyakinan penuh akan taufi k dan hidayat Allah, Tuhan Yang Maha 
Esa, kita pertaruhkan hidup kita, kekayaan kita, serta harkat dan 
martabat kemanusiaan kita.

Wa’Llāh a‘lam. 
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DEMOKRASI DAN KEMASLAHATAN UMUM

Donny Gahral Adian

Transisi demokrasi di Indonesia bertolak dari penolakan 
keras terhadap KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). KKN 
merusak sendi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni 
kemaslahatan umum. Cak Nur, misalnya, dalam makalahnya 
ini, memaknai korupsi sebagai “tindakan yang bercirikan tidak 
bermoral, curang, jahat dan tidak jujur.” Kolusi dimaknai sebagai 
“kesepakatan rahasia antara dua pihak atau lebih untuk maksud 
curang, haram dan menipu.” Sedangkan nepotisme diartikan sebagai 
“favoritisme dan patronase yang diberikan kepada keluarga sendiri.” 
Ketiga perilaku buruk tersebut berakar urat di dalam rezim Orde 
Baru sehingga republik tidak lagi disandarkan pada “kemaslahatan 
umum” melainkan “keuntungan pribadi.” 

Demokrasi sendiri adalah sistem politik yang mengantar 
sebuah rezim berbasis “keuntungan pribadi” menjadi republik yang 
berorientasi pada “kemaslahatan umum.” Transisi demokrasi adalah 
transisi menuju sebuah rezim yang terkontrol secara publik sehingga 
keadilan, kebebasan dan kesetaraan terjamin sempurna. Demokrasi 
merupakan kulminasi proses pembangunan negara bangsa modern. 
Negara bangsa modern adalah “sistem penyelenggaraan kekuasaan 
yang bersendikan ide republikanisme, yaitu pemerintahan 
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” demikian Cak Nur 
menegaskan. 

Jelas terbaca dalam pemikiran Cak Nur betapa demokrasi dan 
kemaslahatan umum adalah dua sisi dari mata koin yang sama. 
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Persoalannya, kita perlu membaca secara lebih jeli mengenai 
demokrasi macam apa sebenarnya yang disokong Cak Nur, karena 
tidak semua bentuk demokrasi selaras dengan ide “kemaslahatan 
umum.” Untuk itu, saya akan mencoba membaca ulang naskah 
pidato Cak Nur berjudul “Agar Peluang Emas Reformasi Tidak 
Lewat Sia-Sia” ini guna menangkap ide demokrasi beliau. 
Pembacaan saya akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama,  saya 
akan menjelaskan pikiran Cak Nur tentang berbagai kendala yang 
menghadang demokrasi berbasis republikanisme. Kedua, saya 
akan merumuskan gagasan “demokrasi republikanisme” Cak Nur. 
Terakhir adalah beberapa catatan saya terhadap ide demokrasi Cak 
Nur dalam kaitannya dengan gagasan republikanisme.

. 
Beberapa Kendala 

Cak Nur dalam makalah ini menegaskan bahwa republikanisme 
merupakan raison d`ètre negara Indonesia modern, yaitu negara 
yang mendorong dan menciptakan lingkungan dan suasana 
bagi tumbuhnya masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis. 
Republikanisme sendiri adalah pikiran politik yang cukup 
tua. Pikiran itu pertama kali ditemukan dalam fi lsafat politik 
Niccolo Machiavelli sebelum kemudian dikembangkan oleh 
pemikir kontemporer seperti Philip Pettit. Pada prinsipnya, 
republikanisme mengedepankan kemaslahatan bersama sebagai 
lokus utama politik sebagai seni hidup bersama. Hidup bersama 
harus dikelola sedemikian rupa sehingga kemaslahatan bersama 
dapat terwujud paripurna. Untuk itu, relasi sosial yang egaliter dan 
non-eksploitatif harus dikembangkan sehingga memungkinkan 
semua warga memiliki akses yang sama terhadap produk-produk 
sosial. Kemaslahatan umum mensyaratkan solidaritas sosial yang 
berlangsung dalam ruang publik yang bebas. Dengan demikian, 
institusi yang merusak kehidupan bersama, membagi kemakmuran 
secara tidak adil, menciptakan relasi subordinasi dan merampok 
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produk-produk sosial dipastikan berseberangan dengan prinsip 
kemaslahatan umum.

Republikanisme bersandar pada prinsip non-dominasi. 
Prinsip ini mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat didikte 
untuk berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kepentingannya, 
sebab setiap kepentingan harus dipertimbangkan secara seimbang. 
Misalnya, kepentingan petani tebu agar dapat menjual tebunya 
dengan harga layak tidak dapat dikesampingkan oleh kebijakan 
impor gula. Dominasi tidak selalu terang-benderang. Dia  dapat 
menyelinap di dalam struktur kekuasaan, norma, institusi dan 
hukum.

Dominasi bisa bersembunyi di balik apa yang Cak Nur sebut 
sebagai paternalisme. Paternalisme memandang hubungan negara-
rakyat seperti hubungan orang tua-anak. Orang tua berkewajiban 
membimbing sementara sang anak harus patuh terhadap apa pun 
“bimbingan” orang tuanya. Paternalisme beranggapan bahwa 
mereka yang dibimbing tidak pernah dewasa dan mandiri sehingga 
senantiasa memerlukan “pertolongan” untuk menjalani hidupnya. 
Permasalahannya, paternalisme menganut prinsip bahwa mereka 
yang berkuasa tidak pernah keliru dalam membimbing rakyatnya. 
Prinsip “infalibilitas” atau “ketakbisakeliruan” berseberangan 
dengan semangat kritisisme dan egalitarianisme dalam demokrasi. 
Penguasa belum tentu lebih arif dan berpengetahuan dibanding 
rakyatnya. Banyak kebijakan yang digodok di “dapur teknokrasi” 
penguasa bisa jadi keliru. Kebijakan pembangunan jalan tol, 
misalnya, dapat merugikan pedagang yang tadinya berjualan di jalan 
biasa. Kemacetan memang berkurang, namun pengendara tidak 
lagi berhenti untuk membeli makanan. Setiap kebijakan ekonomi 
memiliki ongkos sosial yang harus diperhitungkan. 

Paternalisme sekilas sesuai dengan budaya dan watak bangsa 
Indonesia. Feodalisme yang berakar-urat pada struktur dasar 
sebagian besar kebudayaan lokal membuat paternalisme seperti 
memeroleh pijakan kultural yang kuat. Selain faktor kultural, 
paternalisme juga dianggap efektif karena memungkinkan kebijakan 
dilaksanakan tanpa banyak gugatan. Persoalannnya, seperti yang 
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dikemukakan Cak Nur dalam makalah ini, paternalisme tidak 
bersifat mendukung ide-ide modern nation state karena berlawanan 
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan egalitarianisme yang 
menjadi roh konsep kenegaraan yang bersendikan maslahat umum. 
Paternalisme memberi peluang cukup besar bagi pendekatan 
masalah kenegaraan dan kemasyarakatan secara heavy handed. 
Dengan kata lain, paternalisme dapat dengan mudah tergelincir 
menjadi otoritarianisme. Mereka yang tidak setuju dengan kebijakan 
penguasa bukan saja dianggap sebagai “anak yang membandel” 
tetapi juga disiden atau pembangkang yang harus disingkirkan. 
Paternalisme-otoritarianisme melihat kritik sebagai isu stabilitas 
nasional yang perlu didekati dengan paradigma “keamanan” dan 
bukan “kebebasan.” Ini sesuai dengan pendapat Cak Nur dalam 
makalah ini, bahwa “paternalisme dengan mudah sekali berkembang 
ke arah otoritarianisme, kemudian ke tirani, sebab sebagai 
kelanjutan paternalisme, otoritarianisme ialah gaya kepemimpinan 
yang menuntut kepatuhan mutlak kepada ’yang berwenang’ tanpa 
ruang kebebasan pribadi.”

Bagi Cak Nur, salah satu wujud paternalisme dalam rezim Orde 
Baru adalah indoktrinasi ideologis atau ideologisme. Ideologisme 
dalam rezim Orde Baru diterjemahkan dalam tunggalisasi tafsir 
terhadap Pancasila. Pancasila sebagai ideeologi yang sarat nilai 
direduksi menjadi tongkat pemukul terhadap kaum disiden. Kritik 
terhadap kekuasaan dibungkam dengan stigma “anti Pancasila.” 
Padahal, tidak sedikit kritik-kritik tersebut yang justru ingin 
menegakkan Pancasila sebagai sendi utama kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Pancasila, misalnya, mengedepankan keadilan sosial. 
Namun, kelompok yang menggugat korupsi, kolusi dan nepotisme 
di tubuh penguasa justru dicap sebagai “tidak Pancasilais.” Di satu 
sisi, Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Di sisi lain, kelompok-kelompok yang menggugat perilaku aparat 
pemerintah yang tidak manusiawi dilabeli sebagai “komunis” yang 
otomatis berarti “anti Pancasila.”

Ditutupnya ruang tafsir bagi Pancasila membuatnya menjadi 
semacam topeng etis bagi tindakan-tindakan otoritarian yang 
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dilakukan penguasa Orde Baru. Semua tindakan pun menjadi 
tampak “etis” apabila dilakukan atas nama Pancasila. Itu terjadi 
karena rakyat tidak memiliki ruang hermeneutik untuk mengartikan 
Pancasila secara berbeda dari penguasa. Rakyat tidak dapat 
menggugat penyalahgunaan Pancasila oleh penguasa. Dalam 
makalah ini Cak Nur mengatakan, “Pancasila kemudian merosot 
fungsinya menjadi tidak lebih daripada alat pembenar bagi semua 
tindakan dan kebijakan pemerintah, termasuk tindakan dan 
kebijakan yang berdampak pada maraknya praktek-praktek korupsi, 
kolusi dan nepotisme.”

Kemasalahatan umum sebagai fokus utama republikanisme juga 
terganjal oleh pengejaran materi secara membabi buta. Absennya 
penyelenggara negara dalam mengelola pengejaran materi ini 
membuat perekonomian dirasuki nafsu serakah dan jauh dari nilai-
nilai etis. Pemerintah, misalnya, terus menerus memberikan izin 
pertambangan tanpa analisis dampak lingkungan dan budaya yang 
memadai. Berbagai aturan yang mengikat kegiatan pertambangan 
sengaja diabaikan atau bahkan tidak dibuat. Peristiwa lumpur 
Sidoarjo, misalnya, membuktikan betapa pemerintah tidak berdaya 
untuk tidak mengizinkan aktivitas pertambangan di daerah 
pemukiman. Akibatnya, korporat-korporat pun bebas mengeruk 
keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengindahkan kemaslahatan 
umum.

Kemiskinan pasca Orde Lama membuat rezim Orde Baru mem-
fokuskan pembangunan pada bidang ekonomi semata. Persoalan 
timbul ketika pembangunan ekonomi tidak disertai pembangunan 
manusia. Manusia pun tidak memiliki cukup kearifan untuk tidak 
diperbudak oleh ekonomi. Kesejahteraan  diukur berdasarkan jumlah 
materi yang dimiliki seseorang. Padahal, orang yang memiliki motor 
sejatinya menyumbang polusi udara lebih besar daripada dia yang 
bersepeda. Jumlah mobil, motor dan jalan raya memang penanda 
kemajuan ekonomi. Namun, semua itu tidak berkorelasi dengan 
kualitas hidup manusia apabila itu justru membuat kualitas udara 
merosot dan kesehatan publik terganggu. Pembangunan ekonomi 
yang bersumbu pada pertumbuhan dan konsumsi harus diimbangi 
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dengan pembangunan manusia sebagai sosok yang bermartabat. 
Martabat manusia terletak pada kebebasan-kebebasan asasi yang 
dimilikinya, termasuk di dalamnya kebebasan dari kemiskinan, 
buta huruf dan penyakit fatal. Buat apa banyak rumah sakit berskala 
internasional dibangun apabila  orang miskin masih belum dapat 
memeroleh pelayanan kesehatan yang layak. Proyek “kemaslahatan 
umum” sebuah republik memerlukan warganegara yang tidak 
sekadar mengejar materi secara egoistis melainkan juga terbuka pada 
nilai-nilai seperti solidaritas, keadilan dan kebebasan. 

Demokrasi ala Cak Nur

Sebenarnya demokrasi macam apa yang ada di benak seorang 
Cak Nur? Sebelum menjawab pertanyaan itu ada baiknya kita 
pahami alasan beliau mengapa demokrasi diperlukan di Indonesia. 
Cak Nur beranggapan bahwa absennya kebebasan asasi membuat 
negara diselenggarakan tanpa pengawasan dari rakyatnya. Akibatnya, 
berbagai perilaku koruptif pun berkembang di mana-mana tanpa 
terkendali. Orde Baru menjadi tempat persemaian subur bagi 
tumbuhnya benih-benih berbagai bentuk kejahatan kemasyarakatan 
dan kenegaraan. Demokrasi adalah sistem politik yang menjamin 
kebebasan asasi warga. Kebebasan asasi dijamin bukan semata-mata 
demi kebebasan itu sendiri melainkan tata kelola pemerintahan yang 
lebih baik, karena tata kelola pemerintahan yang berjalan tanpa 
kritik dan pengawasan cenderung merosot menjadi otoritarian 
dan koruptif. Kebebasan asasi yang dijamin demokrasi memberi 
ruang bagi kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai 
dengan kehendak umum (general will). Dengan kata lain, kebebasan 
asasi mencegah penyelenggaraan negara berdasarkan kepentingan 
individu atau kelompok tertentu, bukan kemaslahatan umum.

Dalam makalah ini Cak Nur menolak menyerahkan penyeleng-
garaan negara pada kemauan pribadi. Baginya, setiap pribadi 
yang berada dalam posisi menentukan harus berpegang teguh dan 
melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua 
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proses pengambilan keputusan pada dasarnya harus dilakukan 
secara cukup terbuka sehingga diketahui dan dapat diawasi oleh 
umum, demi jaminan bahwa proses-proses itu tidak menyimpang 
dari tujuan hidup bernegara, yaitu maslahat umum.

Berdasarkan alasan di atas maka Cak Nur membayangkan 
demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi 
sebagai  musyawarah untuk mufakat menuntut dikembangkannya 
wacana umum (public discourse). Dalam wacana umum semua 
orang dituntut untuk menunjukan sikap terbuka dan lapang dada, 
dan dengan cukup rendah hati bersedia mendengarkan pendapat 
orang lain untuk mengikuti mana yang terbaik. Artinya, demokrasi 
memerlukan kearifan atau hikmah kebijaksanaan. Sikap mau 
menang sendiri, memaksakan pendapat, memakai kekerasan atau 
mengancam mereka yang berbeda bertentangan dengan kearifan 
demokratis. Dalam bahasa Habermas, demokrasi membutuhkan 
etika diskursif. Etika diskursif menjamin bahwa setiap partisipan 
dalam wacana umum berhak berpendapat secara bebas tanpa 
ancaman atau koersi dari pihak lain.

Tujuan deliberasi publik atau musyawarah adalah konsesus 
atau mufakat yang diterima secara ikhlas oleh semua partisipan 
yang terlibat. Setiap norma, aturan main atau nilai yang sahih harus 
memenuhi prasyarat bahwa efek-efek dan efek-efek samping yang 
barangkali terjadi karena kepatuhan umum untuk pemenuhan 
kepentingan setiap individu dapat diterima tanpa paksaan oleh 
semua orang yang bersangkutan dengan norma, aturan main 
atau nilai tertentu. Norma yang mengatakan bahwa orang miskin 
tidak boleh ditolak rumah sakit harus diterima secara ikhlas oleh 
pengelola rumah sakit, dinas kesehatan, dokter, pasien, perawat, 
pemilik asuransi kesehatan swasta dan segenap tenaga kesehatan 
lainnya. Pemilik asuransi kesehatan swasta dapat mengajukan 
keberatan bahwa norma itu tidak adil karena orang miskin yang 
tidak membayar premi mendapat jaminan kesehatan. Sebaliknya, 
aktivis kesehatan di daerah dapat menjawab bahwa premi bukan 
tidak dapat dijadikan ukuran justru karena orang miskin tidak dapat 
membayarnya. Bagi sang aktivis, negara-lah yang berkewajiban 
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menanggung biaya kesehatan orang miskin. Dalam wacana umum, 
argumen pemilik asuransi dan aktivis harus dapat dimengerti satu 
sama lain dan pada akhirnya mencapai mufakat tanpa paksaan atau 
koersi apa pun.

Lalu, apakah setiap perbedaan pendapat dalam masyarakat 
demokratis selalu dapat diselesaikan dalam sebuah mufakat? Ideal-
nya, setiap musyawarah selalu berujung pada mufakat. Namun, 
kita tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa perbedaan bisa 
begitu fundamental sehingga mufakat sukar dicapai. Demokrasi 
musyawarah-mufakat atau deliberasi memang tidak menjamin 
setiap perbedaan dapat diselesaikan secara mufakat. Demokrasi 
deliberasi didesain untuk sebisa mungkin meminimalisir 
perbedaan pendapat. Deliberasi hanya mendorong orang untuk 
mengakomodasi pendapat orang lain dalam suasana “saling 
menghormati.” Setiap orang harus mengajukan klaim yang dapat 
diterima satu sama lain secara rasional-argumentatif. Deliberasi, 
dengan demikian, tidak melenyapkan perbedaan sekali selamanya, 
melainkan membuat mereka yang berbeda pendapat untuk 
bersepakat tentang kebijakan tertentu. Kelompok agama dan 
sekular dapat berbeda pendapat tentang pengajaran agama di 
sekolah-sekolah publik. Namun, melalui deliberasi, mereka bisa 
bersepakat tentang pengajaran budi pekerti di sekolah publik guna 
membangun karakter siswa.

Deliberasi selain mensyaratkan non-dominasi juga dapat 
ber buat sesuatu terhadap struktur-struktur dominasi di dalam 
masyarakat. Masyarakat yang masih dikelola secara paternalistik, 
misalnya, memandang bahwa pendapat yang diterima adalah 
pendapat mereka yang menghuni puncak-puncak hirarki sosial. 
Pendapat seorang ulama dianggap benar hanya karena dia menguasai 
tafsir kitab suci. Pendapat seorang pengusaha diterima karena dia 
memiliki uang. Pejabat biasanya dianggap benar karena jabatannya 
bukan pendapatnya. Dominasi terawetkan akibat paternalisme 
yang berakar urat dalam kebudayaan diskursif kita. Akibatnya, kita 
sering tidak sadar bahwa dominasi sedang terjadi. Kita mengira 
bahwa sebuah pendapat adalah benar padahal itu pendapat 
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kelompok yang menginginkan stabilitas sebuah status quo. Sebagian 
kita, misalnya, selalu menerima pendapat bahwa demokrasi kita 
berbasis kekeluargaan. Kita tidak tahu bahwa pendapat tersebut 
mengekalkan dominasi terhadap oposisi. Kelompok-kelompok kritis 
dianggap tidak berdemokrasi secara kekeluargaan yang sekaligus 
berarti tidak mendukung Pancasila.

Dalam musyawarah atau deliberasi, setiap pendapat, siapa pun 
yang mengatakannya, harus dapat diperiksa secara rasional. Setiap 
pendapat harus dapat diperiksa validitasnya terlepas dari status sosial-
kultutal-ekonomi penuturnya. Berbicara soal validitas, Habermas 
memperkenalkan tiga ruang nilai (sphere of values). Tiga ruang nilai 
tersebut adalah semacam geografi  tindakan dengan karakteristik 
rasionalitas atau ukuran evaluasinya masing-masing. Ketiganya 
adalah ruang nilai sains, ruang nilai etis dan ruang nilai estetis. Apa 
yang orang lakukan dalam tiga ruang nilai tersebut merujuk pada 
tiga dunia: fi sik, sosial dan personal. Dalam kasus pencemaran susu 
bayi, misalnya. Seorang ilmuwan merujuk pada dunia fi sik, yakni 
kandungan kimiawi pada susu tersebut. Seorang aktivis lembaga 
perlindungan konsumen merujuk pada dunia sosial, yakni kepatutan 
sosial berkenaan dengan tindak pencemaran. Sementara, pabrik 
susu dihadapkan dengan dunia personal, yakni kejujuran mengenai 
kandungan berbahaya yang terdapat dalam susu tersebut.

Dalam diskursus orang berhubungan dengan tiga dunia tersebut 
melalui tindak ujaran. Inheren dalam tindak ujaran adalah apa yang 
disebut sebagai klaim validitas. Klaim validitas untuk tindak ujaran 
dalam ruang nilai sains adalah kesesuaian dengan fakta. Apabila sang 
ilmuwan mengatakan, “susu ini mengandung formalin,” maka klaim 
validitas yang diajukan adalah kesesuaian dengan fakta. Bahwasannya 
susu ini memang terbukti di laboratorium mengandung senyawa 
formalin. Sementara, tindak ujaran etis dan estetis pun mengajukan 
klaim validitasnya masing-masing. Klaim validitas tindak ujaran etis, 
misalnya, tidak didasarkan pada kesesuaian dengan fakta melainkan 
norma-norma yang tertanam dalam realitas sosial. Klaim validitas 
tindak ujaran estetis didasarkan pada kesesuaian dengan realitas 
batin yang hanya dapat diakses oleh si agen.
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Paling tidak terdapat tiga jenis klaim validitas, yakni kebenaran, 
kepatutan dan kejujuran. Ketiganya tidak diperiksa secara terpisah. 
Rasionalitas masing-masing tindak ujaran tidak sekadar memeriksa 
klaim validitasnya sendiri-sendiri. Kemungkinan pengakuan 
intersubjektif terhadapnya adalah bagian dari baik rasionalitas sains, 
etis maupun estetis. Rasionalitas ketiga klaim validitas yang ada 
pun tidak cukup sekadar mengakui namun juga saling mengkritisi 
satu sama lain.

Habermas menekankan bahwa tiga bentuk rasionalitas 
tindak ujaran (sains, etis, estetis) harus bekerjasama dalam tindak 
komunikasi yang bertujuan pada kesalingpahaman dan kon-
sensus. Kesalingpahaman dan konsensus tanpa paksaan berpijak 
pada pengakuan intersubjektif terhadap kemungkinan keliru 
masing-masing klaim validitas. Rasionalitas yang tidak sekadar 
memperjuangkan klaim validitasnya namun juga mempercakap-
kannya untuk mencapai kesalingpahaman disebut Habermas 
sebagai  rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif tidak 
dapat direduksi ke dalam rasionalitas saintifi k, praktis atau estetik 
melainkan merupakan koordinasi dari ketiganya guna mencapai 
kesalingpahaman tanpa paksaan.

Catatan Akhir 

Jelas tergurat  dalam artikel Cak Nur bahwa demokrasi tidak 
bisa disandarkan pada yang privat. Yang privat tidak dapat berjalan 
dalam satu rel dengan demokrasi. Ini persis seperti temuan lembaga 
internasional Th e Trilateral Commission yang melakukan riset di 
Amerika Utara, Jepang dan Eropa Barat pada tahun 1975. Riset 
mereka menemukan betapa demokrasi membuat pemerintahan 
menjadi tidak efektif. Pemerintah menjadi tidak efektif karena gagal 
merumuskan kebijakan guna melayani tujuan-tujuan sosial. Tujuan 
sosial tidak dapat dicapai karena masyarakat demokratis sendiri 
kehilangan kemampuan untuk merumuskan dan mengejar tujuan 
bersama (kolektif ). Politik demokrasi berubah menjadi arena untuk 
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mempromosikan kepentingan privat yang saling bertentangan satu 
sama lain.

Persoalan di atas, menurut riset, bersumber pada egalitarianisme-
demokratis. Egalitarianisme-demokratis telah mendelegitimasi 
otoritas, khususnya di institusi seperti keluarga, gereja, sekolah 
dan militer, sehingga orang dicerabut dari berbagai forum tempat 
ditanamkannya rasa kebersamaan sebagai satu komunitas. Sementara, 
akses demokratis ke pemerintahan oleh begitu banyak nya kelompok 
kepentingan menihilkan tercapainya agregasi kepen tingan. Pun tujuan 
bersama berhasil dirumuskan, demokrasi mengganjal kemampuan 
pemerintah untuk merealisasikannya karena mendorong orang untuk 
meminta terlalu banyak dari negara sehingga membebaninya secara 
ekonomi.

Demokrasi mengandaikan masyarakat yang begitu heterogen 
baik dari segi nilai, kepentingan, ideologi dan lain sebagainya. 
Heterogenitas niscaya diikuti oleh kontestasi. Persoalannya, 
bagaimana mencapai tujuan atau kemaslahatan bersama ketika 
masing-masing partisipan demokratis berkeras dengan kepentingan 
atau kemaslahatannya masing-masing. Kepentingan privat membuat 
setiap orang memandang yang lain sebagai penumpang gratis (free 
rider). Buat apa saya membersihkan got di depan saya jika tetangga 
yang tidak bekerja juga mendapatkan manfaatnya. Setiap orang 
mengejar kepentingannya masing-masing dan menganggap orang 
lain sebagai ganjalan atau penikmat cuma-cuma belaka.

Demi menyelesaikan persoalan di atas, demokrasi harus 
menggandeng liberalisme sebagai ideologi-politik yang berkembang 
pada abad pencerahan (enlightenment). Jalan keluar yang ditawarkan 
demokrasi liberal adalah agregasi. Kontribusi pokok liberalisme 
terhadap demokrasi terletak pada mekanisme pengambilan keputusan 
kolektif yang  tidak bertentangan dengan individualisme atau hak 
individu menentukan jalan hidupnya sendiri (self determination).  
Keputusan kolektif, oleh sebab itu, harus berangkat dari pilihan 
individu. Pilihan atau preferensi individu bisa jadi bertentangan 
satu sama lain. Karena itu,  liberalisme menetapkan agregasi sebagai 
metode pengambilan keputusan demokratis. Keputusan kolektif, 
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bagi liberalisme, semata merupakan penjumlahan pilihan individu 
yang mana setiap pilihan dihargai sama. Dalam istilah yang lebih 
populer metode semacam ini disebut voting.

Iris young, fi lsuf politik feminis, menjelaskan agregasi sebagai 
pengambilan keputusan demokratis dengan sangat gamblang. 
Young mengatakan, “Agregasi bertolak dari keinginan individu 
yang bervariasi satu sama lain. Individu memiliki keinginannya 
masing-masing tentang bagaimana pemerintah diselenggarakan. 
Tiap individu tahu bahwa individu lain juga memiliki keinginan 
yang bisa saja bertentangan dengan keinginannya. Demokrasi 
lalu menjadi proses kompetitif yang mana kelompok politik 
dan kandidat menawarkan kerangka aksi guna memuaskan 
keinginan orang banyak. Individu dengan keinginan yang sama 
kemudian mengorganisir diri menjadi kelompok kepentingan 
untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Individu, kelompok 
kepentingan, pejabat publik bertindak strategis sesuai dengan 
persepsi terhadap keinginan yang berseberangan. Misalnya,  
kaum miskin urban berkoalisi dengan pekerja rumah tangga 
untuk menghadapi kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi 
meminggirkan kedua kelompok tersebut. Berdasarkan asumsi 
bahwa proses kompetisi, koalisi, strategi politik berjalan dengan 
adil, keluaran dari pemilihan umum dan keputusan legislatif akan 
mencerminkan keinginan mayoritas dalam satu populasi.”

Metode agregasi dalam pengambilan keputusan sosial memiliki 
persoalan tersendiri. Amartya Sen, misalnya,  menolak keinginan 
atau preferensi individu sebagai dasar pengambilan keputusan 
sosial. Prosedur agregasi atau voting bagi Sen mungkin tepat untuk 
memecahkan persoalan dalam memilih pejabat politik. Namun, ketika 
kita berupaya memeroleh indeks agregatif tentang kesejahteraan sosial 
persoalannya menjadi lain. Sen menegaskan ketidakmemadaian 
voting dalam membuat keputusan mengenai kesejahteraan 
sosial. Ada dua alasan yang dikemukakan Sen. Pertama, voting 
membutuhkan partisipasi aktif dari pemilih, sehingga, jika seorang 
tidak memanfaatkan hak pilihnya, maka preferensinya tidak akan 
mendapatkan tempat dalam keputusan sosial. Padahal, pengambilan 
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keputusan mengenai kesejahteraan sosial tidak dapat mengabaikan 
keinginan atau kepentingan mereka yang tidak memilih. Misalnya, 
keinginan petani menjadi sangat penting dalam pengambilan 
keputusan tentang harga dasar gabah. Sementara, petani tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya karena harus bekerja di sawah seharian 
penuh. Kedua, partisipasi aktif pun tidak menjamin diperolehnya 
informasi yang penting untuk mengevaluasi kesejahteraan sosial. 
Melalui voting, setiap orang dapat membuat peringkat terhadap 
berbagai alternatif pilihan. Namun, voting tidak memberi informasi 
mengenai perbandingan interpersonal kesejahteraan masing-masing 
orang. Voting, misalnya, tidak memberi informasi mengenai mana 
orang kelaparan karena berpuasa dan mana yang disebabkan absennya 
akses terhadap sumber pangan.

Cak Nur sendiri dalam makalah ini mendambakan sebentuk 
demokrasi non-agregatif guna menyelesaikan persoalan heterogenitas. 
Beliau mengatakan, “persoalan kemasyarakatan, kenegaraan dan 
pemerintahan atau pelaksanaan kekuasaan, sama sekali tidak 
dapat diserahkan dan dipertaruhkan kepada kemauan pribadi, 
betapapun baiknya kemauan itu.” Persoalan dalam masyarakat 
demokratis harus diselesaikan secara arif melalui musyawarah. 
Dalam musyawarah orang tidak mengedepankan kepentingannya 
masing-masing melainkan cukup rendah hati untuk mendengarkan 
pendapat orang lain untuk mengikuti mana yang terbaik.

Demokrasi musyawarah mengedepankan “deliberasi” daripada 
“agregasi.” Kepentingan tidak dijumlah untuk mencapai keputusan 
sosial melainkan dipercakapkan satu sama lain. Kata kunci dalam 
demokrasi musyawarah atau deliberasi adalah “partisipasi.” 
Demokrasi bukan sekadar prosedur berkala untuk melegitimasi 
kekuasaan. Demokrasi lebih dipahami sebagai partisipasi warga 
secara berkelanjutan dalam proses pengambilan kebijakan. 
Partisipasi ini membutuhkan ikatan sosial yang kuat dalam bentuk 
asosiasi sukarela (organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, 
kelompok adat dan lain sebagainya). Demokrasi deliberatif lebih 
menekankan kolektivisme ketimbang individualisme. Dengan kata 
lain, pembalikan deliberatif merehabilitasi demokrasi dari asumsi 
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individualisme yang mengeram dalam liberalisme. Demokrasi 
pun didasarkan kepada prinsip-prinsip non-individualisme seperti 
voluntarisme, partisipasi, keutamaan, swa-kelola dan solidaritas.

Pembalikan deliberatif dalam demokrasi akhirnya mengerucut 
pada dua konsep utama: warganegara dan nalar publik.  Warganegara 
tidak dipahami sebagai individu atomistik yang melulu berpikir 
tentang kepentinganya sendiri. Warganegara adalah mereka yang 
mau berbincang di ruang publik, mendengar pendapat orang lain 
dan bersedia mengubah pendapatnya jika keliru. Warganegara, 
dengan demikian, adalah mereka yang berargumen dengan nalar 
publik. Nalar publik disini jangan dipahami sebagai mekanisme 
psikis dalam sistem kognitif manusia. Nalar publik adalah kriteria 
sebuah diskusi publik yang sehat. Ketika berdiskusi, misalnya, 
seorang harus membatasi diri untuk tidak berargumen berdasarkan 
doktrin atau keyakinan sektoralnya. Nalar publik menuntut agar 
setiap argumen dilandaskan pada alasan-alasan yang dapat diterima 
secara rasional oleh lawan bicara. Ketika partai agama mengajukan 
RUU Anti Pornografi , misalnya, argumen yang dikemukakan 
bukan argumen teologis dengan rangkaian ayat suci. Melainkan, 
argumentasi tentang bahaya distribusi pornografi  tanpa batas 
terhadap anak di bawah umur.

Nalar publik menuntut warganegara untuk melangsungkan 
diskusi publik dalam konteks politik. Konsekuensinya, diskusi 
publik dibatasi tidak hanya pada alasan melainkan juga topik yang 
boleh diajukan. Topik yang tidak dapat dibicarakan dalam konteks 
politik harus dikeluarkan dari diskusi publik. Topik tentang tata 
cara peribadatan adalah masalah internal agama yang tidak dapat 
didiskusikan secara publik. Lain halnya ketika topik yang diajukan 
menyangkut ketersediaan air bersih bagi warga tidak mampu di 
daerah tertinggal. Topik yang belakangan disebut adalah topik politik 
karena menyangkut kebijakan privatisasi air. Topik yang bersumber 
dari keyakinan atau doktrin sektoral harus dikeluarkan dari diskusi 
publik karena terlalu fundamental untuk dicari titik temunya. 
Th omas Nagel mengatakan, “ketika ketidaksepakatan radikal terjadi 
antar individu karena nilai-nilai yang tak dapat diperbandingkan, 
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maka cara terbaik mengatasinya adalah mengeluarkan topik ter-
sebut dari diskusi publik.” Dengan demikian, topik tentang tata 
cara beribadat semestinya dikesampingkan dan diganti dengan 
topik tentang privatisasi air. Topik tentang privatisasi air mampu 
menyatukan pendapat kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan 
tentang cara beribadat.

Persoalannya, bagaimana kita menentukan mana topik yang 
bersifat privat dan mana yang bersifat publik. Demarkasi privat/
publik adalah sesuatu yang cair dan dinamis. Topik perselingkuhan 
seorang Presiden bertransformasi menjadi urusan publik ketika 
dimaknai dalam konteks “kebohongan publik.” Keyakinan keaga-
maan bukan lagi urusan privat ketika itu menjadi dasar tindak pidana 
terorisme. Selain itu, perbedaan pendapat seringkali ber sumber dari 
pertentangan ideologis yang cukup fundamental. Dalam sidang 
konstituante, misalnya, Nyoto dari Partai Komunis Indonesia 
dan Natsir dari Masyumi berbeda pendapat dalam mengartikan 
kebebasan beragama. Natsir mengartikan “kebebasan beragama” 
sebagai kebebasan menjalankan syariat agama tanpa campur tangan 
negara. Sementara, Nyoto mengartikannya sebagai kebebasan 
berpindah agama atau tidak beragama. Natsir mengarti kannya dalam 
konteks Islamisme, sementara Nyoto dalam konteks komunisme. 
Keduanya tidak mungkin dipertemukan dalam sebuah konsensus.

Bertolak dari argumentasi di atas, demokrasi deliberatif 
sebagai metode politik untuk meminimalisir ketidaksepakatan 
memiliki persoalan tersendiri. Apalagi, perdebatan publik yang 
kerap terjadi seringkali merupakan bentukan pemain politik yang 
memiliki modal sosial, ekonomi dan budaya yang kuat. Seorang 
pengusaha sawit, misalnya, dapat menggiring debat publik soal 
birokrasi perizinan pembukaan lahan di daerah. Itu dilakukan lewat 
kontribusi fi nansial terhadap beberapa media dominan. Orang pun 
berdeliberasi di panggung yang disiapkan orang lain. Orang tidak 
berdebat tentang dampak lingkungan pembukaan lahan sawit. 
Deliberasi pun tidak lagi sama dengan partisipasi. Kebijakan publik 
tidak lagi disandarkan pada partisipasi publik melainkan pemain-
pemain privat yang membentuk opini publik. Di sini, demokrasi 
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deliberatif belum tentu sebangun dengan ide kemaslahatan umum. 
Demokrasi deliberatif masih memerlukan aturan main yang 
jelas guna menghindari infi ltrasi kepentingan pribadi ke dalam 
percakapan publik, sehingga, urusan publik atau kemaslahatan 
umum ditentukan oleh publik sebenar-benarnya. 
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GERAK REFORMASI, 
ENERGI TANPA SINERGI

Sebuah Catatan Tambahan

A. Bakir Ihsan

Maka dalam demokrasi seorang pemimpin hanyalah 
“orang pertama dari yang sama” (primus inter pares)

(Nurcholish Madjid).1

Reformasi belum mati, tapi jalannya belum presisi. Arah yang 
dituju hanya dalam memori dan teori, sementara pijakan sikap 
dan perilaku jauh panggang dari api. Inilah anomali dalam transisi 
yang lahir dari rahim reformasi. Deviasi dan distorsi agenda dan 
implementasi reformasi menyisakan wujud yang belum pasti. Potret 
ini terekam sangat baik dalam pidato Nurcholish Madjid (Cak 
Nur) lebih sepuluh tahun lalu.2 Bangunan reformasi meriah secara 
formalistik, miskin secara substantif, ramai secara normatif, kering 
secara esensialistik. Masyarakat dan negara seakan-akan tak pernah 
punya cita-cita reformasi karena problem struktural dan kultural 

1 Nurcholish Madjid,  “Agar Peluang Emas Reformasi Tidak Lewat Sia-
sia,” yang dimuat dalam Sajian Utama Jurnal Titik-Temu edisi ini, yang pernah 
disampaikan dalam Kesempatan Dialog yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat 
Wartawan DPR/MPR RI dan Forum Komunikasi Massa, di Ruang Pustakaloka, 
Gedung DPR RI, Jakarta, 17 Januari 2001. Selanjutnya semua kutipan dari 
Nurcholish Madjid (Cak Nur) didasarkan pada artikel ini.

2 Madjid, “Agar Peluang Emas Reformasi.”
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lebih eksesif daripada kehendak menegakkan reformasi. Langkah-
langkah besar yang dirancang di awal reformasi menjadi bangunan 
tanpa isi. Ini semua terjadi karena reformasi dirancang tak lebih dari 
prosesi suksesi yang sekian lama terbungkam oleh rezim otoriter. 
Kegaduhan politik berlangsung hampir setiap saat dan memuncak 
menjelang kontestasi, namun nyaris tak terdengar setelahnya, 
khususnya bagi pembumian suara rakyat sebagai suara Tuhan. 
Kenyataan ini tidak terlepas dari cara pandang terhadap simpul-
simpul reformasi.  Reformasi dimonumenkan pada berakhirnya 
kekuasaan sang penguasa, bukan pada transformasi kelembagaan 
sebagai penyangga kekuasaan tersebut.

Kejatuhan Soeharto dirayakan sebagai monumen reformasi yang 
akan mengubah tata-kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 
Personifi kasi kekuasaan pada sosok Soeharto mengabaikan deviasi 
yang melembaga pada bangunan kekuasaan dan sosial. Akibatnya 
reformasi seakan-akan berhenti seiring berhentinya Soeharto. Pola 
pandang ini masih cukup dominan di tengah masyarakat, bahkan 
di sebagian cerdik-cendekia, dengan menempatkan pemimpin 
sebagai individu yang bisa bertindak semauanya dan menyelesaikan 
segalanya.3 Padahal kalau berkaca pada sosok Soeharto yang otoriter 
sekalipun, ia gagal mempertahankan kekuasaannya di tengah 
keroposnya tiang-tiang kekuasaan. Keberadaan sosok Soeharto 
sebagai terdakwa tunggal atas segala sengkarut dan kebobrokan 
negara belum cukup untuk dijadikan legitimasi bagi terwujudnya 
pelaksanaan demokrasi yang lebih baik seiring dengan berakhirnya 
kekuasaan Soeharto. Soeharto hanya simbolisasi dari otoritarianisme 
yang ditopang oleh, dan ini tak kalah pentingnya, birokrasi dan 
partai yang koruptif dalam segala bentuknya. Soeharto dengan 

3 Salah satu pandangan yang melihat Soeharto sebagai pusat sengkarut 
kenegaraan adalah R. William Liddle. “Otak di balik perangkat politik yang 
rumit ini, pikiran tunggal yang membangun dan memeliharanya, dan menjaganya 
supaya tetap stabil dan menguasai seluruh masyarakat selama lebih dari tiga 
puluh tahun, ialah Soeharto.” Baca R. William Liddle, “Rezim: Orde Baru,” 
dalam Donald K. Emmerson, ed., Indonesia Beyond Soeharto (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2000), h. 78-79.
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masa kekuasaannya yang begitu panjang telah melembaga dengan 
segala bentuk penyimpangannya yang sistematis. Pada titik ini Orde 
Baru menjadi orde yang bukan sekadar dikendalikan oleh penguasa 
otoriter, namun telah menjadi apa yang disebut Guillermo O’Donell 
sebagai otoritarianisme birokratik (bureaucratic-authoritarianism).4 

Pelembagaan deviasi personal ini berkonsekuensi pada tak 
terkendalinya kekuasaan dengan segala penyimpangannya. Korupsi, 
kolusi, dan nepotisme menjalar tak terkendali. Birokrasi tak 
sekadar menjadi agen hegemonik, tetapi telah membentuk dirinya 
layaknya negara dalam negara. Ia tidak sekadar mengendalikan, 
namun menyebarkan virus yang membuat setiap orang tak berdaya 
ketika melawannya dan teralienasi saat menegasikannya. Reformasi 
hanya berhasil menyingkirkan Soeharto sebagai presiden, namun 
gagal membongkar deviasi yang mengakar dalam birokrasi dan 
sistem pemerintahan dan menjalar dalam kehidupan masyarakat. 
Kenyataan inilah yang memberi sumbangsih bagi bergemingnya 
beragam penyimpangan saat ini di tengah upaya beberapa elemen 
masyarakat untuk menghancurkannya. 

Korupsi dan Deviasi Demokrasi

Kalau kita tarik pada perjalanan Republik ini, maka kondisi 
Indonesia pasca reformasi tidak jauh berbeda dengan kondisi 

4 Salah satu karakteristik otoritarianisme birokratik adalah: “It is, primarily 
and fundamentally, the aspect of global society that guarantees and organizes the 
domination exercised through a class structure subordinated to the upper fractions of a 
highly oligopolized and transnationalized bourgeoisie.” Sebagai sebuah sistem politik, 
ia bercirikan: “It is a system of political exclusion of a previously activated popular 
sector, which is subjected to strict controls designed to eliminate its earlier presence in 
the political arena. Th is is achieved by coercion, as well as by the destruction or strict 
governmental control of the resources (especially those embodied in class organizations 
and political parties or movements) that sustained this activation. Such exclusion 
is guided by the determination to impose “order” on society and to ensure its future 
viability” (Guillermo O’Donell, Bureaucratic Authoritarianism [Berkeley, CA: 
University of California Press, 1988], h. 31-32). 
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saat Indonesia baru merdeka. Kerusakan parah yang melanda 
bangunan material akibat perang kemerdekaan ikut mempersulit 
bagi percepatan tercapainya cita-cita kesejahteraan dan modernitas 
material. Warisan ekonomi yang amburadul menambah beban 
pemerintahan baru pascara kemerdekaan untuk mengelola negara 
yang sangat bergantung (membutuhkan) pada penguatan ekonomi. 
Belum lagi tarik-menarik kepentingan partai politik dengan corak 
ideologi dan basis massanya yang beragam.5

Pun pasca reformasi meninggalkan kerusakan yang tidak hanya 
dalam konteks fi sik, berupa tidak maksimalnya fasilitas material 
karena banyak dikorupsi, juga rusaknya jiwa kebangsaan. Korupsi 
yang menjadi bagian dari roda birokrasi merusak kolektivitas 
kita sebagai bangsa Indonesia. Korupsi mempertebal sekat-sekat 
kepentingan dengan beragam variannya melampaui kehendak 
kolektif bagi kepentingan bangsa. Karena itu, korupsi pada dasarnya 
ancaman paling nyata terhadap rasa kebangsaan, karena korupsi 
beroperasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Fakta ini sangat 
gampang menyulut subur kepentingan primodial masyarakat di 
tengah kebebasan yang disajikan era reformasi sekaligus menjadi 
kekuatan paradoks sekaligus deviatif dari kebebasan yang diidealkan 
Cak Nur. Bagi Cak Nur, kebebasan sejatinya menjadi pintu bagi 
transparansi dan pengawasan semua elemen masyarakat terhadap 
jalannya kenegaraan agar adil. Kebebasan menjadi pintu penutup 
bagi setiap celah terjadinya penyimpangan. 

Kebebasan yang diaktualisasikan dalam bentuk kontrol dan 
pengawasan menjadi sangat penting karena kekuasaan cenderung 
melampaui otoritas dan wewenangnya. Peringatan Lord Acton 
(1834-1902) tentang kekuasaan yang cenderung korup (tends to 
corrupt)6 menunjukkan adanya ancaman eksesif kekuasaan berupa 

5 Donald K. Emmerson, ed., Indonesia Beyond Soeharto (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2000), h. 145.

6 Pernyataan lengkap Lord Acton: “Power tends to corrupt, absolute power 
corrupts absolutely.” Lord Acton merupakan panggilan singkat dari nama 
lengkapnya John Emerich Edward Dalberg-Acton. Lihat Roland Hill, Lord Acton 
(New Haven: Yale University Press, 2002), h. 296. 
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korupsi dalam segala bentuknya. Kekuasaan yang begitu lama 
berkubang dalam korupsi, tidak serta-merta bisa ditumbangkan 
dalam hitungan semalam, karena ia telah melembaga. Tak heran 
bila KKN sebagai simbol deviasi yang dihujat habis sejak awal era 
reformasi seperti tak bergeming sampai saat ini. Bahkan KKN yang 
dulunya tersentralisasi pada lingkungan Istana, kini terdistribusi 
seiring dengan distribusi kekuasaan melalui otonomi daerah. 
Akibatnya gerakan anti korupsi yang digagas dan didukung beragam 
elemen masyarakat seperti angin besar yang menggoyang permukaan 
lautan deviasi tanpa mencerabut akar distorsi. Jadilah reformasi 
sekadar proses metamorfose KKN dalam beragam bentuknya baik 
secara vertikal maupun horisontal.

Kasus korupsi yang menjadi penyakit akut dan meruntuhkan 
integritas negeri ini seperti tak beranjak. Bahkan seperti penyakit 
menular yang siap membunuh setiap imunitas kultural dan 
struktural. Korupsi semakin merata setelah sekian lama terkonsentrasi 
di sekitar kekuasaan. Korupsi menjadi bagian yang dianggap biasa 
tanpa beban moral, justru terjadi di sebagian kalangan yang begitu 
lantang menyuarakan reformasi. Inilah salah satu sisi gelap dari 
demokrasi yang disorot John Keane, yang akan mengantarkannya 
pada liang lahatnya.7

Banyak aspek yang menyebabkan akutnya persoalan korupsi. 
Selain orde sebelumnya berhasil membangun sistem koruptif, secara 
kultural masyarakat kehilangan defi nisi korupsi. Menyogok untuk 
kepentingan pragmatis dianggap bagian dari kemestian birokrasi 
yang harus dilalui dan diamini oleh masyarakat. Fakta empirik 
terpilihnya orang-orang yang secara hukum divonis bersalah dan 
dicap sebagai koruptor dalam beberapa kontestasi baik pada level 
legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif, menjadi eksemplar sempurna 
dari hancurnya eksklusi bagi para pelaku korupsi. Ada wilayah abu-
abu antara ranah hukum dan politik yang meruntuhkan etika dan 
moral di tengah masyarakat. Bahkan dalam sistem politik tersedia 

7 John Keane, Th e Life and Death of Democracy (London, UK: Simon & 
Schuster, 2009).
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wilayah yang disebut sebagai black box yang memungkinkan 
berlangsungnya perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif.8 Fakta 
menjamurnya koruptor di kedua lembaga tersebut memperkelam 
relasi koruptif antara pejabat publik yang tak mungkin terbongkar 
tanpa adanya transparansi dan keterbukaan yang dirayakan oleh 
media massa. Sungguh sebuah ironi demokrasi ketika keterbukaan 
dan transparansi masih menyisakan ruang korupsi di kalangan politisi 
dan birokrasi sebagai garda terdepan penyelenggara negara. 

Bentuk deviasi demokrasi lain adalah kecenderungan oligarki 
politik sebagai bentuk lain dari apa yang digambarkan oleh Cak 
Nur sebagai bagian dari paternalisme dan feodalisme politik. Atas 
nama demokrasi, kekuatan-kekuatan kelompok menguat baik atas 
nama ras, suku, maupun trah keluarga. Bangunan politik keluarga 
dipertaruhkan untuk menyelamatkan pundi-pundi status quo yang 
sekaligus memperpanjang bangunan paternalisme yang pada titik 
tertentu mengarah pada tirani dan otoritarianisme, yaitu suatu 
bangunan kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok atau 
sosok tertentu.

Gejala tersebut apabila dibiarkan tanpa koreksi kritis-konstruktif, 
arah menuju kembali pada masa kelam bernegara tinggal menunggu 
waktu. Secara legal formal tak ada larangan untuk menguasai 
ranah politik kekuasaan berdasarkan trah keluarga atau kelompok 
tertentu, namun pembiaran (tanpa reserve) terhadap gejala tersebut 
bisa mengarah pada imunitas politik kelompok di tengah upaya 
pemberdayaan seluruh suara rakyat.

 Upaya membangun politik trah keluarga atau kelompok 
mendapatkan tempatnya di tengah budaya politik masyarakat 
bersifat anomali atau dalam kategori Almond dan Verba sebagai 
subyek parokial,9 yaitu masyarakat yang belum sepenuhnya beranjak 

8 Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston, dan Victor T LeVine, 
Political Corruption: A Handbook (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 
1999), h. 350.

9 “Budaya subyek-parokial (the parochial-subject culture) is a type of political 
culture in which a substantial portion of the population has rejected the exclusive claims 
of diff use tribal, village, or feudal authority and has developed allegiance toward a more 

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:60titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:60 27/02/34   09:03:47 Õ27/02/34   09:03:47 Õ



GERAK REFORMASI, ENERGI TANPA SINERGI

 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012 61

dari budaya feodalistik, oligarkis, dan paternalistik di tengah tuntutan 
demokrasi dan transparansi. Gejala ketakberdayaan masyarakat 
untuk bersama-sama menutup celah kembalinya kekuasaan 
otoriter menunjukkan betapa kuatnya kecenderungan status quo 
di kalangan elite sosial dan menguatnya budaya paternalistik di 
tengah masyarakat. Segala kemungkinan yang muncul seiring ruang 
kebebasan yang terbuka lebar karena reformasi hadir sebagai cek 
kosong. Ragam tafsir atas reformasi diaktualisasikan dalam ragam 
sikap dan perilaku yang pada titik tertentu bisa berhadap-hadapan. 
Kebebasan dirayakan di atas (bukan bersama) aturan main yang ada. 
Akibatnya peraturan dan segala perangkat tata berbangsa tunduk 
pada tafsir primordial bahkan personal yang tak jarang mengundang 
kegaduhan tak perlu. 

Elitisme Demokrasi

 Reformasi merupakan ruang terbuka yang memungkinkan 
setiap orang mengaktualisasikan dirinya. Karena itu, dalam ruang 
terbuka tersebut sejatinya ada sekat yang memastikan masing-
masing orang punya hak yang sama dalam mengaktualisasikan 
dirinya. Namun yang terjadi di tengah transisi saat ini adalah 
semakin menguatnya dominasi sekelompok “penguasa.” Di tengah 
keragaman dan lemahnya aturan main, maka yang paling dominan 
adalah pemegang kuasa, yaitu para pejabat, pemilik modal, dan 
pemangku karisma. Ketidaksetaraan baik secara budaya, ekonomi, 
maupun sumber-sumber kuasa lain menyebabkan adanya dominasi 
di ruang publik yang pada titik tertentu mendiskriminasi terhadap 
kelompok yang berbeda (the others).10 

complex political system with specialized central governmental structures.” Lihat Gabriel 
A. Almond & Sidney Verba, Th e Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in 
Five Nations (Newbury Park, CA: SAGE Publications, Inc., 1989), h. 22. 

10 Tentang ketidaksetaraan yang berujung pada diskriminasi dan bahkan 
konfl ik baik pada level nasional maupun global, juga baik dalam hal ekonomi, 
agama, maupun politik, bisa dibaca dalam Joseph E. Stiglitz, Th e Price of Inequality, 
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Korupsi terjadi karena adanya kolusi terbatas yang menutup 
ruang akses publik dan dilokalisasi menjadi ruang kepentingan 
diri atau kelompok. Nepotisme juga mengalami reaktualisasi 
melalui “pewarisan” demokratis. Keluarga pemangku kekuasaan 
menggunakan fasilitas publik untuk melanjutkan kekuasaan yang 
dipegang oleh keluarganya. Hal ini terjadi dengan memupuk 
atmosfi r paternalisme di tengah masyarakat. Demokrasi menjadi 
alat bonceng legitimasi demokrasi. Dalam bentuknya yang 
berbeda, gejala nepotisme ini mengarah pada diskriminasi terhadap 
minoritas. Demokrasi dirayakan sebagai monopoli kehendak 
mayoritas.

Konfl ik menjadi tak terelakkan karena ruang bagi minoritas 
semakin tertutup. Ini bagian substantif yang diwanti-wanti dalam 
sistem demokrasi. Demokrasi yang mengandaikan adanya ekualitas 
di tengah keragaman yang bertopang pada paternalisme baik secara 
budaya, politik, ekonomi, maupun hirarki lain. Inilah yang menjadi 
kekhawatiran Cak Nur dalam melihat perjalanan demokrasi.

Karena itu demokrasi tidak mungkin ditegakkan jika 
masyarakat masih didominasi oleh pola kepatuhan mutlak 
kepada pemimpin karismatik. Demokrasi dapat ditegakkan 
hanya dalam masyarakat yang mampu mengembangkan pola 
kepatuhan terbuka, rasional dan kalkulatif, hampir-hampir 
kontraktual, kepada pemimpin. Maka dalam demokrasi 
seorang pemimpin hanyalah “orang pertama dari yang sama” 
(primus inter pares). Bukan seorang pribadi dominan yang 
karismatik dan bertindak sebagai bapak kepada rakyatnya. 
Seorang pemimpin dalam masyarakat demokratis haruslah 
seorang tokoh yang tampil dengan kesadaran kenisbian dan 
keterbatasan dirinya secara wajar, sehingga memiliki sikap 
terbuka, komunikatif, memahami orang lain dan tenggang rasa 

How Today’s Divided Society Endangers Our Future (New York: W.W. Norton & 
Company, Inc., 2012); dan Jonathan Haidt, Th e Righteous Mind, Why Good People 
Are Divided by Politics and Religion (New York: Pantheon Books, 2012).
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(understanding dan considerate), transparan dan berakuntabilitas 
(accountable).11

Kepemimpinan personal di alam demokrasi bisa mengarah pada 
personifi kasi dengan segala konsekuensinya. Sikap permisif terhadap 
korupsi yang dilakukan oleh para koruptor menunjukkan dua hal. 
Pertama, korupsi dipahami sebagai tindakan personal yang tidak berefek 
pada kepentingan publik. Kedua, ketokohan personal dianggap sebagai 
sosok yang “ma‘shūm,” terbebas dari tindakan-tindakan menyimpang. 
Karena itu, Cak Nur  ingin mengembalikan ruh demokrasi sebagai 
landasan depersonifikasi kekuasaan dengan membongkar segala 
bentuk legitimasi personal secara rasional dengan segala kenisbiannya. 
Karena pemimpin atau elite politik hanyalah “orang pertama yang 
sama.” Karena itu, jabatan publik yang diembannya tidak menjadi 
legitimasi keunggulan yang menisbikan segalanya. Ia tetap dalam 
kenisbiannya, karena itu kontrol rasional terhadap pemimpin adalah 
sebuah kemestian. Dan hal tersebut harus diperjuangkan oleh individu-
individu dengan kebebasan yang dimilikinya.12

 Dalam khazanah gerakan sosial, transformasi digerakkan dan 
dimediasi oleh elite baik secara intelektual, politik, maupun kelompok 
kepentingan (interest group) lain. Melalui akumulasi kesadaran  dan 
kepentingan yang dimiliki elite, mereka mentransformasikannya 
dalam sebuah gerakan untuk perbaikan. Pun berbekal otoritas tafsir 
atas realitas sosial, para elite mengartikulasi beragam problema sosial 
dalam bentuk gerakan perubahan. Percampuran antara beragam 
kepentingan dalam sebuah isu besar perubahan melahirkan banyak 
kemungkinan. Pertama, transformasi yang dilakukan tidak berpijak 
secara kāff ah (menyeluruh) pada realitas sosial. Kemungkinan 
adanya distorsi akibat beragam kepentingan dan tafsir sangat 

11 Madjid, “Agar Peluang Emas Reformasi.”
12 Ian Shapiro, Asas Moral dalam Politik (Jakarta: YOI-Freedom Institute, 

2006), h. 58. Menurut Shapiro, “kalau individualitas, pemikiran kritis, dan 
resistensi terhadap argumen-argumen dari yang berwenang tidak digalakkan 
secara aktif melalui rezim hak-hak individu yang kuat, akan muncul bahaya 
tumbuhnya kepatuhan mutlak.”
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terbuka. Akibatnya, tak jarang perubahan berlangsung secara 
sektoral dan tak menyentuh napas kehidupan masyarakat secara 
konkret dan komprehensif. Kedua, transformasi menjadi bancakan 
kaum elite berdasarkan otoritas yang dimilikinya baik secara 
politik maupun secara intelektual. Karena itu, sebanyak teori dan 
kebijakan yang dilontarkan, hampir tak membumi karena problem 
sistem maupun nilai yang mengambang pada ranah sosial. Ketiga,  
anomali sosial atas cita reformasi. Hal ini merupakan kelanjutan 
dari kegagalan mentransmisikan cita reformasi secara faktual dalam 
kehidupan masyarakat, sehingga dalam beberapa kasus masyarakat 
masih menganggap orde yang lalu masih lebih baik. Terlebih 
sebagian masyarakat masih berkubang dalam tradisi feodalistik dan 
paternalistik yang memungkinkan hegemoni status quo.

Fenomena yang berlangsung di tengah masyarakat adalah sebuah 
pembalikan gerakan reformasi. Bila reformasi kita anggap sebagai 
buah dari gerakan sosial, namun dalam perkembangannya aspek 
sosialnya semakin menipis seiring terkonsentrasinya kekuasaan pada 
sosok atau kelompok tertentu baik pada ranah horisontal maupun 
vertikal. Di sinilah aspek elitisme demokrasi yang berkubang dalam 
prosedur dan cenderung terlepas dari aspek substantif.

Ekualitas Dua Sisi Demokrasi

Selain secara inheren demokrasi mengandung beragam kelemah-
an, pada tataran praksis demokrasi dijalankan dengan segala 
penyim pangannya.13 Penyimpangan ini seperti menjadi bagian 
tak terpisahkan dari sejarah perjalanan Republik ini. Soekarno 
menyebut pemerintahannya sebagai demokrasi terpimpin, sistem 

13 Banyak kritik terhadap demokrasi, namun yang tak kalah banyaknya 
adalah implementasi dari demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah terjadinya 
kekerasan di tengah penyelenggaraan sistem demokrasi. Lihat John Keane, Th e 
Life and Death of Democracy (London: Simon & Schuster UK Ltd, 2009), h. 
643. Lihat juga Jeff rey C. Isaac, Democracy in Dark Times (New York: Cornell 
University Press, 1998), h. 19.
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otoritarianisme birokratik Orde Baru disebut sebagai demokrasi 
Pancasila, dan kini Indonesia kembali merangkai perangkat 
demokrasi dengan harapan sampai pada proses konsolidasi. 

Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan adanya semangat 
untuk menjadikan demokrasi sebagai jalan kehidupan berbangsa 
dengan segala distorsinya. Dalam konteks itu, menurut Adam 
Przeworski, sejatinya demokrasi menawarkan dua langkah  awal, 
yaitu disintegrasi rezim otoritarian melalui kebijakan liberalisasi 
dan proses tumbuhnya institusi-institusi demokrasi.14 Namun yang 
berkembang dalam sejarah Orde Lama dan Orde Baru, kedua aspek 
tersebut mengerucut pada sosok dan kekuasaan yang sentralistik. Di 
era reformasi saat ini, kedua aspek tersebut sedang diujicoba melalui 
ekspresi yang beragam dalam mengaktualisasikan kebebasan di satu 
sisi dan tumbunya lembaga-lembaga negara di sisi lain. 

Kedua aspek tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam 
aktualisasi demokrasi. Kebebasan sebagai hak warga menjadi jalan 
menuju transparansi dan terwujudnya keadilan. Kelembagaan 
merupakan simbol penguatan aturan main untuk dijalankan secara 
kolektif. Dengan demikian, dalam demokrasi terkandung dua sisi 
sekaligus: kebebasan sekaligus ketaatan. Setiap orang punya peluang 
(kebebasan) yang sama untuk mengaktualisasikan aspirasinya. 
Kebebasan ini dimaksudkan sebagai medium kesederajatan warga 
negara. Kesederajatan  teraktualisasi ketika hukum ditaati. Dengan 
kata lain, demokrasi tanpa (ketaatan) hukum, akan menjadi lahan 
penyelewengan kebebasan. Itulah yang terjadi dalam aksi-aksi 
anarkis dan konfl ik-konfl ik diskriminatif. Atas nama kebebasan, 
kesetaraan menjadi mati. Ketika aturan main ditetapkan, maka 
ketaatan pada aturan main menjadi ujung napas demokrasi. Tanpa 
itu, demokrasi akan menjadi alat legitimasi (baca; simplifi kasi) 
sekelompok orang (elite) untuk meraih keuntungan berdasarkan 
kepentingan masing-masing. 

14 Guillermo O. Donnel, Philippe C. Schmitter, dan Laurence Whitehead, 
ed., Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektif (Jakarta: LP3ES, 
1993), h. 89.
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Demokrasi sebagai medium aktualisasi aspirasi mengharuskan 
adanya proses (evolusi) yang efektif, sehingga aspirasi dapat 
dipahami dan diterima tanpa pemaksaan apalagi tindak kekerasan. 
Substansi sebuah aksi adalah ekspresi aspirasi agar diapresiasi oleh 
institusi-institusi kenegaraan, bukan oleh pribadi-pribadi yang 
terlepas dari lembaga. Apalagi dalam demokrasi perwakilan (indirect 
democracy), penyampaian aspirasi bertumpu pada bagaimana aspirasi 
diartikulasi, diapresiasi, dan diterima oleh lembaga perwakilan, 
bukan pada bagaimana aspirasi didistribusikan (disalurkan) dan 
diekspresikan, karena saluran suara sudah dilembagakan melalui 
dewan perwakilan rakyat.

Itulah sebabnya, salah satu prasyarat penting dalam demokrasi 
adalah pelembagaan (institusionalisasi) unsur-unsur demokrasi. 
Pelembagaan tersebut menyangkut penguatan peranan dan fungsi 
masing-masing lembaga, sehingga semua mekanisme demokrasi 
dapat dijalankan secara maksimal dan substantif. Munculnya 
demonstrasi dengan segala cara dan bentuknya, termasuk cara-cara 
anarkis, merupakan efek dari tidak optimalnya fungsi pelembagaan 
suara rakyat. Proses penguatan DPR sebagai lembaga perwakilan 
rakyat, misalnya, berhenti pada aspek simbolik dan prosedur semata. 
Akibatnya kecenderungan distorsi peranan dan ambiguitas fungsi 
kelembagaan menjadi menonjol. 

Fakta tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, secara 
kelembagaan demokrasi menyediakan beragam media bagi 
masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Kedua, secara 
individual, perilaku elite politik belum menunjukkan kemampuan 
artikulatif dan agregatifnya terhadap aspirasi yang berkembang di 
masyarakat. Berdasarkan fakta inilah, demokrasi sebagai sebuah 
sistem masih menawarkan optimisme bagi masyarakat di tengah 
perilaku distorsi elite politiknya.15 

15 Lihat Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, Kuasa 
Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden 
Indonesia Pasca-Orde Baru (Bandung: Mizan, 2012), h. 45.
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Sejak reformasi, eksistensi dan peranan yang dimainkan elite 
politik belum mampu menjelmakan dirinya sebagai bagian dari 
lembaga demokrasi. Mereka lebih tampil sebagai kekuatan partai 
(primordial) dan pribadi (individual) dengan segala kepentingannya. 
Beberapa kasus korupsi yang menimpa anggota dewan dan 
peningkatan tunjangan di tengah kinerja yang buruk merupakan 
bukti dari distorsi fungsi tersebut. Apalagi ekspresi peranan DPR 
yang cenderung parlementaristik di tengah sistem presidensial. 

Keberadaaan lembaga negara yang didirikan atau direvitalisasi 
sebagai bagian dari penguatan demokrasi sejak awal reformasi belum 
mampu melembagakan pribadi-pribadi di dalamnya. Dari sekian 
lembaga yang didirikan dengan tujuan mulia, baru beberapa lembaga 
yang dirasakan peranan positif dan konstruktifnya bagi kehidupan 
masyarakat. Untuk sekadar menyebut salah satunya adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dengan segala kekurangannya 
mampu menghadirkan optimisme bagi pemberantasan korupsi. 
Namun keberadaan KPK ini sekaligus menjadi monumen kegagalan 
lembaga terkait, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, dalam 
pemberantasan korupsi. Sebagaimana kita ketahui kelahiran KPK 
didasari oleh kondisi bobroknya penegakan hukum khususnya 
dalam pemberantasan korupsi yang sejatinya bisa diselesaikan oleh 
kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang bertanggungjawab 
atas pemberantasan korupsi.16 

Pelembagaan fungsi lembaga negara secara internal melalui 
sikap dan perilaku etis para aparatnya dapat mengurangi 
kegaduhan demokrasi (noisy democracy). Paling tidak, revitalisasi 

16 Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) 
Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan bahwa salah satu pertimbangan pembentukan 
KPK adalah karena “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana 
korupsi belum berfungsi secara efektif dan efi sien dalam memberantas tindak 
pidana korupsi.” Pada Pasal 8 ayat 3 UU KPK tersebut disebutkan; “Dalam hal 
KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan 
wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan 
dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.” 
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dan refungsionalisasi kelembagaan dapat “mempersempit” ruang 
ekspresi dan aksi-aksi yang tidak perlu, apalagi bertindak anarkis, 
yang dapat mengganggu kepentingan publik. Lebih dari itu, 
pelembagaan tersebut dapat meminimalisasi upaya simplifi kasi, 
deviasi, dan distorsi fungsi bernegara dalam segala bentuknya, 
termasuk dalam hal tindak korupsi. 

Penguatan fungsi kelembagaan ini merupakan bagian dari 
responsibilitas dan koneksitas energi bernegara. Semangat reformasi 
yang teraktualisasi dalam bentuk berdirinya lembaga-lembaga atau 
badan-badan negara di satu sisi dan kebebasan yang dinikmati 
oleh masyarakat di sisi yang lain merupakan monumen optimisme 
sekaligus energi yang sejatinya dapat merawat dan mengawal 
misi reformasi itu sendiri.17 Namun secara faktual, energi-energi 
tersebut masih berserakan di antara kuatnya kepentingan kelompok 
dan pribadi. Ego sektoral yang melekat secara kelembagaan di 
antara elemen masyarakat baik dalam konteks struktural maupun 
kultural mengantarkan cita-cita reformasi kehilangan arah dan 
mengambang. Karena itu, sinergitas menjadi agenda yang sejatinya 
ditekankan untuk memastikan masing-masing monumen reformasi 
itu bergerak secara kolektif demi kepentingan publik. 

Energi yang berserak akibat konsepsi dan persepsi yang berbeda 
tentang masa depan Indonesia dan dominannya kepentingan 
kelompok di atas kepentingan kolektif bangsa seharusnya diurai 
kembali dalam konteks kenegaraan modern yang rasional, 
akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Untuk itu, diperlukan 
langkah-langkah istiqamah, konsistensi, dan kesetiaan untuk terus 
mensinergikan energi-energi reformasi untuk Indonesia yang lebih 
optimis. Menjadi sangat relevan pernyataan optimistik Ian Shapiro, 
yang mengatakan: “kebenaran tidak selalu menang dalam politik 
demokrasi, namun kesetiaan terhadap kebenaran merupakan 

17 Menurut David Held demokrasi terkait dengan dua proses, yaitu reformasi 
struktur kekuasaan dan penguatan civil society. Lihat Davi Held, Models of 
Democracy, Edisi Kedua (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996), h. 
316.
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sebuah ideal regulatif yang signifi kan dalam perdebatan politik 
tentang demokrasi. Komitmen pengungkapan kebenaran  dalam 
politik merupakan bagian tak terpisahkan dari legitimasi, karena 
kebanyakan orang mengakui bahwa mereka mempunyai kepentingan 
untuk mengetahui dan bertindak sesuai dengan kebenaran.”18 Di 
sinilah urgensi investasi etika dan moral kebangsaan yang digagas 
Cak Nur yang seharusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan 
investasi material, agar pertumbuhan melahirkan pemerataan, dan 
keputusan berpijak pada keadilan. 

Bakir Ihsan adalah dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

18 Ian Shapiro, Asas Moral dalam Politik (Jakarta: YOI-Freedom Institute, 
2006), h. 215.
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MENEMUKAN ELAN PROGRESIFITAS
DALAM HISTORIOGRAFI AWAL SALAFISME

Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Politik 
Jamaluddin al-Afghani

Airlangga Pribadi

Pendahuluan 

Terminologi Salafi sme dalam diskursus Keislaman kontemporer 
kerap dipandang identik atau berjalan seiringan dengan ideologi 
Islamisme radikal yang menempatkan pandangan demokrasi liberal, 
toleransi dan penghormatan terhadap keragaman sebagai bagian 
dari sistem berpikir kufr. Saat bicara tentang Salafi sme dalam 
perbincangan politik Islam, maka yang pertama kali teringat dalam 
memori kita adalah adanya pertemuan antara gagasan Islam Wahabi 
dan Salafi sme. Sementara ketika bicara tentang kaum aktivis Islam 
kontemporer yang mengusung ideologi ini, maka yang pertama-
tama diingat adalah nama tokoh-tokoh neo-revivalisme Islam seperti 
Sayyid Qutb dan Abul A‘la al-Mawdudi. 

Istilah “Salafi sme” sendiri berasal dari kata Arab “salaf,” yang 
berarti kaum pendahulu, yang merujuk pada periode Nabi, Sahabat 
dan Tabiin. Sementara “salafī” berarti orang yang mengikuti kaum 
salaf. Dalam pengertian ini sebenarnya terminologi “salaf” bersifat 
terbuka, karena melambangkan otentisitas dan keabsahan Islam dan 
meliputi setiap komunitas Islam yang ingin mengikuti jalan yang 
telah ditempuh oleh generasi-generasi awal Islam sejak masa Nabi 
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Muhammad. Sebagai sebuah terminologi yang terbuka, Salafi sme 
merujuk pada komitmen tiap-tiap umat Islam untuk kembali pada 
fondasi asal formasi keagamaan mereka. Sehingga yang menarik 
adalah justru istilah “Salafi ” pada awalnya merujuk pada kalangan 
pembaharu modernis dalam tubuh umat Islam di era akhir abad 
ke-19. Pada perjalanannya, perlahan-lahan gerakan Salafi  mengalami 
proses penyempitan dan eksklusivitas serta berubah menjadi sebuah 
pandangan ideologis yang berkarakter apologetis. Perkembangan ini 
kemudian berujung pada konvergensi antara Salafi sme dan paham 
Wahabbi semenjak tahun 1970-an yang dipicu oleh konfl ik sosial-
politik yang kompleks di dunia Arab dan Timur Tengah.1  

Identifi kasi Salafi sme dan Wahabisme maupun kalangan tokoh 
aktivis Islamis ini memang memiliki alasan yang kuat. Sejak tahun 
1970-an, mazhab Wahabisme telah berhasil melampaui dimensi 
lokalitas Arab, rumah awal dari kemunculannya dan merebut 
tafsir hegemonik dari term Salafi sme. Ideologi Wahabisme telah 
memberikan satu tafsir imajinasi dominatif dalam mentalitas umat 
Islam yang membayangkan hadirnya kembali zaman keemasan 
Islam pada masa kehidupan Rasulullah dengan segenap simbol 
dan formalitasnya dalam kehidupan Islam kontemporer. Imajinasi 
tersebut disertai langkah dan aktivitas politik yang teguh akan 
realisasi zaman keemasan tersebut pada saat ini dengan pembersihan 
terhadap segala hal yang dipandang berbeda dan bertentangan 
dengannya.2 

Alih-alih mendorong kemajuan peradaban Islam dan menam-
pilkan kembali zaman keemasannya, semangat Salafi sme yang 
dipengaruhi oleh Wahabisme justru mendorong umat Islam untuk 
menghindar dan menolak dialog dengan modernitas dengan 
membawa mereka berlindung di balik glorifi kasi masa lalu dan 
berlindung kepada teks suci maupun sejarah Nabi dan Sahabat 
berbasis atas pemahaman intelektual yang rapuh. Atas nama pembe-

1 Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, terj. Helmi 
Mustafa (Jakarta: Serambi, 2006), h. 98. 

2 El Fadl, Selamatkan Islam, h. 98-99.
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laan kemurnian dan purifi kasi Islam, paham Salafi sme-Wahabisme 
justru menutup umat Islam untuk berdialog dengan yang lain dan 
menjauh dari sifat kosmopolitanisme yang menjadi elan vital dari 
kebesaran peradaban Islam.

Atas dasar itulah paper ini juga memiliki maksud intelektual 
untuk melakukan reclaiming diskursif terhadap istilah “Salafi ” 
yang saat ini identik dengan istilah eksklusifi tas, fanatisisme dan 
menolak perubahan. Melalui proses pelacakan terhadap jejak-jejak 
progresifi tas yang disumbangkan oleh kaum Salafi  abad ke-19, yaitu 
Jamaluddin al-Afghani, maka dapat kita temukan sebuah pembacaan 
baru bahwa dalam sejarah proyek eksperimentasi intelektual Islam 
untuk menemukan benang merah antara kehidupan kaum Salaf 
(pendahulu awal Islam) dan tantangan reformasi di dunia Islam 
ternyata juga menghasilkan sebuah pemaknaan progresif untuk 
berdialog dengan modernitas. Jalur Salafi sme pada pembacaan narasi 
historisnya tidak hanya menghasilkan sebuah proyek resistensi yang 
kaku dan berpretensi destruktif terhadap tuntutan kemajuan dalam 
peradaban Islam. 

Berbeda dengan pandangan yang hampir-hampir menjadi 
konsensus dalam kajian diskursus Islam modern, tulisan ini 
ingin mencoba melacak historiografi  dari gerakan Salafi sme dan 
menemukan anasir progresifi tas pada awal kebangkitan pergerakan 
tersebut. Namun demikian ketika kita melihat historiografi  gerakan 
Salafi sme awal di beberapa teks kajian politik Islam, maka yang 
kita temui adalah kehadiran awal dari gerakan Salafi sme justru 
diintrodusir oleh tokoh reformasi modernisme Islam seperti 
Jamaluddin al-Afghani dan mitranya Muhammad Abduh.3   

Seperti diutarakan oleh Hassan Hanafi 4 bahwa masa formatif 
dari gerakan Salafi sme awal yang dibawa oleh Jamaluddin al-
Afghani dan Muhammad Abduh menampilkan elan progresifi tas 
yang mengawali upaya awal proyek pencerahan di dunia Islam. 

3 El Fadl, Selamatkan Islam; Hassan hanafi , Aku Bagian dari Fundamentalisme 
Islam, terj. Kamran A. Irsyadi & Mufl ihah W. (Yogyakarta: Islamika, 2003). 

4 Hanafi , Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam, h. 125-26.
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Pada diri al-Afghani kita menemukan reformasi peradaban 
Islam yang mengambil jalur pentingnya kesesuaian antara nalar 
dan wahyu dalam reformasi politik, maka pada diri Abduh kita 
menemukan upaya membangun konvergensi antara nalar dan 
wahyu berjalan melalui proyek reformasi kultural, terutama pada 
wilayah modernisasi pendidikan Islam. Arus balik Salafi sme yang 
lebih mengarah pada konservatisme pemikiran, justru dimulai pada 
murid Muhammad Abduh, yaitu Rasyid Ridla yang membalikkan 
arah Salafi sme dari jalur progresif menuju Salafi sme-konservatif. 
Alih-alih membuka diri dan berdialog secara setara dengan 
modernitas seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya, Ridla 
justru bersikap tertutup dan apriori dengan peradaban Barat. Alih-
alih mendukung kontekstualitas  sistem politik Islam berdasarkan 
argumentasi rasional berbasis republik dan demokrasi, Ridla 
justru melirik ke belakang dengan mendukung sistem khilafah di 
tengah arus besar gelombang sekularisme yang menerjang dunia 
Islam. Melalui Rasyid Ridla-lah proyek Salafi sme berubah menjadi 
pemikiran konservatif yang membentengi peradaban Islam dari 
tuntutan perubahan sosial di dalam peradaban Islam. 

Salafi sme kontemporer berusaha memotret dan membekukan 
pengalaman historis Rasulullah untuk diimplementasikan saat ini 
tanpa melalui proses pergulatan kontekstualitas dan intelektualitas 
yang memadai dalam menjawab tantangan modernitas. Fenomena 
tersebut sangat berbeda dengan gerakan Salafi sme awal di era modern 
yang memiliki karakter progresif. Progresifi tas dalam pemikiran 
para kaum Salafi  awal yang dibahas di sini untuk menunjukkan 
bagaimana pencarian intelektual mereka terhadap otentisitas Islam 
menghasilkan cara pandang Islam yang terbuka, kosmopolit dan 
berdialog dengan peradaban modern, dengan tingkat kreativitas 
intelektual yang tidak kalah dibandingkan dengan inovasi kalangan 
intelektual Islam saat ini.

Pandangan Abduh dan al-Afghani merepresentasikan suara 
progresifi tas Islam awal di abad modern, ketika agensi-agensi 
pembaharunya mencoba melakukan reformasi internal dalam tubuh 
peradaban Islam. Pencarian kaum Salafi  awal seperti al-Afghani dan 
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Abduh terhadap otentisitas Islam dalam praksis para pendahulu 
Islam (kaum Salaf ) didorong oleh semangat menemukan dimensi 
negativitas dalam kemunduran peradaban Islam pada kurun abad 
ke-19, serta menemukan elan progresifi tasnya dalam praktik historis 
pada masa Nabi Muhammad dan Sahabatnya untuk mereformasi 
peradaban Islam. 

 Pemikiran Salafi sme awal hadir dalam konteks sosial peradab-
an Islam yang berada pada kondisi krisis yang bersifat spesifi k. 
Kemerosotan internal otoritas politik Usmani tengah berlangsung, 
ketika pengaruh dan dominasi kekuatan Eropa sedang menguat, 
dan perlahan-lahan seiring dengan ekspansi militer yang dilakukan 
sejak abad ke-18 mengikis legitimasi kekhalifahan Usmani 
terhadap wilayah-wilayahnya. Sementara itu keterbukaan ekonomi 
kekhalifahan Usmani terhadap dunia luar yang diinisiasi oleh 
program tanzimat justru mendorong ketergantungan mereka 
terhadap Eropa. Sementara dalam konteks sosial-politik internal 
dorongan terhadap pembatasan kekuasaan dan proses modernisasi 
otoritas politik kekhalifahan harus berhadapan dengan semangat 
konservatisme dari kalangan ulama penjaga tradisi dan kepentingan 
penguasa yang enggan kekuasaannya dibatasi. 

Saat tuntutan perubahan sosial begitu mendesak, kaum 
pelopor Salafi  (terutama pada awalnya al-Afghani) melihat bahwa 
gagasan yang dibawa oleh para pembela tradisi tidak mewadahi 
kebutuhan tuntutan reformasi peradaban Islam untuk menjawab 
krisis peradaban. Dominasi ekonomi-politik sampai kultural dari 
kekuatan kolonialisme Eropa mengakibatkan rontoknya legitimasi 
politik kekhalifahan, sementara tuntutan modernitas politik dan 
peradaban Islam tanpa disertai basis pijakan penafsiran kreatif 
atas tradisi khazanah Islam yang kondusif bagi proses perubahan 
menjadikan niatan reformasi berubah menjadi praktik hegemoni 
Barat terhadap dunia Islam. Ketika kondisi ini berlangsung, proses 
interaksi yang berlangsung antara peradaban Barat dan Islam akan 
dibentuk melalui proses eksklusi sosial dan penundukan politik. 
Ketidakmampuan menjawab tantangan modernitas menjadikan 
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proyek hegemoni Barat terhadap Islam sebagai sesuatu yang 
diundang oleh dunia Islam itu sendiri.5  

Seperti diutarakan oleh Stuart Hall dalam Th e Formation of 
Modernity,6 pengalaman kolonialisme Eropa merupakan bagian 
inheren dari proses pembentukan peradaban Barat yang membutuhkan 
kreasi subyek periferal untuk mengidentifi kasikan diri sebagai subyek 
penguasa (Master). Proses kreasi subyek periferal tersebut berlangsung 
melalui proses subordinasi politik dan kultural. Di dalam pengalaman 
kolonialisme Barat seperti yang berlangsung di dunia Islam, teks suci 
utama Islam, tradisi dan pengalaman otentik masyarakat Islam dan 
narasi utama dalam Islam mengalami proses desakralisasi di bawah 
supremasi meta-naratif modernitas Barat. Sementara kolonialisme 
sebagai bagian internal dari proses pembentukan Barat memiliki 
kepentingan untuk menempatkan pertarungan politik diskursif yang 
menempatkan Barat sebagai narasi dominan. 

Tampilnya wacana Salafi sme progresif al-Afghani dan Abduh 
adalah bentuk lain dari jalur perjuangan mereformasi peradaban 
Islam, dan bukan merupakan bagian dari produk ketertundukan 
narasi Islam terhadap proyek modernitas Barat (seperti yang 
diutarakan oleh Bobby S. Sayyid).7 Lebih dari itu, diskursus 
Salafi sme progresif merupakan perjuangan mencari otentisitas 
— di tengah kebekuan tradisi — untuk membangun hubungan 
dan dialog dengan masa awal Islam guna menemukan inspirasi 
bagi pemaknaan baru peradaban Islam di tengah kepungan dan 
tantangan modernitas Barat dan kejumudan para penjaga tradisi. 
Dalam eksperimentasi Salafi sme al-Afghani kita dapat menemukan 
kerja intelektual untuk menemukan kembali makna orisinal dari 
potensi-potensi kekayaan khazanah Islam di masa lalu ditengah 
lapisan-lapisan tradisi yang menutupinya. Kerja intelektual kaum 

5 Bobby S. Sayyid, A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergency of 
Islamisme (London: Zed Books, 1997), h. 116.

6 Stuart Hall, ed., Th e Formation of Modernity (Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2002).

7 Sayyid, A Fundamental Fear.
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Salafi  modern awal guna menemukan sumber-sumber inspiratif 
dari masa awal Islam berlangsung saat horizon temporal peradaban 
Islam sedang terganggu, identitas Islam tengah melemah, ketika 
berhadapan dengan tantangan kolonialisme Eropa.

Reformasi peradaban Islam yang digagas oleh kalangan Salafi  
progresif ini (terutama tampil secara tegas dalam sosok Jamaluddin al-
Afghani) harus berselancar di antara tiga kutub model keberagamaan 
yang tampil sebagai respons terhadap tantangan modernitas. Kutub 
pertama adalah pandangan yang diartikulasikan oleh kelompok Islam 
liberal seperti Rifa‘ Badawi Rafi ’ al-Th ahtawi,  Khairuddin Th usi dan 
al-Bustani maupun para pembaharu Islam sezamannya seperti Sayyid 
Ahmad Khan dari India yang mempercayai jalan modernisasi Islam 
adalah meniru Barat secara total dengan memberikan pembenaran 
melalui terminologi Islam. Kedua, paham Islamis yang meyakini 
bahwa upaya meniru secara utuh kehidupan kaum Salaf adalah jalan 
yang harus ditempuh untuk membendung proses modernisasi dalam 
peradaban Islam. Jalur ini kemudian menampilkan wajah Islam 
sebagai ajaran yang tertutup, eksklusif dan anti kemodernan. Ketiga, 
jalan kaum tradisionalis yang dalam banyak hal berperan sebagai 
penjaga tradisi konservatisme dalam otoritas politik Islam yang 
kecenderungan mistisisme dan anti-egalitarianismenya menghambat 
proses konvergensi antara Islam dan rasionalitas modern.8

8 Artikel ini menggunakan term rationalitas, rasio dan rasionalisme sebagai 
ketiga kategori yang masing-masing memiliki defi nisi yang berbeda. Rasionalitas 
menurut Alfred R Mele and Piers Rawling (2004) dalam Th e Oxford Handbook of 
Rationality merujuk pada suatu cara pandang yang berpijak pada sistem berpikir 
yang meyakini bahwa sebuah kebenaran dihasilkan dari proses penalaran yang 
dilakukan baik melalui proses saintifi k yang berangkat dari realitas empirik yang 
kemudian diabstraksikan pada penalaran umum (proses induktif ) maupun dari 
proses berpikir melalui proposisi logis yang kemudian diterapkan dalam realitas 
empirik (deduktif ) baik untuk melihat hubungan sebab akibat (kausalitas), 
bekerjanya relasi kepentingan dan kekuasaan (rasionalitas kritis) maupun 
interpretasi terhadap kenyataan (interpretatif ). Sementara rasionalisme adalah 
sebuah sistem berpikir, ideologi dan keyakinan yang meyakini bahwa proses 
menemukan kebenaran melalui penggunaan rasio sebagai satu-satunya yang 
absah dalam  menemukan kebenaran. Rasio digunakan baik dalam arti rasio 
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Salafisme al-Afghani dan Rasionalitas Tak Bersarang

Seperti diutarakan oleh Albert Hourani,9 gerakan pemikiran 
yang dibawa oleh al-Afghani memiliki posisi khusus dalam 
pergolakan peradaban Islam pada masanya. Pemikiran al-Afghani 
tumbuh dalam tuntutan-tuntutan zaman yang bersifat paradoks 
dan saling berhubungan. Pertama, keharusan untuk melakukan 
reformasi peradaban Islam melalui jalur modernitas seperti yang 
telah menjadi realitas sejarah di dunia Eropa berhadapan dengan 
ancaman kolonialisme Eropa terhadap dunia Islam melalui proses 
subordinasi politik dan hegemoni kultural. Kedua, tantangan 
untuk membangun historical block berbasis solidaritas politik 
di dunia Islam melalui jalur Pan-Islamisme untuk merespons 
tantangan kolonialisme berhadapan dengan otoritas politik Islam 
dunia berbasis kekhalifahan yang enggan menerima tuntutan 
perubahan zaman dan reformasi internal dalam otoritas politik 
tersebut. Ketiga, perjuangan intelektual untuk menemukan 
otentisitas yang berakar pada pembacaan progresif terhadap 
pengalaman awal generasi Salaf harus berhadapan dengan 
kecenderungan tradisi yang bersifat konservatif dan anasir 
Wahabisme yang memilintir pembacaan terhadap pengalaman 
kaum Salaf bagi kepentingan fanatisisme dan ideologi Arabisme 
yang berkarakter xenophobic maupun kepentingan politik untuk 
menjaga status-quo.

Atas dasar tuntutan-tuntutan yang bersifat paradoksikal inilah, 
al-Afghani memandang bahwa kebutuhan akan transformasi 
peradaban Muslim tidaklah harus menjadi proyek imitasi terhadap 

secara teoritis berkenaan dengan justifi kasi tentang ke-ada-an atau ke-tidak ada-
an segala sesuatu yang bersandar pada indera, emosi dan imajinasi. Sementara 
rasio secara praktis adalah terkait dengan apakah sebuah tindakan memiliki nilai 
strategis dan menguntungkan, beperan dalam proses dominasi atau membantu 
melakukan dialog secara fair dan komunikatif. 

9 Robert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab, terj. Suparno dkk. 
(Bandung: Mizan, 2004).
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Barat, atau menurut Karen Armstrong10 al-Afghani berusaha menepis 
jalan yang membuat reformasi Islam menjadi proyek tiruan murahan 
dari Eropa. Dalam formasi sosial kolonialisme, upaya peradaban Islam 
untuk meniru jalur pencerahan Barat akan berujung pada dependensi 
secara total, sehingga sifat ketergantungan ini akan berakibat pada 
perasaan rendah diri dan keterbelakangan ketika berhadapan 
dengan kebesaran peradaban Eropa kolonial. Jalan untuk membuat 
agar proyek reformasi Islam tidak menjadi proyek tiruan terhadap 
Eropa beriringan dengan kerja keras al-Afghani untuk mengangkat 
proyek reformasi peradaban ini ketika berhadapan dengan tantangan 
para pemegang tradisi Islam yang menolak panduan rasio dalam 
merevitalisasi peradaban Islam. 

Langkah-langkah intelektual dan politik yang dilakukan 
oleh al-Afghani dalam  mereformasi peradaban Islam dari jurang 
kemunduran adalah dengan menekankan dua agenda pokok yang 
ia perjuangkan, yaitu proyek pentingnya rasionalitas dan solidaritas 
dunia Islam di bawah proyek Pan-Islamisme. Seperti diutarakan oleh 
Hourani11 bahwa masalah utama yang menjadi perhatian al-Afghani 
bukanlah terbatas pada bagaimana membuat negara Islam kuat 
dan berhasil secara politik, namun lebih dari itu adalah bagaimana 
mengajak umat Islam untuk memahami agamanya secara benar 
— yang menurut al-Afghani berarti menghormati peran sains dan 
fi lsafat dalam membentuk peradaban. Sumber kekuatan sebuah 
peradaban, menurut al-Afghani, sangat ditentukan oleh posisi sains 
dan fi lsafat didalamnya. 

Proyek al-Afgani untuk memperkenalkan rasionalitas memper-
lihatkan keyakinan keberagamaannya dan cara ia menganalisis 
jantung persoalan kemunduran Islam. Menurutnya kemerosotan 
peradaban Islam terjadi ketika umat mengabaikan peran sains 
dan fi lsafat dalam menggerakkan peradaban. Seperti diutarakan 

10 Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, 
Kristen, dan Yahudi, terj. Satrio Wahono, Muhammad Helmi, dan Abdullah Ali 
(Jakarta & Bandung: Serambi & Mizan, 2001), h. 244-45.

11 Hourani, Pemikiran Liberal. 
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oleh Roxanne L. Euben dalam Enemy in The Mirror: Islamic 
Fundamentalism and Th e Limits of Modern Rationalism,12 jalur 
intelektual al-Afghani sangat berkebalikan dengan apa yang digagas 
oleh kaum revivalis abad ke-20 seperti Sayyid Qutb. Apabila Qutb 
bersikeras bahwa rasio manusia memiliki batas dalam pemahaman 
agama, maka bagi al-Afghani upaya untuk menampilkan otentisitas 
Islam tidak akan berhasil dengan menolak atau membendung 
peranan rasio dalam memahami Islam itu sendiri. Jalan reformasi 
peradaban Islam melalui cara berpikir rasional harus dilakukan 
untuk melawan musuh utama peradaban Islam yang sesungguhnya, 
yaitu: imperialisme. 

Ketika purifi kasi Islam yang diusung oleh Qutb menegaskan 
bahwa penyebaran fi lsafat sebagai upaya memperkenalkan rasionalitas 
yang berujung pada sekularisme dan pencerahan sebagai virus yang 
menggerogoti Islam, maka al-Afghani justru melihat penolakan para 
pemegang tradisi Islam dan kaum fanatis yang menolak rasio dan 
fi lsafat merupakan akar utama dari kemunduran Islam. Apabila 
dibandingkan dengan kalangan neo-revivalis/Salafi sme pada generasi 
setelahnya (Sayyid Qutb, Abul A’la al-Mawdudi maupun Ayman 
al-Zawahiri), maka terlihat jelas Salafi sme al-Afghani membangun 
jalur yang berbeda bahkan bertolak belakang. Alih-alih melakukan 
langkah reaktif dengan menolak fi lsafat karena dianggap produk 
pencerahan Eropa atau mengkonstruksi model paradigma alternatif 
seperti Islamisasi pengetahuan untuk membentengi peradaban 
Islam dari rasionalisme Barat, al-Afghani justru menolak identifi kasi 
yang berlebihan bahwa rasionalitas identik dengan Barat dan hanya 
mengambil satu wajah sebagai rasionalisme maupun pandangan 
bahwa Islam bertentangan dengan rasionalitas. 

Melampaui dilema tersebut, al-Afghani memulai proyek 
intelektualnya dengan melakukan proses destabilisasi terhadap keter-
ikatan antara rasionalitas dan peradaban Eropa, dengan menyatakan 

12 Roxanne L. Euben, Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and 
the Limits of Modern Rationalism (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1999). h. 178-80.
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bahwa rasionalitas memiliki watak yang bersifat universal tanpa 
memandang bangsa maupun peradaban secara spesifi k. Dengan 
demikian peradaban Islam secara substansial turut berperan 
dalam proses evolusi rasionalitas manusia.  Bagi al-Afghani karena 
rasionalitas adalah sumber kekuasaan utama yang menjadi elan vital 
setiap peradaban manusia, maka kebenaran sains terungkap dan 
menjadi pemandu utama bagi peradaban yang tengah berada pada 
puncaknya. Sains yang dituntut oleh induk dari sains, yaitu fi lsafat, 
adalah puncak yang menggerakkan kekuatan sebuah peradaban. 

Berdasarkan atas pandangan bahwa fi lsafat adalah jantung dari 
kekuatan sebuah peradaban, al-Afghani kemudian sampai pada 
sebuah tesis bahwa fi lsafat merupakan sumber dari kekuasaan. 
Dalam salah satu kuliahnya yang berjudul “Lecture on Teaching 
and Learning” di Calcutta India pada tahun 1882 ia menjelaskan 
tentang sains dan filsafat sebagai sumber kuasa. Menurut al-
Afghani keberhasilan dan kekuatan bangsa-bangsa besar tidak 
dapat dilepaskan dari peranan sains dan fi lsafat, mengingat sains 
dan fi lsafat adalah perangkat yang digunakan oleh manusia untuk 
menemukan dan mencapai kebenaran tentang dunia. Dengan 
demikian, sains dan fi lsafat tidaklah berbangsa dan bertanah air, ia 
bukanlah eksklusif milik peradaban Barat melainkan merupakan 
hasil kerja manusia secara universal. Sementara itu kebenaran yang 
dicari melalui sains dan fi lsafat tidak hanya meliputi hukum alam 
dan manusia namun juga bagaimana juga meliputi prasyarat untuk 
mencapai hidup sejahtera. 

Bertitik tolak dari pandangannya tentang universalitas sains, 
al-Afghani kemudian melakukan kritik internal terhadap realitas 
peradaban Islam pada masanya terutama posisi berkaitan dengan 
posisi eksklusif dari para ulama Islam berkaitan dengan posisi 
Islam, sains dan Barat. Al-Afghani melakukan koreksi terhadap 
kecenderungan kaum ulama yang membagi sains antara sains Islam 
dan sains Eropa sambil menghalangi umat Islam untuk mempelajari 
sains yang mereka kategorisasikan sebagai sains Eropa. Al-Afghani 
kemudian mengingatkan bahwa sains memiliki watak universal dan 
tidak mengenal pemilahan berbasis partikularisme bangsa, lokalitas, 

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:83titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:83 27/02/34   09:03:53 Õ27/02/34   09:03:53 Õ



AIRLANGGA PRIBADI

84 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

termasuk agama. Pemahaman terhadap kaum ulama sebagai lapisan 
elite konservatif yang berperan membatasi progresifi tas peradaban 
Islam inilah yang menurut al-Afghani menjadikan kaum ulama 
pada saat itu tidak berperan sebagai kekuatan pencerahan dalam 
peradaban Islam. Ibarat sumbu kecil dengan nyala api yang redup, 
kaum ulama pada masanya tidak sanggup memberi terang pada 
tempat-tempat lain di sekitarnya. Alih-alih mengangkat kembali 
kejayaan peradaban Islam, penolakan untuk mempelajari sains 
Eropa dan pemilahan sains vis-a- vis Barat dan Islam hanya akan 
menjerumuskan umat Islam ke dalam kegelapan dan sikap reaksioner 
ketika berhadapan dengan tuntutan reformasi peradaban Islam.13 

Membaca secara panjang lebar argumentasi tentang hubungan 
antara Islam, sains dan Barat yang diuraikan oleh al-Afghani 
adalah menarik untuk menganalisis strategi penulisan tentang jalur 
reformasi Islam yang digagas olehnya agar proyek pembaharuan yang 
ia gulirkan tidak terjebak menjadi langkah imitatif murahan dari 
reformasi modernitas Eropa atau penolakan habis-habisan terhadap 
sains dan fi lsafat sebagai musuh Islam seperti yang diartikulasikan 
oleh kalangan fanatis dan tradisional konservatif. 

Pertama-tama, kita dapat memahami problema utama berkaitan 
dengan pengikatan sains dan fi lsafat sebagai milik eksklusif perdaban 
dominan Eropa dan imbasnya bagi relasi kolonialisme, dalam terang 
penghampiran diskursif kritik dari penulis post-kolonial asal Aljazair 
Sophie Bessis dalam Western Supremacy: Th e Triumph of an Idea?14  
Saat membaca relasi antara Barat dan Islam, selama ini kemajuan 
peradaban Barat setelah Pencerahan, selalu dilekatkan secara 
eksklusif dengan rasionalitas dan modernitas, sehingga kemajuan-
kemajuan peradaban paska pencerahan tidak saja identik dengan 
kemajuan fi lsafat dan rasio, namun lebih dari itu peradaban Eropa 

13 John J. Donohue & John L. Esposito, eds., Islam dan Pembaharuan: 
Ensiklopedi Masalah-Masalah, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Press, 
1995), h. 20.

14 Sophie Bessis, Western Supremacy: Th e Triumph of an Idea? (London: Zed 
Books, 2003).
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dipandang sebagai rumah dari rasionalitas dan fi lsafat. Setiap jalan 
untuk menuju kemodernan diasumsikan harus melalui peniruan 
terhadap Eropa sebagai pusat kemajuan. Persepsi seperti ini misalnya 
muncul dalam argumen Ernest Renan tentang “Islam and Science” 
di Sorbonne pada tahun 1883 M, saat ia mengemukakan gambaran 
al-Th ahthawi sambil mengingatkan jalan kemodernan untuk Islam 
adalah melalui proses peniruan, ketika pemuda-pemuda Timur 
datang ke Barat untuk mempelajari metode rasional, nalar dan 
fi lsafat dan kemudian kembali untuk menolak tradisi keagamaan 
tanpa mengkritisinya terlebih dahulu.15  

Di bawah permukaan, upaya pelekatan antara rasionalitas dan 
peradaban Barat tersebut dapat berimbas pada proses imperialisme 
epistemologis. Ketika segala hal yang identik dengan kemajuan 
selalu dilekatkan kepada modernitas ala Barat, sementara segala 
hal yang berangkat dari Islam selalu ditempatkan dalam posisi 
subordinatif. Maka proses modernisasi melalui internalisasi fi lsafat 
dan rasio dipandang sebagai perjuangan merengkuh kemajuan Barat 
untuk melengkapi kemiskinan peradaban yang dinisbatkan kepada 
Islam. Pada sisi lain jalur oposisi reaktif yang biasanya dikemukakan 
oleh para penjaga tradisi dan kaum fanatik adalah dengan menolak 
sama sekali rasio dan fi lsafat sebagai sumber utama kehancuran Islam 
sambil membedakan pengetahuan Islam dan Barat. Upaya proteksi 
Islam dari kemajuan sains dan fi lsafat ini membawa kalangan fanatis 
dan kelompok konservatif terjebak dalam logika yang dibangun 
dalam formasi diskursif kolonialisme Eropa. Setelah memahami 
problema utama di atas, dengan menampilkan rasionalitas dan 
fi lsafat sebagai sesuatu yang tidak bersarang namun hadir dalam 
proses evolutif perjalanan setiap peradaban besar, al-Afghani berhasil 
memberikan jawaban terhadap inferioritas dan ketergantungan 
antara Islam dan Barat dalam formasi kolonialisme. 

Ia berhasil melakukan strategi diskursif melalui detachment 
sekaligus reclaiming discursive dengan memisahkan antara otoritas 
nalar dan hegemoni peradaban Eropa sambil menekankan bahwa 

15 Hourani, Pemikiran Liberal, h. 194.
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Islam selaras dengan fi lsafat dan nalar. Ketika al-Afghani mem-
bangun argumen yang kuat untuk melepaskan keterikatan antara 
rasionalitas dan peradaban Barat modern dengan pandangan tentang 
peranan rasionalitas sebagai penggerak kemajuan peradaban, ia 
berhasil memisahkan proses reformasi peradaban Islam melalui 
jalur modernitas dengan proyek hegemoni kolonialisme Barat 
yang berpretensi melakukan modernisasi dengan melalui politik 
subordinasi terhadap narasi Islam ke dalam meta diskursif 
modernisasi Eropa. Hal tersebut ia lakukan bersamaan dengan 
kritiknya terhadap menguatnya anti-intelektualisme dan lemahnya 
perhatian terhadap filsafat di dunia Islam sebagai sumber 
keterbelakangan dan kebodohan. Saat ia mengkritik kaum ulama 
pemegang tradisi atas nama universalitas sains dan fi lsafat, al-
Afghani dapat melepaskan diri dari identifi kasi sains, rasionalitas 
dan peradaban Barat. Hal itu memperlihatkan kemampuannya 
untuk menjaga jarak dari proyek westernisasi dan kolonialisme, 
sehingga sulit bagi kalangan konservatif untuk menggugat pesan 
reformasi peradaban al-Afghani sebagai derivasi dari narasi besar 
kolonialisme Eropa. 

Sementara pada sisi lain dengan basis argumennya bahwa 
rasionalitas bersifat universal dan bergerak secara dinamis dan 
evolutif, seperti diuraikan oleh Roxanne L. Euben,16 al-Afghani 
mampu menjaga jarak dan melakukan kritik analisis terhadap 
perkembangan rasionalisme Eropa pada masa pencerahan yang 
berpisah dari agama. Menurut al-Afghani, berbeda dengan para 
ulama di masyarakat Islam yang memisahkan agama dan sains dan 
menempatkan agama di tempat superior yang membelenggu sains, 
para fi lsuf pencerahan melakukan hal yang sebaliknya. Para fi lsuf 
pencerahan membenturkan agama dan rasio dan memilih rasio 
sebagai spirit zaman pencerahan. Dengan ini, rasio, progresifi tas 
dan fi lsafat ditempatkan sebagai negasi dari agama, adat dan 
keterbelakangan. Menurut al-Afghani, perbenturan antara rasio 
dan agama yang berlangsung baik di dunia Islam maupun dalam 

16 Euben, Enemy in the Mirror.
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peradaban Barat setelah pencerahan tidak dapat dibenarkan. Pada 
konteks penemuan kesesuaian antara agama, yaitu Islam, dan 
rasionalitas inilah proyek Salafi sme al-Afghani bekerja.  

Dalam konteks kemunduran yang berlangsung dalam per-
adaban Islam, upaya menunjukkan bahwa agama dan rasionalitas 
modern berjalan seiringan, bukanlah sesuatu hal yang mudah. 
Seperti diutarakan oleh Hourani17 bahwa kerapkali al-Afghani 
dituduh menggadaikan kebenaran fondasi ajaran Islam dengan 
modernisasi dan artifi sialitas kesejahteraan umat. Ketika menegaskan 
konvergensi antara Islam dan rasionalitas, argumentasi al-Afghani 
memperlihatkan dirinya sebagai seorang fi lsuf Islam daripada 
seorang teolog. Al-Afghani menerima identifi kasi antara fi lsafat dan 
proses nubuwwah (kenabian). 

Penempatan rasionalitas dan fi lsafat sebagai jalan untuk mema-
hami wahyu seperti yang utarakan oleh al-Afghani ini mengingatkan 
kita pada para teolog dan fi lsuf Mu‘tazilah maupun Syi‘ah. Hal 
ini tidak mengherankan mengingat al-Afghani sendiri merupakan 
pemikir Islam yang sejak kecil dididik dalam tradisi fi losofi s dan 
mistikal Islam di Iran. Seperti halnya pemikiran al-Afghani yang 
memperlihatkan kesesuaian antara nalar dan wahyu, para fi lsuf 
Mu‘tazilah juga menekankan bahwa rasionalitas Islam tidaklah 
identik dengan marjinalisasi terhadap wahyu Islam. Menarik seperti 
halnya keyakinan Salafi sme dari al-Afghani, para pemikir Mu‘tazilah 
dan Syi‘ah ketika menekankan bagaimana wahyu dapat dipahami 
melalui metode berpikir rasional, mereka menganggap diri sebagai 
fi lsuf yang merepresentasikan ortodoksi sejati dengan melakukan 
pemahaman yang benar dan otentik terhadap Al-Qur’an.   

Salah satu fenomena menarik terkait dengan penjelajahan 
reformasi peradaban Islam dari al-Afghani adalah kontroversi per-
debatan argumentatif yang ia lakukan bersama dengan Ernest Renan 
pada tahun 1883 terkait dengan kuliah Renan tentang “Science and 
Islam” yang bersifat pejoratif terhadap Islam, karena identifi kasi 
peradaban Islam sebagai musuh rasionalitas, inkompetensi dan 

17 Hourani, Pemikiran Liberal, h. 198.
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kebobrokan pemerintahan dan inferioritas ras-ras penganut Islam. Al-
Afghani merespons pandangan Renan tersebut dengan argumen yang 
cantik sekaligus kontroversial, karena menurut beberapa kalangan 
intelektual tanggapan al-Afghani terhadap Renan memperlihatkan 
kontradiksi dari reputasinya sebagai pembela Islam dan membuat 
analisis terhadap pemikiran al-Afghani menjadi semakin rumit dan 
kompleks. 

Al-Afghani meresponsnya dengan membangun argumen bahwa 
semua agama memiliki kesamaan satu sama lain sebagai lawan 
dari ilmu fi lsafat. Agama menanamkan doktrin dan kepercayaan, 
sementara fi lsafat membebaskan manusia dari hal tersebut. Ketika 
agama dominan, maka ia akan mengeliminir fi lsafat, dan demikian 
pula sebaliknya. Dalam responsnya al-Afghani menyetujui Renan 
bahwa Islam historis telah mengebiri fi lsafat dan menghambat 
perkembangannya. Namun demikian ia menambahkan, apabila 
Kristen historis memerlukan waktu panjang untuk maju dan 
berkembang serta memperoleh jawaban terhadap hubungan 
fi lsafat dan agama, maka Islam sebagai agama yang lebih muda 
sudah sepantasnya diberi waktu untuk melakukan reformasi 
peradaban. Argumen tanggapan yang ditulis dalam bahasa Prancis 
ini mengundang pujian dari Renan yang menjulukinya seorang 
pandai dan seorang Asia yang tercerahkan. 

Di sisi lain argumen al-Afghani sebagai respons terhadap Ernest 
Renan ini mengundang penafsiran negatif terhadap inkonsistensi 
sosok al-Afghani. Pengamat kajian Islam seperti Elie Kedourie18 
melihat respons al-Afghani terhadap Renan menunjukkan bahwa ia 
hanya berkomitmen terhadap umat Islam dan menghormati Islam 
sebagai identitas kolektif untuk menguatkan sentimen umat dan 
sebagai sarana artikulasi politik melawan imperialisme. Sementara 
sehubungan dengan iman sebagai agama, al-Afghani ragu terhadap 
imannya. Dalam penafsiran Kedourie, al-Afghani menekankan 
komitmen Islam secara total hanya ketika ia berbicara kepada 

18 Elie Kedourie, Afghani and ‘Abduh: An Essay on Religious Unbelief and 
Political Activism in Modern Islam (London: Routledge, 1966).
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audiens khalayak umum untuk memperkuat semangat umat Islam, 
namun ketika berdialog dengan kaum terpelajar seperti Renan, 
al-Afghani dipandang skeptis terhadap keyakinan Islamnya dan 
menjunjung tinggi rasio. 

Di luar pandangan skeptis terhadap al-Afghani seperti di-
tampilkan oleh dua sarjana di atas, beberapa pemikir seperti 
Hourani19 dan Euben20 menafsirkan bahwa agama atau Islam 
yang dikecam oleh al-Afghani adalah agama atau Islam sebagai 
diskursus pengetahuan yang diartikulasikan oleh para pemegang 
tradisi dan teolog Islam pada waktu itu. Penafsiran bahwa Islam 
yang dikritik oleh al-Afghani adalah Islam sebagai diskursus yang 
tampil pada fase kemerosotan kekhalifahan seperti itu, misalnya 
didukung oleh analisis al-Afghani selanjutnya bahwa Islam sebagai 
agama secara otentik ini dikuatkan dengan pandangan al-Afghani 
selanjutnya bahwa, apabila kembali kepada Al-Qur’an melalui 
penafsiran yang benar, maka metode berpikir secara rasional tidak 
akan memarjinalkan wahyu, namun justru agama dan rasionalitas 
dapat berjalan beriringan.21 

Penekanan yang kuat pada universalitas sains dan kesesuaiannya 
dengan agama seperti yang diuraikan oleh al-Afghani tersebut 
menampilkan pentingnya fi lsafat dan rasionalitas sebagai pendorong 
reformasi peradaban Islam. Setelah kita menguraikan panjang lebar 
tentang rasionalitas Islam yang menjadi proyek utama al-Afghani, 
maka pada bagian selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana 
al-Afghani menguraikan peranan fundamental rasionalitas dalam 

19 Hourani, Pemikiran Liberal.
20 Euben, Enemy in the Mirror.
21Penekanan al-Afghani bahwa kebangkitan peradaban Islam hanya dapat 

berjalan ketika rasionalitas berjalan beriringan dengan agama, mengingatkan 
pada pandangan para pemikir Islam Mu’tazilah yang mengembangkan paham 
rasionalisme Islam pada abad ke-8 dan 9, yang menekankan pada keselarasan antara 
rasionalitas dan wahyu. Pendapat senada juga diuraikan oleh pemikir Islam seperti 
Ibnu Sina maupun Ibnu Rusyd yang melihat tidak ada yang perlu dipertentangkan 
antara fi lsafat dan pengetahuan wahyu. Jalur fi lsafat maupun agama sama-sama 
memiliki jalan untuk memperoleh kebenaran yang sama-sama absah. 
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mendorong kebangkitan peradaban Islam, dan keterhubungannya 
dengan proyek politik Pan-Islamisme sebagai ikon untuk mendorong 
historical block kekuatan Islam melawan imperialisme Barat.

         
Reformasi Peradaban Islam dan Pan-Islamisme

Seperti telah diutarakan di atas komitmen awal al-Afghani pada 
ranah politik didorong oleh ancaman kekuatan Eropa terhadap dunia 
Islam melalui proyek kolonialisme dan imperialisme, khususnya 
kekuatan Inggris yang menurut al-Afghani meskipun berjalan secara 
halus namun memiliki efek yang paling menghancurkan bagi dunia 
Islam dibandingkan dengan praktek-praktek kekuasaan kolonialisme 
yang lain. Sementara di tengah ancaman kekuatan kolonialisme 
Eropa tersebut, dunia Islam tengah mengalami proses pembusukan 
peradaban, ketika peranan rasionalitas tidak ditempatkan pada posisi 
terhormat sebagai pemandu arah perubahan sosial. Tema-tema 
tentang ancaman kekuatan adidaya di dunia Islam dan kelemahan-
kelemahan internal masyarakat Islam inilah yang mengedepan 
dalam pemikiran-pemikiran al-Afghani dan muridnya Abduh pada 
jurnal berkala berbahasa Arab al-‘Urwah al-Wutsqā.22   

Menghadapi ancaman-ancaman kolonialisme terhadap dunia 
Islam ini, al-Afghani dalam berbagai pemikirannya memberi spirit 
kepada umat Islam, bahwa sebenarnya mereka dapat menghadapi 
tantangan dan ancaman dari negara-negara Eropa. Ia mencontohkan 
beberapa perlawanan rakyat Muslim terhadap kolonialisme seperti 
gerakan Mahdi di Sudan yang berhasil melawan kolonialisme 
Inggris. Persoalannya adalah sebagian besar umat Islam tidak 
menggunakan metode berpikir rasional, terpecah belah dan tidak 
memiliki kebajikan publik. Rasa kesatuan dan solidaritas dunia Islam 
inilah yang menurut al-Afghani menjadi pendorong kebangkitan 
peradaban dunia Islam dalam merespons kolonialisme. 

22 Hourani, Pemikiran Liberal.
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Pada konteks inilah, al-Afghani memahami Islam sebagai 
sebuah peradaban yang tengah menghadapi krisis. Dipengaruhi 
oleh pemikiran Guizot ketika membahas sejarah peradaban Eropa, 
al-Afghani memahami “peradaban” sebagai gerak yang bersifat 
aktif, ketika sebuah masyarakat melangkah maju untuk mengubah 
kondisi mereka. Terinspirasi oleh pemikiran Guizot, al-Afghani 
memahami bahwa gerak maju tersebut berjalan dalam dua arah, 
yaitu: pertama, kemajuan sosial sebagai langkah kedepan untuk 
merealisasikan kesejahteraan sosial; dan kedua, kemajuan individual 
yang meliputi kecakapan intelektual, perasaan, dan gagasan. 
Menurut al-Afghani, di dalam dua jalan kemajuan tersebutlah 
moral dan intelektual saling berperan untuk mendorong dinamika 
sebuah peradaban. Kondisi setiap peradaban bergantung pada ikatan 
moral dari manusia-manusianya. Ikatan tersebut sangat tergantung 
dari kemauan tiap-tiap manusia untuk mengendalikan aktivitasnya 
melalui kendali rasio. Pada sisi lain hal tersebut juga mensyaratkan 
solidaritas dan kemauan bersama oleh anggota masyarakat untuk 
menerima prinsip-prinsip moral dan aturan yang dihasilkan melalui 
proses bernalar.23                     

Keyakinan al-Afghani akan pentingnya rasionalitas dalam 
menggerakkan arah peradaban ini mempengaruhi pandangannya 
tentang pemikiran politik yang dapat dikembangkan sebagai basis 
pelembagaan politik di dunia Islam. Meskipun menurut Hourani 
dia tidak mengkritik pemerintahan monarki Islam, namun 
pemahaman terhadap pemikiran politik al-Afghani yang terkait 
dengan pentingnya peranan rasionalitas berkontribusi terhadap 
tekanannya akan pentingnya pembatasan kekuasaan monarki 
melalui model konstitusional yang membatasi dan mengatur 
kekuasaan dari pemegang kekuasaan. Seperti diutarakan oleh Hassan 
Hanafi 24 bahwa sebagai konsekuensi dari pemikirannya tentang 
pentingnya rasionalitas dalam mereformasi peradaban Islam, gerakan 
reformasi al-Afghani menyerukan pembangunan sistem politik 

23 Hourani, Pemikiran Liberal, h. 184-85.
24 Hanafi , Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam, h. 124.
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berbasis kebebasan dan demokrasi. Pemikiran tentang pentingnya 
pembatasan kekuasaan melalui konstitusi merupakan embrio dari 
pelembagaan institusi politik republik di dalam peradaban Islam.   

Kualitas peradaban yang dihasilkan dari proses bernalar dan 
solidaritas komunitas terhadap prinsip-prinsip itulah yang menurut 
al-Afghani hilang dalam peradaban Islam di eranya. Sementara ketika 
al-Afghani melihat sejarah Islam, pada masa-masa keemasannya 
kualitas-kualitas terpenting dari kemajuan sebuah peradaban hadir di 
dalamnya. Kualitas kemajuan sosial dan individual berjalan integral 
dengan berkembangnya rasionalitas yang terkait dengan solidaritas 
keumatan. Selain mendorong kebangkitan kembali peradaban 
Islam melalui revitalisasi rasionalitas, al-Afghani secara politis juga 
menyerukan persatuan Islam melalui proyek Pan-Islamisme. Melalui 
proyek politiknya tersebut, ia ingin mengutarakan bahwa perbedaan 
antara faksi politik dan sekte-sekte di dalam Islam (Sunni maupun 
Syi‘i) bukanlah hambatan bagi persatuan dan solidaritas dunia 
Islam. Melalui solidaritas Islam dan dinamisasi peradaban melalui 
aktivasi rasio, maka potensi kekuatan Islam menjadi teraktualkan 
dan tantangan Eropa dan tuntutan modernisasi dapat terjawab 
dengan baik. Pandangan al-Afghani tentang pentingnya persatuan 
umat Islam dan menyelesaikan problem perpecahan antara sekte-
sekte yang dapat menghancurkan tali persatuan tersebut, terinspirasi 
oleh pemikiran Herder tentang riwayat nasionalisme Jerman, ketika 
pertikaian antara agama dan sekte-sekte di dalamnya berkontribusi 
terhadap perpecahan nasionalisme. 

Untuk merealisasikan proyek Pan-Islamisme dan anti-imperialisme 
inilah, al-Afghani membangun jaringan dan hubungan baik dengan 
setiap penguasa Islam, bahkan rekan-rekan Eropanya. Jalur-jalur 
diplomasi dengan tiap kalangan elite Islam maupun kalangan inte-
lektual dan politisi Eropa ia tempuh untuk mempersatukan dunia 
Islam dan menghadapi tantangan imperialisme Eropa. Pada satu 
sisi upaya yang gigih dan terus-menerus untuk membangun lobi-
lobi politik dengan kalangan elite politik dipandang sebagai bentuk 
avonturisme dan pragmatisme politik al-Afghani. Namun demikian, 
apabila kita lihat pada perspektif yang berbeda, maka upaya al-Afghani 
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tersebut adalah bentuk konsistensinya dalam arena politik untuk 
memajukan proyek Pan-Islamisme. Manifestasi konsistensi al-Afghani 
tersebut dapat dibuktikan ketika ia membangun hubungan dan 
menjadi penasehat pemimpin Persia Syah Nashir al-Din, ia segera 
mengambil sikap dan turut membangun kekuatan oposisi terhadap 
Syah, ketika sang pemimpin tersebut melakukan konsesi dalam 
bisnis tembakau dengan perusahaan asing. Sementara itu di Mesir, 
ia melakukan praktik oposisi terhadap para elite pemilik kekuasaan 
surat obligasi. Di sini tampak bahwa al-Afghani tidak pernah menjadi 
abdi yang manis dari kekuasaan.25 

Refleksi Salafisme al-Afghani dalam 
Pembaharuan Peradaban Islam Kontemporer     

Memahami tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam masa 
kini, sangat terasa bahwa gema suara tentang pentingnya reformasi 
peradaban Islam melalui pembaharuan pemikiran dan solidaritas 
dunia Islam menjadi begitu penting untuk dipikirkan, dikritisi 
dan dipikirkan kembali. Ada kesesuaian antara tantangan dunia 
Islam saat ini dan krisis yang berlangsung pada masa al-Afghani. 
Keterpurukan di era globalisasi, krisis kebebasan dan krisis pe-
nolakan terhadap keragaman,  keterjebakan terhadap romantisme 
kejayaan Islam masa lalu serta keengganan untuk terbuka terhadap 
dunia luar dan perubahan, semuanya  memiliki akar yang sama pada 
krisis rasionalitas yang tengah berlangsung di dunia Islam. Dalam 
konteks inilah pemikiran pelopor Salafi sme al-Afghani menemukan 
relevansinya. Penerimaan terhadap spirit-spirit progresif dari 
pemikiran pelopor Salafi  awal al-Afghani membutuhkan kepekaan 
kita untuk melakukan kritik konstruktif terhadap proyek reformasi 
peradaban al-Afghani. Bagian akhir ini mencoba menginterogasi 
lebih dalam beberapa gagasan penting al-Afghani sebagai upaya 
untuk memperkuat proses rethinking Islam. 

25 Hourani, Pemikiran Liberal, h. 181-83.
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Pertama, kebutuhan untuk menyelaraskan metode berpikir 
rasional sebagai pendorong perubahan dalam peradaban Islam saat 
ini masih merupakan tantangan utama di dunia Islam. Ketika al-
Afghani mengumandangkan pentingnya fi lsafat dan berpikir rasional 
sebagai sumber utama reformasi Islam, ia berbicara dalam konteks 
rasionalitas sebagai sumber kuasa peradaban. Kebutuhan umat Islam 
untuk mengejar ketertinggalan dan tekanan kolonialisme Eropa 
membutuhkan reformasi internal dalam peradaban Islam berbasis 
pada berpikir secara rasional dan saintifi k. Di sini al-Afghani berbicara 
tentang rasio dan sains dalam konteks kepentingan strategis untuk 
meraih kekuasaan di tengah krisis peradaban yang berlangsung. 
Ketika kita ingin mengkontekstualisasikan dalam tantangan dunia 
Islam saat ini, maka modus berpikir yang melihat rasio dalam 
konteks sarana mencapai kuasa ini harus diseimbangkan dengan 
pemahaman rasio berbasis komunikasi. Ketika rasio dipahami 
sebagai proses membangun komunikasi intersubyektif, ruang publik 
yang bebas dan setara, serta memperkuat demokratisasi dalam ranah 
sosial-kultural, maka seruan berpikir rasional juga akan menyentuh 
wilayah-wilayah yang saat ini menjadi persoalan di dunia Islam. 
Berbagai problem kemanusiaan muncul saat ini seperti persoalan 
pengakuan terhadap pluralisme dan keragaman, kesetaraan dan 
penghormatan terhadap hak-hak perempuan, dan toleransi. Seperti 
diutarakan oleh Dieter Senghaas26 bahwa kemampuan peradaban 
Islam untuk berdialog dengan keragaman menjadi salah satu bagian 
penting dari kemampuan Islam menghadapi tantangan modernitas.  
Berpikir rasional dalam konteks membangun komunikasi yang 
setara akan mempertemukan proyek reformasi peradaban Islam 
dengan agenda yang kerap kali dikumandangkan oleh mendiang 
Nurcholish Madjid tentang pentingnya membangun kesadaran 
Islam inklusif. 

Kedua, ketika al-Afghani berbicara tentang solidaritas 
Pan-Islamisme, ia tengah berbicara tentang pembentukan blok 

26 Dieter Senghaas, Th e Clash within Civilizations: Coming to Terms with 
Cultural Confl icts (London: Routledge, 2002).
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historis untuk melawan imperialisme Eropa. Spirit persatuan yang 
dikumandangkan saat itu tentunya harus dikontekstualisasikan 
dengan tantangan globalisasi dan perjumpaan antara Islam dan 
dimensi lokalitas yang berlangsung di tiap-tiap wilayah. Alih-alih 
mendorong ke arah progresivitas, seruan Pan-Islamisme dapat 
berbalik menjadi gagasan yang mendorong pada kemunduran dan 
konservatisme ketika tidak dipikirkan ulang. Tampilnya gagasan 
kekhalifahan Islam melawan dominasi Barat saat ini menjadi 
salah satu contoh bagaimana diskursus tentang persatuan Islam 
bisa berubah menuju arah yang kontraproduktif bagi progresifi tas 
peradaban. 

Di sini semangat al-Afghani ketika dibumikan dalam konteks 
sekarang semestinya disesuaikan dengan persoalan lokalitas dan 
pribumisasi Islam dan tantangan kosmopolitanisme. Menyangkut 
persoalan lokalitas, wajah Islam universal semestinya mampu 
menyesuaikan dirinya dengan anasir-anasir budaya lokal, sehingga 
tidak berubah menjadi narasi dominan yang menghancurkan 
pengetahuan dan kreativitas di tingkat lokal. Sementara sehubungan 
dengan tantangan kosmopolitanisme, maka gagasan tentang 
solidaritas Islam harus diperkuat dan bersifat inklusif terhadap 
aspirasi-aspirasi identitas terpinggirkan yang terhimpit oleh arus 
besar globalisasi. Di sinilah kontekstualitas gagasan Pan-Islamisme 
harus mentransformasikan kesadaran solidaritas Islam menuju 
solidaritas dan komitmen warga dunia untuk menampilkan wajah 
globalisasi lebih adil dan manusiawi. 

Ketiga, sehubungan dengan pencarian akan otentisitas Islam yang 
menjadi proyek utama al-Afghani, komitmen terhadap otentisitas 
Islam dan kehidupan pada masa Rasulullah maupun pemahaman 
terhadap teks suci al-Qur’an harus kita kaji dan renungkan secara 
hati-hati. Meminjam gagasan Abdul Karim Soroush,27 sebuah 
upaya untuk menafsirkan agama harus memperhatikan perbedaan 
antara dimensi “agama” dan “tafsir manusia terhadap agama.”  

27 Abdul karim Soroush, Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, terj. 
Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002). 
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Apabila agama dalam konteks kitab suci tidaklah bercacat, maka 
pemahaman terhadap agama bersifat dinamis dan tidak pernah 
menjangkau absolutisme agama itu sendiri. Tanpa kesadaran akan 
perbedaan antara keduanya, maka pencarian akan otentisitas Islam 
akan terjebak menjadi bentuk-bentuk absolutisme yang menolak 
keragaman. Problem Salafi sme kontemporer yang bersifat eksklusif 
dan tertutup terjadi karena mereka menganggap telah menggapai 
kebenaran tersebut, dan imbasnya mereka melihat pandangan-
pandangan yang berbeda dengan mereka tidak memiliki potensi 
kebenaran dalam dirinya. Di sinilah kesadaran akan keterbatasan 
kita sebagai penafsir akan membawa kita pada pandangan inklusif 
terhadap berbagai keragaman interpretasi dan melihatnya memiliki 
potensi kebenaran dalam dirinya. Akhirnya mengutip kalimat bijak 
dari Khaled Abou El Fadl28 dalam Musyawarah Buku, “Tidakkah 
kita memahami bahwa setiap zaman adalah zaman Tuhan dan 
bahwa setiap zaman harus dihormati, dikaji dan dipahami tetapi 
tidak untuk diciptakan kembali?” 
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IBRAHIM BAPAK AGAMA-AGAMA SEMITIK
Semangat Pengorbanan dalam Ketaatan kepada 

Tuhan dan Kepedulian terhadap Sesama1

Kautsar Azhari Noer

Mukadimah

Ibrahim (atau Abraham) dikenal sebagai “Bapak agama-agama 
Semitik,” yang membuat tiga agama Semitik ini (Yudaisme, Kristen, 
dan Islam) disebut pula “agama-agama Ibrahimi” (“Abrahamic 
religions”), yang mengambil nama yang berasal dari namanya 
sendiri. Tokoh sentral ini dikenal pula sebagai “Bapak orang-orang 
beriman” dan “Bapak monoteisme,” atau, seperti disebut dalam 
tradisi Islam, “Bapak tauhid”,2 karena ia adalah teladan dalam 

1 Makalah ini adalah revisi dari makalah yang disampaikan pada diskusi 
Meja Lintas Iman (MLI) dengan tema “Semangat Pengorbanan Ibrahim: Ketaatan 
kepada Tuhan dan Kepeduliaan terhadap Sesama,” yang diselenggarakan oleh Tim 
Kerja dari wakil-wakil Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi 
Waligereja Indonesia (KWI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, pada 
Sabtu, 1 Desember 2012, di Aula Gedung PP Muhammadiyah di Jakarta.

2 Sesuai dengan tauhid sebagai esensi tradisi Islam, Ibn ‘Arabi menyebut 
Ibrahim dalam hubungannya dengan surat al-Ikhlāsh yang inti kandungannya 
adalah tauhid. Syekh ini menyebut 12 nabi yang menjadi pijakan 12 kutub 
(quthb), kekasih Tuhan yang mewarisi ilmu-ilmu dan maqam-maqam dari 
Muhammad yang telah dimiliki oleh nabi-nabi tedahulu. Syekh ini menyebutkan 
12 nabi yang menjadi pijakan 12 kutub itu, dan menyebutkan pula bahwa setiap 
nabi dihubungkan dengan sebuah surat al-Qur’an. Dua belas nabi itu adalah 
Nuh (dihubungkan dengan surat Yāsin), Ibrahim (dihubungkan dengan surat al-
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beriman dan menegaskan keesaan Tuhan di kalangan orang-orang 
Yahudi, Kristen, dan Muslim. Tuhan menjadikan Ibrahim sebagai 
suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana 
dikatakan-Nya, “Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu 
pada Ibrahim” (Q 60: 4). Maka Dia memerintahkan kepada 
Muhammad untuk “mengikuti agama Ibrahim, yang hanif (selalu 
cenderung kepada kebenaran)” (Q 16: 123).

Kepercayaan monoteistik yang ditegakkan oleh Ibrahim 
berkembang menjadi tradisi monoteisik melalui dua jalur: jalur 
Yerusalem dan jalur Mekkah. Jalur Yerusalem adalah jalur Ishak, 
anak laki-laki Ibrahim dari Sarah, dan keturunannya, yang 
menjadikan Yerusalem sebagai pusat keagamaan mereka. Melalui 
jalur Yerusalem ini, tradisi keagamaan Ibrahimi mewujudkan dirinya 
pada Yudaisme dan Kristen. Jalur Mekkah adalah jalur Ismail, anak 
laki-laki Ibrahim dari Hajar, dan keturunannya, yang menjadikan 
Mekkah sebagai pusat keagamaan mereka. Melalui jalur Mekkah ini, 
tradisi keagamaan Ibrahimi mewujudkan dirinya pada Islam. Tiga 
agama Ibrahimi (Yudaisme, Kristen, dan Islam) telah memainkan 
peranan besar dalam membentuk peradaban umat manusia selama 
empat ribu tahun sampai hari ini.

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan antara tiga agama 
Ibrahimi ini, tentu saja terdapat pula persamaan-persamaan 
antara ketiganya karena secara historis ketiganya berasal dari satu 
“Bapak” yang sama, yaitu Ibrahim, dan secara metafi sis berasal 
dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan, yang disebut dengan 

Ikhlāsh), Musa (dihubungkan dengan surat al-Nashr). ‘Isa (dihubungkan dengan 
surat (al-Kāfi rūn), Dawud (dihubungkan dengan surat al-Zilzal), Sulaiman 
(dihubungkan dengan surat al-Wāqi‘ah), Ayyub (dihubungkan dengan surat al-
Baqarah), Ilyas (dihubungakan dengan surat Āli ‘Imrān), Luth (dihubungkan 
dengan surat al-Kahf ), Hud (dihubungkan dengan surat al-An‘ām), Shalih 
(dihubungkan dengan surat Th āhā), dan Syu‘ayb (dihubungkan dengan surat 
al-Mulk) (Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 9 volume [volume 9 khusus 
untuk indeks], diedit oleh Ahmad Syams al-Din [Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2006], 7: 113-30). Lihat William C. Chittick, Th e Self-Disclosure of 
God: Principles of Ibn al-‘Arabi’s Cosmology (Albany, NY: State University of New 
York Press, 1998), h. 33.   
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banyak nama seperti Yahweh, God, dan Allah.3 Penekanan 
keesaan Tuhan dalam tradisi tiga agama ini menuntut ketaatan 
dan kepasrahan kepada Tuhan seperti dicontohkan oleh Ibrahim 
dengan semangat pengorbanannya yang besar. Tulisan ini adalah 
sebuah upaya mendiskusikan semangat pengorbanan Ibrahim 
sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan dan kepeduliannya 
terhadap sesama. 

Ibrahim Kekasih Tuhan

Dalam tradisi tiga agama Semitik, Ibrahim diyakini sabagai 
“kekasih Tuhan,” “sahabat Tuhan,” “teman intim Tuhan” (2 
Tawarikh 20: 7; Yesaya 41: 8; Yakobus 2: 23; al-Qur’an 4: 125), 
yang dalam ungkapan Arab disebut “khalīl Allāh” atau, dengan 
singkat, “al-khalīl.” Apa arti al-khalīl? Menjawab pertanyaan ini, 
saya memilih penjelasan Ibn ‘Arabi (1165-1240), seorang Sufi  
terkemuka dari Andalusia. Syekh Sufi  ini mengatakan, 

Sesungguhnya al-khalīl [yaitu Ibrahim] disebut khalīl karena 
ia merembesi (takhallul) dan mencakup (hashr) semua sifat Zat 
Ilahiah. Sang penyair berkata:

Aku telah merembes ke dalam jalan ruh di dalam diriku
Dan demikianlah al-khalīl [yaitu Ibrahim] disebut khalīl. 

Dengan cara yang sama, warna merembes ke dalam apa yang 
diwarnai, karena aksiden (‘aradl) dalam hubungan dengan 
substansinya bukanlah seperti ruang dan yang menempatinya; 

3 Salah satu bab dalam karya Martin Lings A Return to the Spirit: Questions and 
Answers (Louisville, KY: Fons Viate, 2005), h. 20-28, berjudul “Do the Religions 
Contradict One Another?”  Menjawab pertanyaan ini, ia mengatakan, “Th e answer 
to this question is emphatically no, inasmuch as every religion is a manifestation 
of the One Supreme Reality” (Lings, A Return to the Spirit, h. 20).
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atau [Ibrahim disebut demikian] karena Tuhan (al-Haqq) 
merembesi (takhallul) wujud bentuk Ibrahim.4           

Ibn ‘Arabi mengatakan bahwa bila sesuatu merembesi sesuatu 
yang lain, pasti ia terkandung di dalam yang terakhir. Subyek yang 
merembesi (al-mutakhallil) tertutup oleh obyek yang dirembesi 
(al-mutakhallal). Obyek [yang dirembesi] adalah yang tampak 
(al-zhāhir), sedangkan subyek [yang merembesi] adalah yang tidak-
tampak (al-bathin), yang merupakan makanan bagi yang pertama, 
seperti air merembesi selembar wol sehinga wol itu mengembang 
dan membesar. BilaTuhan adalah yang tampak, maka makhluk 
tersembunyi di dalam-Nya. Bila makhluk adalah yang tampak, 
maka Tuhan adalah yang tidak tampak, yang tersembunyi, di 
dalamnya.5  

Penjelasan Syekh ini adalah sebuah penafsiran esoterik untuk 
menunjukkan bahwa hubungan antar Ibrahim dan Tuhan (antara 
kekasih dan Sang Pencinta) begitu erat dan intim, yang bukan hanya 
merupakan hubungan epistemologis dan etis, tetapi juga hubungan 
ontologis, yang sering dilabeli dengan label-label seperti panteisme 
dan monisme meskipun label-label itu tidak tepat digunakan untuk 
sistem Ibn ‘Arabi.

Ujian-ujian Tuhan untuk Ibrahim

Tuhan memilih Ibrahim senbagai kekasih-Nya. Biasanya bila 
seseorang mencintai orang lain, maka orang yang mencintai itu 
selalu berusaha menyenangkan dan membahagiakan orang yang 
dincintanya dengan memberikan apa pun yang menyenangkan. Ia 

4 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, diedit, diberi penjelasan (bagian-bagian 
tertentu) dan diberi pengantar oleh Abu al-‘Ala ‘Afi fi , 2 bagian (bagian pertama 
adalah pengantar ‘Afi fi  [h. 5-43] dan teks Fushūsh al-Hikam, dan bagian kedua 
adalah penjelasan ‘Afi fi ) (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1980 M/ 1400 H), 1: 
80.

5 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, 1: 81.
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tidak akan membebankan sesuatu yang menyengsarakan orang yang 
dicintainya karena ia khawatir orang yang dicintai itu, bila tidak 
tahan menderita akibat ujian berat itu, akan lari darinya. Dalam 
hubungan dengan para kekasih-Nya, termasuk Ibrahim, Tuhan 
tidak bersikap seperti itu; Dia justru memberi mereka ujian-ujian 
berat, yang mungkin sekaligus adalah cobaan-cobaan bagi mereka. 
Misalnya, Tuhan memberi Ibrahim ujian-ujian berat sebagai standar 
untuk meningkatkan ketaatan, kesetian dan kepasrahannya kepada 
Tuhan.

Ibrahim menghadapi ujian-ujian berat yang diberikan oleh 
Tuhan kepadanya. Bapak monoteisme ini telah mendapat sebuah 
ujian dan cobaan berat ketika ia masih muda. Dalam tradisi 
lisan Yahudi dikisahkan bahwa ujian itu adalah hukuman raja 
zalim, yaitu Namrud, atas penolakan Ibrahim untuk mengikuti 
penyembahan berhala. Namrud melemparkan Ibrahim ke dalam 
tungku pembakaran berapi sebagai hukuman itu, tetapi iman 
pemuda itu menyelamatkannya dari kematian.6 Kisah penolakan 
Ibrahim terhadap penyembahan berhala dan hukuman yang 
diterimanya atas penolakan itu ditemukan pula dalam tradisi 
Islam sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur’an (Q 21: 51-70). 
Kisah ini menyebutkan bahwa Ibrahim menentang ayahnya dan 
kaumnya yang menyembah berhala dan mengajak mereka untuk 
menyembah Tuhan yang menciptakan dan mengatur langit dan 
bumi. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecuali berhala 
yang terbesar. Para penyembah berhala marah dan menghukum 
Ibrahim dengan membakarnya, tetapi Tuhan membuat api dalam 
tempat pembakaran itu dingin dan damai bagi Ibrahim. Melalui 
kisah ini kita mengetahui bahwa Ibrahim memilih mempertahan 
imannya meskipun menerima hukuman luar biasa berat.  

Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Ibrahim dipercayai menerima 
ujian berat ketika ia diperintah oleh Tuhan untuk meninggalkan 
negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapanya, untuk pergi ke 

6 Rav P.S. Berg, Th e Essential Zohar: Th e Source of Kabbalistic Wisdom (New 
York: Bell Tower, 2002), h. 61-62.
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negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan berjanji bahwa 
Dia akan membuat Ibrahim menjadi bangsa besar, memberkatinya 
dan membuat namanya masyhur, dan ia akan menjadi berkat 
(Kejadian  12: 1-2). Ibrahim melaksanakan perintah itu sebagai 
ketaatan kepada Tuhan dan kepedulian terhadap keturunannya 
yang akan menjadi bangsa besar seperti dijanjikan oleh Tuhan. 
Perintah itu adalah ujian berat karena membutuhkan pengorbanan 
besar untuk melaksanakannya. Kita dapat membayangkan betapa 
berat bagi Ibrahim meninggalkan negerinya, bapanya, dan rumah 
bapanya, menuju Kanaan dengan perjalanan panjang yang pasti 
melelahkan. Ingat bahwa pada waktu itu di sana kendaraan yang 
dipakai adalah unta, kuda, dan keledai; belum ada mobil dan 
pesawat terbang seperti sekarang.

Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Ibrahim juga dipercayai 
menghadapi ujian berat lain ketika tinggal di Kanaan. Ujian itu 
adalah bencana kelaparan yang memaksanya meninggalkan negeri 
itu. Ini adalah ujian berat bagi iman dan ketaatan Ibrahim kepada 
Tuhan karena baru saja ia tinggal di sana, padahal Tuhan sendiri 
memerintahkannya untuk berdiam di negeri yang akan diwariskan 
kepada keturunannya. “Ketika kelaparan timbul di negeri itu, Abram 
[yaitu Abraham] pergi ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang 
asing, karena kelaparan hebat di negeri itu [Kanaan]” (Kejadian 12: 
10). Mesir dipilih oleh Ibrahim sebagai tujuan karena di sana tidak 
ada kelaparan, dan negeri itu adalah gudang gandum berkat tanah 
pertaniannya yang subur, yang dialiri oleh air sungai Nil.

Sarah Selamat dari Niat Jahat Firaun

Alkitab (atau Bibel) mengisahkan bahwa ketika sampai di 
Mesir, Ibrahim mendapat ujian dan cobaan berat lain ketika Firaun 
mengambil Sarah dan membawanya ke istana untuk menjadi 
permaisurinya. Memang pada zaman itu di Mesir ada peraturan 
bahwa perempuan-perempuan dan anak-anak orang asing yang 
datang ke negeri itu boleh diambil oleh Firaun. Bila Firaun meng-
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inginkan seorang perempuan asing, raja itu boleh membunuh 
suaminya. Ketika Ibrahim sampai di Mesir, Firaun menginginkan 
Sarah karena kecantikannya. Ibrahim menghadapi sebuah dilema 
antara dua sikap yang mencelakan dirinya: pertama, tidak berdusta 
dengan akibat nyawa melayang meskipun istrinya tetap hidup tetapi 
diambil oleh penguasa zalim itu; dan kedua, berdusta dengan akibat 
jiwa selamat dan mendapat banyak hadiah, tetapi istri diambil 
penguasa zalim itu. Bila ia tidak berdusta, tentu Firaun akan 
mengetahui bahwa ia adalah suami Sarah, dan penguasa Mesir itu 
— yang menginginkan Sarah karena kecantikannya yang luar biasa 
— akan membunuh suaminya agar keinginannya itu tercapai. Bila 
ia berdusta bahwa ia adalah saudara Sarah, bukan suaminya, Firaun 
tidak akan membunuhnya ketika penguasa Mesir itu mengambil 
Sarah untuk dijadikan istrinya. 

Ternyata Ibrahim memilih sikap kedua. Alkitab mengisahkan 
bahwa ketika akan masuk ke Mesir Ibrahim berkata kepada Sarah: 

Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan 
cantik. Apabila orang-orang Mesir melihat engkau, mereka 
akan berkata: Itu istrinya. Jadi mereka akan membunuhku 
dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau 
adalah saudaraku, agar aku diperlakukan mereka dengan baik 
demi engkau dan hidupku akan terselamatkan karena engkau” 
(Kejadian 12: 11-13). 

Apa yang terjadi ketika Ibrahim dan Sarah sampai di Mesir? 
Alkitab mengisahkan, 

Ketika Abram masuk ke Mesir, orang-orang Mesir melihat 
bahwa ia adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dan 
ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai [kemdian 
namanya diganti dengan Sarah], mereka memuji-mujinya di 
hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. 
Firaun memperlakukan Abram dengan baik demi perempuan 
itu, dan Abram memperoleh domba, lembu, keledai jantan, 
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budak laki-laki, budak perempuan, dan unta. Tetapi Tuhan 
menimpakan tulah yang hebat pada Firaun dan seisi istana 
karena Sarai istri Abram itu (Kejadian 12: 14-17). 

Apakah dusta Ibrahim itu dosa? Menurut pandangan Kristen 
Protestan yang diwakili oleh Bakker dusta Ibrahim bahwa Sarah 
adalah saudaranya adalah dosa. Bakker mengatakan bahwa 
pengakuan Ibrahim dengan berdusta itu adalah dosa. Ibrahim telah 
menggunakan dusta “dalam-bahaya.” Perbuatan demikian adalah 
dosa juga. Ia pun harus dicela atas perbuatannya. Dosa Ibrahim 
mengakibatkan Firaun berdosa pula, karena Firaun membawa Sarah 
ke istananya.7 Bila dusta Ibrahim itu adalah dosa, tentu ia tidak 
lulus menghadapi ujian itu. Bakker juga menilai bahwa Ibrahim 
melakukan dosa yang sama ketika mengatakan tentang Sarah 
untuk kedua kalinya, “Ia adalah saudaraku,” karena takut dibunuh 
orang. Maka Abimelekh, raja negeri Gerar, mengambil Sarah dan 
membawanya ke istananya. Untunglah Sarah dilindungi oleh Tuhan 
dari kesalahan Abimelekh dengan memperingatkan Abimelekh agar 
ia tidak menjadikan Sarah sebagai permaisurinya sehingga raja itu 
membatalkan keinginannya.8 

Berbeda dengan penilaian Bakker ini, penafsiran Kabbalistik 
dalam Zohar, teks sentral Kabbalah, sama sekali tidak pernah 
menyatakan bahwa dusta Ibrahim itu termasuk dosa. Zohar 
memberikan penafsiran esoterik tentang perkataan Ibrahim, “Ia 
adalah saudaraku” (“She is my sister”). Salah satu bagian teks Zohar 
tentang makna perkataan ini berbunyi: 

Ibrahim sama sekali tidak bergantung pada dirinya sendiri, 
tetapi melihat Shechinah selalu berdiam di kediaman Sarah, 
yang tidak pernah Dia tinggalkan. Dan karena Shechinah 
ada di sana, Ibrahim bergantung pada-Nya dan berkata, 

7 F.L. Bakker, Sejarah Kerajaan Allah 1: Perjanjian Lama, diterjemahkan 
oleh K. Siagian (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996), h. 108.

8 Bakker, Sejarah Kerajaan Allah 1, h. 144.
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“Ia adalah saudaraku,” sebagaimana tertulis, “Katakanlah 
kepada Kebijaksanaan (Hikmah), Engkau adalah saudaraku” 
(Amsal 7: 4). Ini berarti bahwa Shechinah disebut pula 
Kebijaksanaan. Karena itu Ibrahim mengatakan, “Ia adalah 
saudaraku.”9 

Kutipan ini menunjukan bahwa Ibrahim bergantung pada 
Shechinah, yang selalu menemani Sarah di mana dan kapan saja. 
Ketika Ibrahim melihat Sarah, ia melihat Shechinah bersamanya, dan 
karena itu, ia mengatakan, “Ia adalah saudaraku.” Shechinah disebut 
“saudara” dan “Kebijaksanaan.”  Jadi ketika Ibrahim mengatakan, 
“Ia adalah saudaraku,” pada hakikatnya ia mengatakan, “Ia adalah 
Shechinah, yang selalu menemani Sarah.”

Ibrahim mengatakan dua kali, “Ia adalah saudaraku,” “dan yang 
dia maksud adalah Shechinah ketika mengatakan perkataan ini.”10 
Pertama, ia mengatakan perkataan ini ketika menghadapi niat jahat 
Firaun di Mesir untuk menjadikan Sarah sebagai permaisurinya. 
Sarah diselamatkan oleh Tuhan dengan menimpakan tulah yang 
hebat pada Firaun dan seisi istananya. Kedua, ia mengatakan 
perkataan yang sama ketika menghadapi Abimelekh, raja negeri 
Gerar, yang mengambil Sarah dan membawanya ke istananya 
setelah perkataan itu ia ucapkan. Sarah dilindungi oleh Tuhan dari 
kesalahan Abimelekh dengan memperingatkan Abimelekh agar ia 
tidak menjadikan Sarah sebagai permaisurinya sehingga raja itu 
membatalkan keinginannya. 

Mengapa Shechinah disebut “saudara [perempuan]”? Jawaban 
Zohar adalah: Karena Ibrahim adalah sanak pihak yang benar, ia 
mengatakan, “Ia adalah saudaraku.” Rahasia ini sesuai dengan apa 
yang tertulis, “saudaraku, cintaku, merpatiku, idam-idamanku 

9 Rabbi Shimon bar Yochai with The Sulam commentary of Rabbi 
Yehuda Ashlaq, Th e Zohar, Th e First Ever Unabridged English Tranlation with 
Commentary, 22 volumes (Tel Aviv, Israel, & New York, NY: Th e Press of the 
“Yeshivat Kol Yehuda” Dean Rav Berg for the Study of Kabbalah, t.th),  3: 
413.

10 Robbi Shimon, Th e Zohar, 3: 414.
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yang tak bernoda” (Kidung Agung 5: 2). Ibrahim selalu menyebut 
Shechinah “saudaraku” karena ia bergantung pada-Nya dan keduanya 
[Ibrahim dan Shechinah], tidak pernah berpisah,11 sebagaimana 
Sarah dan Shechinah tidak pernah berpisah. 

Sebagaimana seorang saudara [perempuan] tidak pernah 
berpisah dari saudara laki-lakinya, begitu juga Ibrahim tertambat 
pada Shechinah dengan suatu cara yang membuat mereka tidak 
mungkin pernah berpisah. Meskipun seorang istri bisa berpisah 
dengan suaminya, seorang saudara [perempuan] tidak mungkin 
pernah berpisah dengan saudara laki-lakinya, karena dua saudara 
kandung tidak mungkin pernah berpisah.12

Shechinah, yang secara harfi ah berarti “subyek yang men-
diami,” “subyek yang menghuni,” adalah kehadiran Tuhan, aspek 
feminin Tuhan, atau “Tuhan dalam aspek feminin kedekatan pada 
alam.”13 Ia adalah bentuk imanen Tuhan dan secara tradisional 
dipahami sebagai sifat feminin.14 Shechinah adalah aspek feminin 
Cahaya. Ia adalah energi manifestasi, dan dengan demikian 
Ia adalah ekspresi Cahaya yang paling dekat dengan alam 
jasmani kita.15 Kehadiran imanen Shechinah dengan Sarah telah 
membuat-Nya tidak dapat dipisahkan dari Sarah, sehingga ketika 
Ibrahim melihat Sarah pada hakikatnya ia melihat Shechinah atau 
kehadiran Shechinah. 

Zohar menegaskan bahwa Ibrahim berpegang erat-erat pada iman 
yang memagarinya dari penyimpangan dan kesesatan agar ia tetap 
berjalan di jalan yang lurus, jalan yang benar. Baik ketika pergi ke 
Mesir maupun ketika mengunjungi negeri Abimelekh, ia menyebut 
Shechinah “saudaraku” agar tetap berpegang teguh pada iman. 

11 Robbi Shimon, Th e Zohar, 3: 415.
12 Robbi Shimon, Th e Zohar, 3: 416.
13 Shimon Shokek, Kabbalah and the Art of Being: Th e Smithsonian Lectures, 

edited by Michael Leavitt (London and New York: Routledge, 2001), h. 166; 
Stephen M. Wylen, Settings of Silver: An Introduction to Judaism (New York, NJ: 
Paulist Press, 1989), h. 371.

14 Berg, Th e Essential Zohar, h. 67.
15 Berg, Th e Essential Zohar, h. 87.
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Inilah cara bagaimana Ibrahim berpegang kuat pada iman. 
Ini adalah sebuah kiasan bagi rahasia Shechinah pada tingkat 
“saudara,” ketika ia pergi ke Mesir dan pergi ke tanah Filistin. 
Ini serupa dengan orang yang merencanakan masuk ke dalam 
sebuah lubang yang dalam, tetapi takut bahwa ia mungkin 
tidak mampu memanjat kembali keluar dari lubang itu. Apa 
yang ia lakukan? Ia mengikatkan seutas tali di atas lubang itu, 
dan berkata kepada dirinya: Sekarang aku telah mengikatkan 
buhul ini, aku akan masuk ke dalam lubang ini. Dengan cara 
yang serupa, sebelum Ibrahim pergi ke Mesir, ia melindungi 
dirinya dengan buhul iman. Hanya setelah keadaan itu terjamin 
aman, ia melakukan perjalanan ke Mesir.16 

Teks klasik mistisisme Yahudi itu menjelaskan bahwa Tuhan 
melindungi Abraham dalam menghadapi uijian ini. Teks itu 
berbunyi: 

“Dan Firaun memerintahkan punggawa-punggawanya ber-
kaitan dengan Abram, dan mereka mengantarnya pergi…” 
(Kejadian 12: 20). Silakan lihat: Yang Esa, Dia yang terberkati, 
adalah pelindung orang-orang yang benar, yang melindungi 
mereka dari kekuasaan orang-orang lain. Maka Yang Kudus, 
Dia yang terberkati, melindungi Abraham, maka tidak ada 
orang yang bisa mencelakakannya atau istrinya… Silakan 
lihat: Tuhan tidak meninggalkan Sarah sama sekali selama 
malam itu. Ketika Firaun menghampiri perempuan itu, 
seorang malaikat datang dan memukulnya [Firaun]. Kapan 
saja Sarah mengatakan, “Pukullah,” malaikat itu memukul. 
Selama peristiwa itu, Abraham meminta Tuhannya melalui 
doa-doanya, agar tidak membiarkan siapapun mencelakai 
istrinya. Karena itu tertulislah: “tetapi orang-orang yang benar 
berani (penuh kepercayaan) seperti seekor singa” (Amsal 28: 
1). Inilah sebuah cobaan Tuhan untuk menguji Abraham, 

16 Robbi Shimon, Th e Zohar, 3: 418-19.
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tetapi Abraham tidak ragu sedikit pun pada Yang Kudus, Dia 
yang terberkati.17

Perlindungan Tuhan bagi Sarah adalah juga perlindungan-
Nya bagi Ibrahim. Ini berarti bahwa Tuhan melindungi Ibrahim 
dalam menghadapi ujian itu. Tuhan mencegah raja zalim itu untuk 
mencelakakan Ibrahim dan Sarah. Maka Tuhan menimpakan tulah 
pada Firaun sehingga ia tidak sempat mengadakan hubungan suami-
istri dengan Sarah. Ibrahim mengatakan, “Ia adalah saudaraku” 
meskipun bagi Firauan ucapan itu berarti “Sarah adalah saudaraku,” 
sedangkan bagi Ibrahim ucapan yang sama berarti “Shechinah 
adalah saudaraku.” Ibrahim meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan 
akan melindunginya dan istrinya. Itulah cara Ibrahim menghadapi 
cobaan berat itu dan ia lulus.

Teks-teks klasik Islam mengisahkan bahwa Tuhan memelihara 
Ibrahim dan Sarah dari keinginan raja zalim di Mesir itu. Hadis-
hadis yang menceritakan kisah itu, seperti disebutkan oleh Ibn 
Katsir, menjelaskan bahwa Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 
tiga kali: pertama, yaitu ucapannya, “Sesungguhnya aku sakit” (Q 
37: 89); kedua, ucapannya, “Sebenarnya patung besar itulah yang 
melakukannya” (Q 21: 63); dan “Sesungguhnya ia [Sarah] adalah 
saudara perempuanku.” Di antara hadis-hadis itu ada hadis yang 
menyatakan bahwa semua kebohongan itu dilakukannya karena 
Allah dan ada juga hadis yang menyatakan bahwa tidak satu pun 
dari tiga kalimat itu kecuali untuk mempertahankan ketaatannya 
kepada Allah. Ibn Katsir juga menyebutkan riwayat-riwayat bahwa 
Ibrahim menyuruh Sarah berdoa untuk menghadapi raja zalim itu. 
Ibrahim berkata kepada Sarah: “Berdoalah kepada Allah untukku, 
dan aku tidak akan mencelakakanmu.” Sarah pun berdoa. Ketika 
pegawai-pegawai penguasa zalim itu membawa Sarah ke hadapan 
Firaun, tiba-tiba ia merasa tidak senang pada Sarah dan berkata: 
“Kalian tidak membawa manusia kepadaku, tetapi membawa 
syaitan. Jadikanlah dia [Sarah] sebagai budak Hajar.” Selamatlah 

17 Rabbi Shimon, Th e Zohar, 3: 72.
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sarah dari niat jahat raja zalim itu. Ketika Sarah mendatangi 
Ibrahim, ia menjawab pertanyaan suaminya itu tentang keadaannya, 
“Allah telah melindungi kita dari tipu daya orang zalim, dan ia 
menyuruhku mengabdi kepada Hajar.”18

Seperti teks Kabbalah, teks yang dikutip ini menjelaskan 
bahwa Tuhan memelihara Ibrahim dan Sarah dari malapetaka yang 
direncarakan raja zalim itu. Kebohongan Ibrahim dalam keadaan 
yang membahayakannya itu justru dilakukannya karena Tuhan 
dan mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan karena ia yakin 
bahwa Tuhan menjaga Sarah yang sangat mencintainya dan tidak 
mungkin mengkhianatinya. Kebohongan Ibrahim itu bukan dosa. 
Ia mengetahui bahwa Sarah sama sekali tidak mencintai raja zalim 
itu. Ibrahim lulus dengan baik dalam memghadapi cobaan yang 
sangat berat itu. 

Mempersembahkan Anak Tercinta
  
Berkaitan dengan problem sebagai ujian yang dihadapi oleh 

Ibrahim, Rav P.S. Berg, seorang guru Kabbalah, mengatakan bahwa 
problem terpenting kehidupan Ibrahim dan pernikahannya dengan 
Sarah adalah penderitaan hidup tanpa anak, dan pencapaian terbesar 
mereka berdua adalah pemecahan problem itu melalui kepercayaan 
[penuh] pada Tuhan.19 Silakan Anda membayangkan betapa berat 
penderitaan batin sepasang suami-istri yang telah menjalani hidup 
pernikahan selama puluhan tahun tanpa seorang anak pun ketika 
sang suami telah berusia 100 tahun dan sang istri yang mandul itu 
sudah berusia 90 tahun,20 usia sangat tua untuk ukuran seorang 

18 Ibn Katsir, Qishash al-Anbiyī’ (Beirut: Dar al-Fikr, 1042/1982.).
19 Berg, Th e Essential Zohar, h. 146.
20 Alkitab mengisahkan bahwa Tuhan mengganti nama tokoh ini, yaitu 

“Abram,” yang berarti “bapak yang luhur,” ketika ia berusia 99 tahun, dengan 
“Abraham,” yang berarti “bapak orang banyak,” dan Dia juga mengganti nama 
istrinya, yaitu “Sarai,” yang berarti “yang layak sebagai ratu,” ketika ia berumur 
90 tahun, dengan nama barunya, yaitu “Sarah,” yang berarti “ratu” (Kejadian 
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perempuan normal yang masih bisa hamil karena ia telah mati 
haid. Meskipun Ibrahim pada usia itu telah mendengar janji Tuhan 
bahwa Dia akan memberinya melalui Sarah seorang anak laki-laki, 
bapak orang-orang beriman ini tetap bertanya-tanya dalam hatinya, 
“Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan 
seorang anak dan mungkinkah Sarah, yang telah berumur sembilan 
puluh tahun itu melahirkan seorang anak?” (Kejadian 17: 17). 
Ibrahim tampak lega setelah mendengar jaminan Tuhan bahwa 
Ishak, anaknya yang pasti akan dilahirkan dari Sarah, dan Ismail, 
anak yang telah dilahirkan dari Hagar (dalam Islam disebut Hajar), 
masing-masing akan melahirkan keturunan yang menjadi bangsa 
besar (Kejadian 17: 19-21; 18: 10-15). 

Betapa gembiranya Ibrahim dan Sarah melihat anak mereka, 
yang dinamai Ishak, lahir ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan 
Sarah berusia 90 tahun. Ibrahim menyunat Ishak ketika anak itu 
berusia delapan hari seperti diperintahkan oleh Tuhan. Kegembiraan 
Sarah terlihat dari ucapannya, “Tuhan telah membuat aku tertawa; 
setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku” (Kejadian 
21: 2-6). Menurut kepercayaan tradisional Yahudi dan Kristen, 
kegembiraan Ibrahim dan Sarah tidak berlangsung lama karena 
Ibrahim menerima ujian berat lagi, yaitu perintah Tuhan bahwa 
Ibrahim harus mempersembahkan anaknya yang sangat dicintainya 
itu sebagai korban bakaran. Tuhan berfi rman: “Ambillah anakmu 
yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak; pergilah ke tanah 
Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran 
pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu” (Kejadian 
22: 2). Dalam catatan Flavius Josephus (37-95 M), seorang 
sejarawan Yahudi, Ishak pada waktu itu berusia 25 tahun.21 Tetapi 

17: 5, 15-16).  Penggantian nama suami-istri ini adalah jaminan Tuhan kepada 
Ibrahim dan Sarah bahwa Tuhan akan menepati janji-Nya untuk memberi 
mereka keturunan yang akan menjadi bangsa besar (Bakker, Sejarah Kerajaan 
Allah 1, h. 126-30).

21 Flavius Josephus, Jewish Antiquities, translated by William Whiston, 
with an Introduction by Brian McGing (Ware, Hertfordshire, UK: Wordswoth 
Editions Limited, 2006), h. 30.
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dalam Midrash, suatu metode penafsiran Kitabiah Yahudi, Ishak 
berusia 37 tahun.22 Jadi Ishak pada waktu itu bukan anak kecil lagi 
seperti dipahami banyak orang. Ia adalah seorang pemuda yang 
telah dewasa atau seorang dewasa.

Perintah itu sangat berat dan aneh. Perintah itu sangat berat 
karena Ishak, anak yang akan dipersembahkan itu, adalah anak 
tunggal Ibrahim dari Sarah sebagai istri resmi yang sah, yang telah 
ditunggu-tunggu selama beberapa puluh tahun sejak mereka menikah 
sampai akhirnya dilahirkan pada usia mereka yang tua ketika sang 
suami berumur 100 tahun dan sang istri berumur 90 tahun. Apalagi 
anak itu dijanjikan akan melahirkan bangsa besar. Perintah itu aneh 
karena: (1) perintah itu bertentangan dengan perasaan kemanusiaan 
yang menghormati dan menjunjung tinggi hak untuk hidup bagi 
setiap orang; (2) perintah itu bertabrakan dengan keyakinan bahwa 
Tuhan adalah sumber semua kebajikan yang mustahil memerintahkan 
melakukan kejahatan apapun, apalagi pembunuhan: (3) perintah itu 
kelihatannya akan membatalkan perjanjian Tuhan untuk meneruskan 
kelahiran bangsa besar, yang dalam iman Kristen akan melahirkan 
Yesus Kristus sebagai Juruselamat; dan (4) perintah itu meniru tradisi 
orang-orang kafi r yang mengorbankan manusia untuk memperoleh 
berkat dari dewa mereka. 

Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang 
Muslim meyakini bahwa Ibrahim melaksanakan perintah yang sangat 
berat dan aneh itu karena iman, ketaatan dan kepasrahannya kepada 
Tuhan. Perbedaan muncul tentang siapa yang akan disembelih 
untuk dipersembahkan atau dikorbankan, Ismail putra Ibrahim dari 
Hajar, atau Ishak putra Ibrahim dari Sarah. Orang-orang Yahudi 
dan orang-orang Kristen meyakini bahwa anak Ibrahim yang akan 
disembelih dalam kisah itu adalah Ishak seperti disebutkan dengan 
jelas oleh Alkitab, sedangkan sebagian besar orang Muslim meyakini 

22 Louis Ginzberg, Legends of th Jews, Sixth Edition (Philadelphia: Jewish 
Publication Society, 1992), h. 132, seperti dikutip oleh Charlotte Gordon, Th e 
Woman Who Named God: Abraham’s Dilemma and the Birth of Th ree Faiths (New 
York, NY: Little, Brown and Company, 2009), h. 257.
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bahwa anak yang akan disembelih itu adalah Ismail yang namanya 
dalam kisah dramatis itu tidak disebut oleh al-Qur’an. Namun para 
penganut tiga agama Semitik ini sepaham bahwa penyembelihan 
yang telah betul-betul dipersiapkan itu secara mendadak dicegah 
oleh Tuhan, sehingga Ishak atau Ismail selamat dari kematian. 
Sebagai pengganti anak yang akan disembelih itu, secara tiba-tiba 
Tuhan mendatangkan seekor domba jantan sehingga Ibrahim 
menyembelih domba itu. Dalam Islam, peristiwa ini dijadikan dasar 
disyariatkannya kurban yang dilakukan pada Idul Adha.

Sekarang mari kita memperhatikan penjelasan Charlotte 
Gordon, seorang sarjana sejarah dan sastra keluaran Boston 
Univesity, tentang perdebatan antara orang-orang Muslim pada 
satu pihak dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada 
pihak lain tentang siapa yang akan dikorbankan, Ismail atau Ishak.23 
Charlotte Gordon mengatakan bahwa orang-orang Muslim modern 
menjadikan beberapa problem sentral dalam teks Kitabiah (Biblical 
text) sebagai dasar gagasan mereka untuk membela kepercayaan 
mereka bahwa anak yang akan dikorbaknan adalah Ismail. Pertama, 
Tuhan memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankan 
anak [laki-laki] satu-satunya, tetapi, dalam versi Kitabiah tentang 
kisah itu, Tuhan mengeluarkan perintah-Nya ketika Ibrahim telah 
mempunyai dua anak [laki-laki] (Ismail dan Ishak). Pemikir-
pemikir Yahudi dan Kristen menjelaskan kontradiksi ini dengan 
salah satu dari tiga cara: (1) Ibrahim mempunyai hanya satu anak 
dengan Sarah, perempuan yang diberi upacara perminyakan suci 
milik Tuhan; (2) Ismail telah diusir dalam hal ini dan karena itu 
untuk semua maksud dan tujuan, ia bukan lagi anak Ibrahim; atau 
(3) Ismail telah termasuk dalam berkat Tuhan tetapi bukan dalam 
perjanjian-Nya tentang Tanah Yang Dijanjikan.

Orang-orang Muslim membalas argumen-argumen ini dengan 
mengatakan kronologi Alkitab adalah keliru, dan Muhammad dan 
teologi Islam mengoreksi kesalahan-kesalahan ini. Jelas, Tuhan 
memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya 

23 Gordon, Th e Woman Who Named God, h. 262-63.
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sebelum kelahiran Ishak, kembali ketika Ibrahim mempunyai 
anak satu-satunya. Ini menggiring orang-orang Muslim untuk 
memperlihatkan kontradiksi nyata kedua dalam Alkitab: pertanyaan 
problematik tentang usia Ismail pada waktu pengusirannya. Dalam 
Alkitab, usianya ketika itu kelihatannya masih seumur anak kecil 
yang sering diayunkan bolak-balik. Ibrahim tidak bisa “meletakkan” 
seorang anak berumur belasan tahun di atas bahu Hajar. Hajar tidak 
bisa meletakkan seorang dewasa di dalam semak. Dan seorang dewasa 
tidak akan menangis seperti bayi. Ini kelihatanya menunjukkan 
bahwa Ismail tidak bisa dikirim ke padang pasir ketika ia berusia 
tujuhbelas tahun. Maka pemikir-pemikir Islam mengatakan bahwa 
Ibrahim mesti mengusir hajar ketika Ismail adalah seorang bayi.

Bagaimanapun, sebuah problem muncul dengan versi Muslim 
ini, karena Ismail dikhitan pada usia tigabelas tahun, dan tidak jelas 
bagaimana peristiwa itu akan terjadi jika ia telah diusir. Pemikir-
pemikir Muslim menyelesaikan problem ini dengan menjelaskan 
bahwa Ibrahim adalah seorang ayah penuh cinta/kasih (loving 
father) yang secara teratur mengunjungi anaknya yang masih kecil 
di Mekkah dan selama salah satu kunjungannya ia melakukan 
pengkhitanan Ismail. Tradisi Islam menganggap bahwa Ibrahim 
mengunjungi Ismail setiap tujuh tahun dan pada kunjungan 
pertama, peristiwa pengorban itu terjadi, sebagai ujian yang 
melibatkan Ismail, bukan Ishak yang belum dilahirkan. 

Charlotte Gordon memberikan sebuah tafsiran lain tentang 
makna kisah dramatis itu. Sarjana ini mengatakan bahwa Ibrahim 
dalam menghadapi peristiwa itu telah membuktikan bahwa “rasa 
takutnya kepada Tuhan” lebih besar daripada kesetiaannya kepada 
anaknya, ia juga mendeklarasikan secara implisit bahwa peranannya 
sebagai seorang penyembah Tuhan menggantikan peranannya 
sebagai seorang ayah. Meskipun ini adalah sebuah kerugian lebih 
pahit, ujian Tuhan telah menyelamatkan Ibrahim dari semacam 
dosa penyembahan berhala, yaitu cinta yang terlalu banyak kepada 
anaknya. Atau mengatakannya dengan cara lain, desakan Tuhan agar 
Ibrahim memberikan Ishak kepada-Nya mengingatkan Ibrahim 
bahwa Tuhan adalah lebih penting daripada anaknya. Akhirnya, 
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harus bisa dipahami jika kelahiran ajaib Ishak telah membutakan 
Ibrahim kepada setiap realitas, termasuk eksistensi Tuhan. Gunung 
Moria memperlihatkan kepada Ibrahim bahwa ia tidak lebih dari 
perantara dalam kelahiran Ishak; Tuhan memiliki kekuasaan untuk 
memberikan kehidupan, karena itu ayah hakiki Ishak adalah Tuhan. 
Sebenarnya, Tuhan adalah juga ayah Ibrahim. Hasil-hasil pertama 
dan, sebenarnya, semua hasil adalah hasil Tuhan.24 

Penafsiran Charlotte Gordon ini adalah penafsiran teosentris, 
penafsiran yang berpusat pada Tuhan. Semua perbuatan manusia 
harus dipersembahkan atau ditujukan kepada Tuhan. Tidak boleh 
ada cinta, kepatuhan, ketundukan, dan kesetian kepada apa pun 
dan siapa pun melebihi, apalagi mengalahkan, cinta, kepatuhan, 
ketundukan, dan kesetian kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya 
lebih dibutuhkan dari segala sesuatu selain Dia, tetapi Dia adalah 
pelaku hakiki semua perbuatan. Tuhan adalah “ayah hakiki” semua 
manusia. Bahkan Dia adalah “prodosen hakiki” semua produksi, 
“penghasil hakiki” semua hasil. Dengan kata lain, Dia adalah sang 
Pencipta segala sesuatu. 

 Penafsiran Charlotte Gordon ini — bahwa desakan Tuhan agar 
Ibrahim memberikan Ishak kepada-Nya mengingatkan Ibrahim 
bahwa Tuhan adalah lebih penting daripada anaknya, dan bahwa 
kelahiran ajaib Ishak telah membutakan Ibrahim kepada setiap 
realitas, termasuk eksistensi Tuhan — mengingatkan kita kepada 
penafsiran Sahl al-Tustari (w. 896), seorang Sufi  dari Iraq, bahwa 
cinta Ibrahim kepada anaknya telah melebihi dan menghalangi 
cintanya kepada Tuhan sehingga Tuhan memerintahkan kepadanya 
untuk menyembelih anaknya. Tujuan perintah itu, menurut 
Sahl al-Tustari, bukanlah terjadinya penyembelihan itu, tetapi 
sesungguhnya tujuannya adalah membersihkan dan memurnikan 
lubuk hati terdalam (al-sirr) dari cinta kepada segala sesuatu selain 
Tuhan dengan sebab paling serius. Ketika lubuk hati terdalam itu 
telah bersih dan murni untuk Tuhan dan menjauh dari kebiasaan 
tabiat alamiahnya, maka Tuhan menebusnya dengan Penyembelihan 

24 Gordon, Th e Woman Who Named God, h. 259-60.
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Besar [domba jantan].25 Penafsiran Sahl al-Tastari ini mirip dengan 
penafsiran Abu ‘Abd al-Rahman al-Sulami (w. 1021), seorang Sufi  
dari Persia, dengan mengutip salah satu pendapat, bahwa hikmah 
perintah Tuhan terhadap Ibrahim untuk menyembelih anaknya 
adalah: Sesungguhnya Tuhan berkehendak menghilangkan dari 
lubuk hati terdalam Ibrahim cinta [berlebihan] kepada anaknya 
agar ia tidak mempersaingkan cinta kepada Dia dengan cinta 
kepada selain Dia. Tujuan yang diinginkan dari perintah itu adalah 
membeningkan lubuk hati terdalam dan meninggalkan kebiasaan 
tabiat alamiah, bukan menyembelih anaknya. Tuhan telah membuat 
pisau yang telah di letakkan di leher anaknya terbalik sehingga 
tidak memotong leher anak itu. Maka Tuhan memanggil Ibrahim, 
dan berfirman, “Maka Kami telah menebus anak itu dengan 
Penyembelihan Besar [domba jantan] (Q 37: 107), yaitu telah terjadi 
apa yang dituntut oleh Tuhan dari Ibrahim dengan cara isyarat.26 

Tuhan yang dilukiskan oleh al-Tustari dan al-Sulami ini adalah 
Tuhan “pencemburu” kepada kekasih-Nya. Seakan-akan Dia takut 
kehilangan cinta dan kesetiaan Ibrahim kepada-Nya. Karena itu, Dia 
menguji apakah cinta Ibrahim kepada-Nya telah dikalahkan oleh 
cintannya kepada anaknya. Ternyata cinta Ibrahim, meskipun pernah 
direbut oleh anaknya, masih tetap sepenuhnya murni kepada Tuhan. 
Tujuan perintah penyembelihan bukanlah terlaksananya penyembelihan 
itu tetapi adalah membersihkan dan memurnikan lubuk hati terdalam 
Ibrahim dari cinta kepada segala sesuatu selain Tuhan.    

Ibn ‘Arabi sebagai salah seorang Sufi  yang mewakili penafsiran 
esoterik memberikan penafsiran yang berbeda tentang kisah 
pengorbanan Ibrahim ini. Ia mengatakan bahwa Ibrahim memahami 
bahwa ia diperintah dalam mimpi oleh Allah untuk menyembelih 
betul-betul anaknya sendiri. Ia menjelaskan bahwa, 

25 Abu Muhammad Sahl ibn ‘Abd Allah al-Tustari, Tafsīr al-Tustarī, diberi 
catatan oleh Muhammad Basil ‘Uyun al-Sud (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2007), h. 131. 

26 Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad ibn al-Husayn ibn Musa al-Azadi 
al-Sulami, Haqa’iq al-Tafsir: Tafsir al-Qur’an al-‘Aziz, 2 volume (Beirut: Dar al-
Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2001/1421), 2: 180-81.
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Ibrahim berkata kepada anaknya: “Wahai anakku! Sesungguhnya 
aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu” (Q 
37: 102). Mimpi itu (al-manām) adalah kehadiran khayalan/
imajinasi (al-khayāl) dan Ibrahim tidak memahami arti 
metaforisnya. Seekor domba jantan muncul dalam bentuk 
anak Ibrahim dalam mimpi itu, maka ia membenarkan 
penglihatan (al-ru’yā) [dalam mimpi] itu. Karena itu, Tuhannya 
menyelamatkan anak itu dari waham (pemahaman keliru) 
Ibrahim dengan Penyembelihan Besar/Pengorbanan Besar 
[domba jantan], yang merupakan pemahaman arti metaforis 
[yang benar] tentang penglihatannya menurut Allah, tetapi ia 
[Ibrahim] tidak mengetahuinya. Penampakan bentuk dalam 
kehadiran khayalan memerlukan ilmu lain untuk memahami 
apa yang dikehendaki oleh Allah dengan bentuk itu.27

Allah berkata kepada Ibrahim, ketika memanggilnya: “Maka 
Kami panggil dia, Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah 
membenarkan (shaddaqta) penglihatan [dalam mimpi] itu” (Q 
37: 105), tetapi Dia tidak berkata kepadanya “engkau benar 
(shadaqta)” tentang penglihatan itu, yaitu [dengan melihat] 
apa yang enkau lihat itu adalah anakmu: karena ia tidak 
memahami arti metaforisnya, tetapi mengambil arti lahiriah 
apa yang dilihatnya meskipun penglihatan [dalam mimpi] 
membutuhkan pemahaman arti metaforisnya.28         

Melalui penjelasan ini Ibn ‘Arabi mencoba meyakinkan bahwa 
Ibrahim salah memahami mimpinya tentang penglihatan dalam 
mimpi itu. Kesalahan Ibrahim adalah bahwa ia tidak memahami arti 
metaforis apa yang dilihat dalam mimpi itu, tetapi ia mengambil arti 
lahiriah atau harfi ahnya, yaitu anaknya sendiri. Bila ia memahami 
arti metaforisnya, tentu ia benar. Maka tanggapan Tuhan kepada 
Ibrahim berbunyi, “sungguh engkau telah membenarkan (shaddaqta) 

27 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, 1: 85.
28 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, 1: 85-86.
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penglihatan [dalam mimpi] itu,” tetapi Dia tidak berkata kepadanya 
“engkau benar (shadaqta)” tentang penglihatan itu. “Membenarkan” 
atau “menganggap benar” tidak mesti berarti benar, tetapi “benar” 
tentu berarti benar. 

Pemahamam arti metaforis (ta‘bīr) yang dilakukan Ibn ‘Arabi 
ini sebernarnya identik dengan takwil (ta’wīl) meskipun ia tidak 
menggunakan kata ta’wīl. Penafsiran esoterik tentang kisah dramatis 
yang sedang kita bicarakan ini, seperti dilakukan oleh Ibn ‘Arabi, 
tidak menimbulkan kesan bahwa perintah itu sangat berat dan 
tidak bertentang dengan akal sehat, alias tidak aneh. Perintah dalam 
mimpi itu bagi Ibrahim bila dipahaminya dengan takwil seperti ini 
tentu terasa tidak seberat pirintah yang sama yang dipahaminya 
secara lahiriah, karena obyek yang akan disembelih adalah domba 
jantan, bukan anaknya sendiri. Pemahaman arti metaforis mimpi itu 
juga tidak akan menimbulkan kesan adanya perintah aneh karena: 
(1) perintah itu tidak bertentangan dengan perasaan kemanusiaan 
yang menghormati dan menjunjung tinggi hak untuk hidup bagi 
setiap orang; (2) perintah itu tidak bertabrakan dengan keyakinan 
bahwa Tuhan adalah sumber semua kebajikan yang mustahil 
memerintahkan melakukan kejahatan apapun, apalagi pembunuhan; 
(3) perintah itu tidak akan membatalkan perjanjian Tuhan untuk 
meneruskan kelahiran bangsa besar, yang dalam iman Kristen 
anaknya Ishak akan melahirkan Yesus Kristus sebagai Juruselamat 
dan dalam iman Islam anaknya Ismail akan melahirkan bangsa besar, 
yang akan dibimbing oleh Muhammad; dan (4) perintah itu tidak 
meniru tradisi orang-orang  kafi r yang mengorbankan manusia 
untuk memperoleh berkat dari dewa mereka.

Tujuan Ujian Tuhan

Menarik memperhatikan tafsiran esoterik Rav P.S. Berg tentang 
kisah dramatis Ibrahim dan anaknya Ishak. Guru Kabbalah ini 
mengatakan bahwa Ibrahim tentu saja telah lulus dalam menghadapi 
banyak ujian. Ujian terakhir ini adalah ujian yang paling sulit, 
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karena ujian ini menuntutnya untuk berbuat sepenuhnya melawan 
tabiatnya, naturnya. Ibrahim adalah perwujudan murni kebaikan 
dan kemurahan hati. Dalam terminologi Kabbalistik, sangkutan 
Ibrahim adalah dengan Sefirah Chesed. Energi pertimbangan 
(dalam arti sikap dan tindakan tegas dan keras) dan kedahsyatan 
yang terkait dengat Sefi rah Gvurah asing bagi Ibrahim. Sebagai 
fondasi perjalanan spiritual yang harus dibangun jika sekiranya 
penyelamatan umat manusia harus direalisasikan, Ibrahim harus 
dijadikan seorang yang sempurna. Itulah tujuan ujian terakhir ini, 
seperti dijelaskan oleh Zohar.

Tidak ada pertimbangan pada diri Ibrahim sebelumnya. Ia 
dijadikan sepenuhnya dari kebaikan hati (Ibrani: Chesed). 
Sekarang air dicampur dengan api; kebaikan hati dicampur 
dengan pertimbangan (Ibrani: Gvurah). Ibrahim tidak mencapai 
kesempurnaan hingga ia mempersiapkan dirinya untuk melak-
sanakan pertimbangan dan mendirikannya di tempatnya.
 
Maka sepanjang hidupnya, Ibrahim tidak mencapai kesempur-
naan hingga sekarang, sampai air bercampur dengan api dan api 
dengan air – kanan dengan kiri dan kiri dengan kanan. Itulah 
sebabnya mengapa tertulis “Sang Pencipta menguji Ibrahim” 
dan bukan “menguji Ishak.” Karena sang Pencipta mengundang 
Ibrahim supaya tercakup dalam pertimbangan. Ketika Ibrahim 
melaksanakan tindakan mengikat Ishak, api memasuki air, 
yaitu pertimbangan memasuki kebaikan hati, dan keduanya 
[pertimbangan dan kebaikan hati] saling disempurnakan oleh 
satu sama lain.29 

Penafsiran Kabbalistik ini menunjukkan bahwa ujian terakhir 
yang dihadapi oleh Ibrahim ini bertujuan untuk menjadikannya 
sebagai manusia sempurna sebagai fondasi perjalanan spiritual 
bagi penyelamatan umat manusia. Ibrahim tidak akan mencapai 

29 Berg, Th e Essential Zohar, h. 148-49.
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kesempurnaan sepanjang hidupnya kecuali jika ia mencapai 
keseimbangan penuh di dalam dirinya atau sebagai dirinya sendiri, 
yaitu keseimbangan antara sifat-sifat feminin yang diwakili oleh 
Chesed dan sifat-sifat maskulin yang diwakili oleh Gvurah. Sebelum 
ujian ini, Ibrahim dipenuhi oleh sifat-sifat feminin seperti kasih 
sayang, kebaikan, kemurahan hati, keramahan, dan kelembutan. 
Kelulusan Ibrahim dalam menempuh ujuan ini menanamkan 
sifat-sifat maskulin seperti keagungan, kehebatan, keperkasaan, 
ketegasan, dan pertimbangan, yang selama ini tidak tumbuh dalam 
dirinya. Setelah itu Chesed berpadu dengan Gvurah, yin berpadu 
dengan yang, secara penuh dan seimbang di dalam diri Ibrahim.

Kepribadian sempurna Ibrahim ini adalah cerminan kesem-
puraan pesan profetiknya yang menjadi standar bagi kelanjutan 
pesan profetik para nabi-nabi yang dalam sejarah telah melahirkan 
tradisi-tradisi keagamaan Semitik, yang terlembaga dalam bentuk 
agama-agama Yudaisme, Kristen, dan Islam. Masing-masing dari 
ketiga agama ini mengaku dirinya sebagai penerus pesan profetik 
Ibrahim, tetapi secara historis masing-masing menekankan aspek 
yang berbeda. Yudaisme melalui Musa lebih menekankan aspek 
eksterik, Kristen melalui Yesus lebih menekankan aspek esoterik, 
dan Islam melalui Muhammad menekankan kedua aspek ini seperti 
yang ditekankan oleh pesan profetik Ibrahim.

Kembali kepada ujian fi nal ini, yaitu perintah Tuhan kepada 
Ibrahim untuk menyembelih anak tunggalnya untuk dipersem-
bahkan sebagai korban bakaran, Zohar menjelaskan bahwa Tuhan 
memberikan ujian kepada Ibrahim, seperti tertulis: “Tuhan telah 
melakukan ujian untuk Ibrahim” (Kejadian 22: 1). Teks ini ini 
mengajukan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan “ujian” 
(Ibrani: nisah), dan lalu menjawabnya dengan mengatakan bahwa 
ujian dalam konteks ini berarti menaikkan bendera, sebagaimana 
tertulis: “meninggikan standar” (Yesaya 62: 10) dan “menegakkan 
standar” (Yeremia 4: 6). Tuhan menaikkan standar Ibrahim di 
seluruh dunia. Untuk itu Tuhan menaikkan bendera Ibrahim di 
depan semua mata, sebagaimana tertulis: “telah melakukan ujian 
untuk Ibrahim.” Untuk mengangkat derajat orang-orang baik, 
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Tuhan mengji mereka, sehingga mereka bisa mengangkat kepala 
mereka di seluruh dunia.30 

Meskipun Tuhan lebih menahan diri dari kemarahan-Nya 
kepada orang-orang jahat daripada kepada orang-orang baik, 
Dia selalu keras kepada orang-orang baik dalam setiap perbuatan 
yang mereka lakukan. Karena Tuhan mengetahui bahwa orang-
orang baik tidak akan berpaling, baik ke kenan maupun ke kiri, 
Dia terus menerus tanpa henti-hentinya menguji mereka. Tuhan 
menguji mereka bukan untuk kepentingan-Nya sendiri, karena 
Dia mengetahui keinginan dan kekukuhan iman mereka dan tidak 
membutuhkan tindakan menguji mereka. Tuhan menguji mereka 
semata-mata untuk mengangkat derajat mereka, untuk memberi 
mereka kepercayaan karena mereka memperoleh manfaat melalui 
pengalaman-pengalaman.31

Besarnya pengorbanan Ibrahim sesuai dengan beratnya ujian 
yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Semakin berat ujian yang 
diberikan oleh Tuhan kepadanya, semakin besar pengorbanan 
yang harus dilakukannya. Derajat yang dicapainya juga semakin 
tinggi sesuai dengan beratnya ujian yang dilaluinya. Ujian dan 
pengorbanan menghadapi ujian itu bertujuan untuk kemaslahatan 
bagi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya.

Khatimah
  
Banyak pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah 

Ibrahim dalam teks-teks tradisi agama-agama Ibrahimi. Semangat 
pengorbanannya yang sangat besar sebagai manifestasi ketaatan 
dan kepatuhannya kepada Tuhan dan kepeduliannya terhadap 
sesama patut dijadikan teladan oleh orang-orang yang mengaku 
diri mereka sebagai orang-orang yang beriman. Agama-agama 
Ibrahimi, meskipun secara geneologis sama-sama berasal dari 

30 Robbi Shimon, Th e Zohar, 4: 217.
31 Robbi Shimon, Th e Zohar, 4: 216.
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Ibrahim, dalam perjalanan sejarahnya yang panjang telah diwarnai 
oleh berbagai bentuk hubungan. Hubungan harmonis yang telah 
terjalin antara para penganut tiga agama ini di tempat-tempat dan 
waktu-waktu tertentu tentu sangat menguntungkan bagi para 
penganutnya. Namun demikian, hubungan antara tiga agama ini 
tidak jarang diwarnai oleh konfl ik yang mengakibatkan kerugian 
besar bagi semua pihak. Betul bahwa tidak semua konfl ik adalah 
konfl ik keagamaan, tetapi sebuah konfl ik akan semakin parah ketika 
konfl ik itu disertai atau dimasuki oleh sentimen keagamaan. Konfl ik 
yang didorong secara dominan oleh faktor keagamaan akan lebih 
berbahaya seperti terlihat pada konfl ik-konfl ik atas nama agama 
akhir-akhir ini yang disertai dengan terorisme.

Semangat pengorbanan yang perlu ditumbuhkan adalah 
semangat pengorbanan untuk membangun hubungan harmonis, 
persatuan, persaudaraan, dan kebesamaan antar sesama sebagai 
manifestasi ketaatan kepada Tuhan yang digerakkan oleh perasaan 
cinta kepada-Nya sebagaimana dipraktikan oleh para nabi. Per-
bedaan-perbedaan penafsiran antara para pemeluk agama-agama, 
khususnya agama-agama Ibrahimi, tidak boleh menghalangi tujuan 
mulia ini. Agama tidak boleh berubah dari sumber kasih sayang 
menjadi sumber kebencian. Agama tidak boleh berubah dari 
sumber kerukunan menjadi sumber perseteruan. Agama tidak boleh 
berubah dari sumber persaudaraan menjadi sumber permusuhan. 
Agama tidak boleh berubah dari sumber kepedulian terhadap sesama 
menjadi sumber ketidakpedulian. Sungguh ironis kenyataan yang 
kita saksikan sekarang baik di tanah air maupun di tempat-tempat 
lain seperti d Timur Tengah: agama yang seharusnya membantu 
menyelesaikan masalah justru menjadi dan menimbulkan masalah. 
Mengembalikan agama kepada pesan dan tujuan sejatinya yang 
mulia, seperti disebut tadi, adalah jihad yang wajib dilakukan oleh 
orang-orang beriman yang mendambakan kedamaian. 

Kepedulian terhadap sesama tidak akan pernah terlepas dari 
kehendak, kekuasaan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, kepe-
dulian Ibrahim kepada negerinya dilakukannya bukan hanya dengan 
pengorbanan dan kerja keras tetapi juga dengan doa kepada Tuhan. 
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Nabi Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri 
yang aman, dan berilah penduduknya rezeki berupa buah-buahan, 
yaitu siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan 
Hari Akhir” (Q 2: 126). Doa ini sangat tepat untuk negara dan 
bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini.

Wa’Llāh a‘lam bi al-shawāb. 

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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TAFSIR WAHDAT AL-WUJŪD 
BAGI KOMUNITAS JAWI

Kajian atas Ithāf al-Dzakī Ibrahim al-Kurani1

Oman Fathurahman

Pendahuluan

Hubungan politik dan perdagangan yang semakin menguat 
antara Melayu-Nusantara dengan dunia Arab-Islam sejak abad 
ke-15 telah menjadikan wilayah yang disebut pertama itu 
sebagai salah satu bagian penting dari wilayah tradisi Islam secara 
keseluruhan. Sejumlah teori berkaitan dengan kedatangan Islam 
di Melayu-Nusantara pun telah dikemukakan oleh sejumlah 
sarjana di bidangnya,2 hal yang tidak akan saya elaborasi dalam 

1 Versi bahasa Inggris dari artikel ini, dengan judul “Ithāf al-dhakī by Ibrāhīm 
al-Kūrānī: A Commentary of Wahdat al-Wujūd for Jāwī Audiences” telah terbit 
di Archipel 81 (2011): 177-198. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 
Henri Chambert-Loir, yang telah memberikan komentar berharga atas draft 
awal artikel ini.

2 Lihat misalnya G.W.J. Drewes, “New Light on the Coming of Islam 
to Indonesia,” BKI 124/4 (1968): 433-459; A.H. Johns, “Islam in Southeast 
Asia: Refl ections and New Directions,” Indonesia 19 (1975): 33-55; Merle 
Calvin Ricklefs, “Six Centuries of Islamization in Java,” dalam N. Levtzion, ed., 
Conversion to Islam (London: Oxford University Press, 1979); Mohd. Taib Osman, 
“Islamization of the Malays: Transformation of Culture,” dalam  Ahmad Ibrahim, 
Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain, eds., Reading on Islam in Southeast Asia 
(Singapure: Institute of Southeast Asian Studies, 1980); Azyumardi Azra, Jaringan 
Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: 

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:125titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:125 27/02/34   09:04:05 Õ27/02/34   09:04:05 Õ



OMAN FATHURAHMAN

126 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

konteks tulisan ini. Terlepas dari beragamnya argumen teori 
Islamisasi tersebut, Islam telah tersebar dan mengakar di kalangan 
komunitas Muslim wilayah ini berkat jaringan lokal dan global 
yang terbentuk, baik melalui aktivitas perdagangan, politik, agama, 
maupun pernikahan. 

Sejak abad ke-16 khususnya, jaringan global semacam itu terus 
menguat seiring dengan menguatnya peranan yang dimainkan oleh 
beberapa kesultanan Islam di wilayah Nusantara. Keterlibatan intens 
para penguasa lokal dalam aktivitas perdagangan internasional 
tidak saja telah berhasil menghubungkan mereka dengan para 
pedagang, melainkan juga dengan para penguasa, Arab.3 Hal ini 
pada gilirannya mendorong eksodus masyarakat Muslim Nusantara 
secara besar-besaran untuk mengunjungi Mekkah dan Madinah 
guna menunaikan ibadah haji dan sekaligus belajar ilmu agama 
kepada guru-guru terkemuka di Haramayn.  

Pada masa-masa berikutnya, khususnya mulai abad ke-17, 
ketika secara politis dunia Islam mengalami kemerosotan, tradisi 
intelektual Islamnya justru semakin semarak dengan terpusatnya 
aktifi tas keilmuan Islam di Mekkah dan Madinah, atau Haramayn.4 
Dengan pertumbuhan jamaah haji semacam ini, Haramayn menjadi 
semacam kawah candradimuka tempat bertemunya berbagai tradisi 
Islam dari sejumlah wilayah di belahan dunia, termasuk dunia 
Melayu-Nusantara, dan menyatu membentuk sebuah jaringan 

Mizan, 1994); danAzyumardi Azra, Th e Origins of Islamic Reformism in Southeast 
Asia: Networks of Indonesian-Malay and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth 
and Eighteenth Centuries (Australia & Honolulu: Allen and Unwin and University 
of Hawaii Press, 2004).

3 Azra, Th e Origins, h. 9. Martin van Bruinessen menyebut bahwa pada sekitar 
tahun 1630 an, sejumlah penguasa Banten dan Mataram saling berlomba untuk 
memperoleh gelar “Sultan” dari Syarif Mekkah, yang akan berarti pengakuan 
formal terhadap kesultanan mereka. Lebih dari itu, pada Sultan percaya bahwa 
gelar dari Syarif Mkekah tersebut dapat memberikan kekuatan supernatural 
tersendiri (Martin van Bruinessen, “Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: 
Orang Nusantara Naik Haji,” Ulumul Qur’an 2/5 [1990]: 42). 

4 Azra, Jaringan Ulama, h. 1.
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intelektual yang sangat kosmopolit.5 Sejumlah sumber Arab 
menyebut ulama Melayu-Nusantara6 sebagai jamā‘at al-jāwiyyīn, 
atau “komunitas orang Jawa.”7 

Seperti dikemukakan Peter Riddell, Islam di Nusantara di satu 
sisi memang merupakan “turunan” dari Islam di dunia Arab. Akan 
tetapi, di sisi lain, sejumlah ulama “Jawi” terbukti telah berhasil 
menunjukkan kapasitas mereka sebagai sarjana mumpuni asal 
daerah mereka masing-masing. Sebut, misalnya, Hamzah Fansuri,8 

5 Nehemia Levtzion, “Eighteenth Century Sufi  Brotherhoods: Structural, 
Organisational, and Ritual Changes,” dalam Peter Gregory Riddell and Toy 
Street, eds., Islam: Essays on Scripture, Th ought and Society (Leiden, New York, 
Kӧhln: Brill, 1997), h. 147.

6 Kata “Nusantara” merujuk pada wilayah geografi s Asia Tenggara secara 
keseluruhan, termasuk Kepulauan Melayu. 

7 Salah satu sumber Arab yang menyebut jamā‘at al-jāwiyyīn adalah Ithāf 
al-Dzakī karangan Ibrahim al-Kurani yang saya bicarakan dalam artikel ini. Karya 
tersebut mungkin ditulis sekitar 1665 (Oman Fathurahman, “Further Research 
on Ithāf Dhakī Manuscripts by Ibrahim al-Kurani,” dalam Stefanie Brinkmann 
& Beate Wiesmueller, eds., From Codicology to Technology: Islamic Manuscripts 
and their Place in Scholarship [Berlin: Frank & Timme, 2009], h.  47-58). 
Sebuah pembahasan khusus berkaitan dengan nisbah “al-Jawi” telah ditulis oleh 
R. Michael Feener & Michael Laff an dalam karya mereka “Sufi  Scents across 
the Indian Ocean: Yemeni Hagiography and the Earliest History of Southeast 
Asian Islam, Archipel 70 (2005): 185-208. Berdasarkan hasil penelusuran 
bibliografi s atas kitab Tabaqāt al-Khawwāsh karya Syihab al-Din Ahmad al-Syarji 
(1410/1487), dan Mir‘āt al-Jinān karya ‘Abd Allah ibn As‘ad al-Yafi ‘i (1298-1367), 
nisbah “al-Jawi” sudah mulai digunakan pada abad ke-13. 

8 Sebuah argumen berbasis temuan epigrafi  tentang masa wafat Hamzah 
Fansuri disampaikan oleh C. Guillot & L. Kalus, yang menyatakan bahwa ia 
telah wafat pada 1527 (C. Guillot & L. “La stèle funéraire de Hamzah Fansuri,” 
Archipel 60 [2000] : 3-24). Akan tetapi, Vladimir I. Braginsky mencoba 
menggugurkan argumen tersebut (Vladimir I. Braginsky, “On the Copy of 
Hamzah Fansuri’s Epitaph Published by C. Guillot & L. Kalus,” Archipel 62 
[2001]: 20-33), meski Guillot & Kalus tetap mempertahankannya (C. Guillot 
& L. Kalus, “En réponse à Vladimir I. Braginsky,” Archipel 62 [2001]: 34-38); 
lihat juga Azra, Th e Origins, h. 171; Feener dan Laff an termasuk sarjana yang 
mendukung kemungkinan temuan epigrafi s tersebut mengingat hal tersebut 
relevan dengan hipotesisnya tentang jaringan awal Aden-Jawi pada abad ke-15 
(Feener & Laff an, “Sufi  Scents,” h. 205). 
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Syams al-Din al-Sumatra’i,9 Nur al-Din al-Raniri (w. 1658), ‘Abd 
al-Ra‘uf ibn ‘Ali al-Jawi al-Fansuri (1615-1693),10 Muhammad Yusuf 
al-Makassari (1629-1699), ‘Abd al-Shamad al-Palimbani,11 Arsyad 
al-Banjari (1710-1812), Dawud al-Fatani (w. 1847), dan Nawawi al-
Bantani (1813-1879). Sebagai ulama, nama mereka terhubungkan 
dengan sejumlah ulama terkemuka di Haramayn sebagai guru.12 
Bahkan, sebagian dari mereka, seperti ‘Abd al-Shamad al-Palimbani, 
dikenal sebagai guru bagi sejumlah pelajar Arab, selain murid dari 
Tanah Jawi sendiri.

Karya-karya mereka pun dikenal tidak hanya oleh Muslim 
lokal, melainkan juga oleh masyarakat pembaca di dunia Islam 
yang lebih luas.13 Seperti diisyaratkan oleh Hooker, mereka telah 
berjasa menerjemahkan karya-karya Keislaman dari bahasa aslinya, 

9 Tentang pemikiran tasawuf al-Samatra’i, lihat A.H. Johns, “Refl ections on 
the Mysticism of Shams al-Din al-Samatra’i (1550?-1630),” dalam Jan van der 
Putten and M.K. Cody, eds., Lost Times and Untold Tales from the Malay World 
(Singapure: NUS Press, 2009), h. 148-163.

10 Sejumlah sumber, termasuk Azra (Jaringan Ulama), menambahkan kata 
“al-Sinkiki” di akhir namanya. Akan tetapi, nama lengkapnya adalah ‘Abd al-
Ra‘uf ibn ‘Ali al-Jawi al-Fansuri, sebagaimana tertulis dalam salah satu karyanya, 
Tarjumān al-Mustafīd (Oman Fathurahman & Munawar Holil, Katalog Naskah 
Ali Hasjmy (Catalogue of Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy’s Collection) (Tokyo & 
Jakarta:  C-DATS Tokyo University of Foreign Studies & PPIM UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 32-33. Sebuah edisi kritis atas salah satu karyanya 
yang berbahasa Arab Tanbīh al-Māsyī al-Mansūb ilā Th arīq al-Qusyāsyī, telah 
ditulis oleh Fathurahman (Oman Fathurahman, Menyoal Wahdatul Wujud 
[Bandung: Penerbit Mizan bekerjasama dengan EFEO, 1999]).

11 Tahun masa hidup dan wafatnya secara pasti masih belum jelas. Lihat 
Azra, Th e Origins, h. 13.

12 Tentang sebuah pembahasan terkait upaya pribumisasi Islam di Nusantara, 
berikut keterlibatan para ulama lokal dalam jaringan kesarjanaan Islam global 
yang sangat kosmopolit, lihat R. Michael Feener, “South-East Asian Localisation 
of Islam and Participation within a Global Umma, c 1500-1800,” dalam David 
O. Morgan and Anthony Reid, eds., Th e New Cambridge History of Islam. Volume 
3: Th e Eastern Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2010), h. 471-503.

13 Peter J. Riddell, Islam and Malay-Indonesian World: Transmission and 
Responses (Singapore: Horizon Books, 2001), h. 8-9.
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Arab, ke dalam bahasa-bahasa lokal, disertai penjelasan dalam 
konteks setempat, guna memfasilitasi bahan pelajaran agama bagi 
mereka yang tidak mampu mengakses bahasa sumbernya secara 
langsung.14

Salah satu tradisi Islam yang terhimpun di Haramayn, dan 
memberikan pengaruh signifi kan terhadap pembentukan tradisi 
intelektual Islam di dunia Melayu-Nusantara, adalah tradisi Islam 
India. Seperti akan disinggung di bawah, salah satu karya tasawuf 
yang menjadi pemicu polemik di dunia Melayu-Nusantara adalah 
al-Tuhfah al-Mursalah ilā al-Nabī shallallāhu ‘alayhi wa-sallama, 
selanjutnya akan disebut al-Tuhfah al-Mursalah, karangan seorang 
Sufi  India, Fadll Allah al-Hindi al-Burhanpuri (w. 1619). Kitab ini 
tersosialisasi ke kalangan Muslim Nusantara, antara lain, berkat 
jaringan keulamaan yang terbentuk di antara sesama anggota 
komunitas Haramayn tersebut.

Berkat jaringan yang terbentuk di antara ulama dari berbagai 
latar belakang budaya itu pula, maka kontak dan komunikasi 
antarbudaya pun mulai terbangun. Tidak jarang bahwa seorang 
ulama di Haramayn yang tidak pernah mengunjungi suatu wilayah 
tertentu, mengetahui, meski secara umum saja, peristiwa sosial 
keagamaan yang terjadi di wilayah lain, berkat informasi yang 
disampaikan melalui kolega-koleganya dari daerah setempat.

Dalam beberapa kasus, hubungan antar ulama Melayu-Nusantara 
dengan gurunya di Haramayn tersebut tampaknya sangat erat dan 
kuat, seperti terekam dalam teks-teks tertulis yang masih dapat kita 
jumpai, sehingga sejumlah ulama Melayu-Nusantara tidak segan-
segan menyatakan atau melaporkan perkembangan kehidupan sosial 
keagamaan di tanah Jawi sendiri, dan bahkan meminta fatwa atas 
sejumlah masalah yang dipersoalkan. 

Pengalaman di Kesultanan Banten adalah salah satu contoh 
di antaranya. Sultan Abdul Qadir (1626-1651), misalnya, dike-

14 M.B. Hooker, “Introduction: Th e Translation of Islam into South-East 
Asia,” dalam M.B. Hooker, ed., Islam in South-East Asia (Leiden: E.J. Brill, 
1983), h. 1-22.

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:129titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:129 27/02/34   09:04:06 Õ27/02/34   09:04:06 Õ



OMAN FATHURAHMAN

130 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

tahui pernah menitipkan sejumlah pertanyaan tentang karya 
al-Ghazali, Nashīhat al-Mulūk kepada delegasi khusus yang pergi 
ke Mekkah pada tahun 1638 M, dan kemudian diajukan kepada 
Syaykh Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Allan al-Shiddiqi (1588-1647), 
ulama terkemuka lain dalam tradisi intelektual Keislaman di 
Haramayn. Untuk memenuhi permintaan Sultan Abdul Qadir 
tersebut, Ibn ‘Allan menulis sebuah kitab yang berjudul al-
Mawāhib al-Rabbāniyyah ‘an al-As’ilah al-Jāwiyyah (Berbagai 
Hadiah Ketuhanan Berkaitan dengan Pertanyaan-pertanyaan 
dari Tanah Jawi).15

Contoh lain adalah ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Ali al-Jawi al-Fansuri, 
yang pernah mengajukan persoalan wahdat al-wujūd kepada 
gurunya, Ibrahim al-Kurani (1616-1690), serta meminta al-
Kurani agar mau menulis penjelasan berkaitan dengan doktrin 
tersebut, karena telah menimbulkan salah paham di antara 
komunitas Muslim Melayu-Nusantara, atau lebih tepatnya 
Aceh, tempat ‘Abd al-Ra’ūf menghabiskan karir keilmuan dan 
politiknya. 

Atas permintaan tersebut, maka al-Kurani menulis sebuah 
karya berjudul Ithāf al-Dzakī bi-Syarh al-Tuhfah al-Mursalah ilā 
al-Nabī shallallāhu ‘alayhi wa-sallama (Persembahan kepada Jiwa 
yang Suci: Penjelasan atas Kitab yang Dipersembahkan kepada 
Nabi saw). Selain Ithāf al-Dzakī, al-Kurani juga diketahui pernah 
menulis sebuah risalah berjudul al-Jawābāt al-Gharwīyah ‘an al-
Masā‘il al-Jāwiyyah al-Jahriyyah (Jawaban-jawaban yang Baik dan 
Jelas tentang Masalah-masalah dari Tanah Jawi).16

Kemudian, pada abad berikutnya, Arsyad al-Banjarī juga per-
nah meminta fatwa kepada gurunya, Sulayman al-Kurdi (1715-

15 P. Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University 
of Leiden and Other Collection in the Netherlands, Codices Manuscripti (Leiden: 
Leiden University Press, 1980), h. 204-205. Tentangn pembahasan atas teks ini 
dalam konteks tradisi Kesultanan Melayu Islam, lihat Jajat Burhanudin, “Islamic 
Knowledge, Authority and Political Power: Th e ‘Ulama in Colonial Indonesia,” 
Dissertation at the Leiden University (2007), h. 30-31.

16 Azra, Jaringan Ulama, h. 121.
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1780), perihal kebijakan Kesultanan Banjar saat itu yang lebih 
mendahulukan pajak daripada zakat.17 Maka, Sulaimān al-Kurdi 
pun menulis sebuah karya berjudul al-Durrah al-Bahīyyah fī 
Jawāb al-As’ilah al-Jāwiyyah (Mutiara Berharga untuk Menjawab 
Pertanyaan-pertanyaan dari Tanah Jawi).

Dari contoh-contoh di atas, jelas bahwa sejumlah karya telah 
ditulis dalam konteks tertentu yang menjadi bagian penting 
perjalanan sejarah sosial intelektual masyarakat Melayu-Nusantara. 
Karenanya, kajian atas teks-teks semacam itu niscaya akan sangat 
penting dilakukan.

Tulisan ini akan membahas salah satu teks yang telah dikemu-
kakan di atas, yakni Ithāf al-Dzakī bi-Syarh al-Tuhfah al-Mursalah 
ilá al-Nabī shallallāhu ‘alayhi wa-sallama, selanjutnya akan disebut 
Ithāf al-Dzakī, karangan Ibrahim ibn Hasan al-Kurani al-Syahrazuri 
al-Syahrani al-Kurdi al-Madani al-Syafi ‘i (1616-1690), selanjutnya 
akan disebut Ibrahim al-Kurani.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa Ithāf al-Dzakī 
mengandung konteks tersendiri yang membuat karya ini cukup 
penting, khususnya dalam konteks tradisi intelektual Islam 
di dunia Melayu-Nusantara karena ditulis sebagai respon atas 
permintaan mereka yang disebut oleh al-Kurani sendiri sebagai 
Jamā‘at al-Jāwīyīn (Komunitas Jawi),18 dan secara spesifi k untuk 
mengklarifi kasi perdebatan dan salah paham atas dokrin wahdat 
al-wujūd yang terjadi di Aceh.

17 Zamzam, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary sebagai Ulama Juru Da’wah 
dalam Sejarah Penyiaran Islam di Kalimantan Abad 13 H/18 M dan Pengaruhnya 
di Asia Tenggara (Banjarmasin: Penerbit Karya, 1979), h. 7.

18 Azra, dengan mendasarkan pada sejumlah sumber Arab, menggu-
nakan istilah Ashhāb al-Jāwīyīn untuk menyebut komunitas Melayu-
Nusantara di Haramayn (Azra, Jaringan Ulama, h. 196; Azra, Th e Origins, 
h. 75). Akan tetapi, karena sumber utama pembahasan buku ini adalah 
Ithāf al-Dzakī, saya menggunakan istilah Jamā‘at al-Jāwīyīn yang dipakai 
oleh al-Kurani.
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Tentang Ithāf al-Dzakī

Seperti diisyaratkan dalam judulnya, Ithāf al-Dzakī merupakan 
sebuah komentar (syarh) atas kitab lain berjudul al-Tuhfah al-
Mursalah. Kitab yang disebut terakhir ini ditulis oleh Fadlullah 
al-Hindi al-Burhanpuri, pada tahun 1590, berkaitan dengan 
doktrin “Martabat Tujuh” yang sempat sangat populer di kalangan 
masyarakat Muslim di dunia Melayu-Indonesia. Akan tetapi, 
dalam kenyataannya, Ithāf al-Dzakī lebih dari sekedar komentar 
terhadap al-Tuhfah al-Mursalah, karena pengantarnya sendiri, yang 
mengandung penjelasan al-Kurani tentang konsep tasawuf dan 
pengalaman para Sufi , sebetulnya menyita sekitar dua pertiga dari 
keseluruhan teks ini. 

Meskipun awalnya ditulis untuk memenuhi permintaan 
sebagian dari Jamā‘at al-Jāwīyīn tersebut, pembahasan tentang 
konsep-konsep ketuhanan dalam Ithāf al-Dzakī ternyata lebih 
bersifat teoritis dan sangat umum. Al-Kurani bahkan seperti tidak 
mengetahui sama sekali, karena tidak pernah menyinggungnya, 
siapa dan karya apa saja yang muncul di dunia Melayu-Nusantara 
masa itu terkait isu yang didiskusikan. Ia misalnya, tidak pernah 
menyebut Hamzah al-Fansuri, Syams al-Din al-Sumatr’i, Nur 
al-Din al-Raniri, atau bahkan ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Ali al-Jawi al-
Fansuri, yang ditengarai sebagai salah seorang yang mengajukan 
permasalahan ini ke al-Kurani.

Akan tetapi, karena sifatnya yang sangat umum pula, Ithāf 
al-Dzakī kemudian menjadi semacam jawaban atas persoalan-
persoalan ketuhanan, atau lebih khusus lagi tentang konsep wahdat 
al-wujūd, yang “memikat hati” kalangan pembaca dari kawasan 
dunia Islam lain,19 dan dikutip misalnya dalam sebuah teks tasawuf 
berpengaruh asal Afrika Barat berjudul Kitab Rimah Hizb al-Rahīm, 

19 Lihat, misalnya, A.H. Johns, “Friends in Grace: Ibrahim al-Kurani and 
Abd al-Rauf al-Sinkili,” dalam S. Udin, ed., Spectrum: Essays Prresented to Sutan 
Takdir Alisjahbana (Jakarta: Dian rakyat, 1978), h. 481.
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karangan al-Hajj ‘Umar.20 Tidak heran kemudian jika keseluruhan 
salinan naskah Ithāf al-Dzakī pun dijumpai dalam jumlah yang 
cukup besar (sejauh ini ada 30 salinan), dan tersebar di berbagai 
perpustakaan di dunia.

Penanggalan paling tua berkaitan dengan penulisan naskah 
Ithāf al-Dzakī ini terdapat dalam dua salinan naskah, yakni MS 820 
koleksi Fazil Ahmed Pasa, Perpustakaan Köprülü Istanbul, dan MS 
Arab 250 koleksi Harvard University Library, yang menyebutkan 
bahwa Ithāf al-Dzakī mulai ditulis pada hari Ahad 30 Rabiul Awal 
1076/20 September 1665, dan selesai pada awal Jumadil Akhir pada 
tahun yang sama. Kalaupun angka tersebut bukan merupakan tahun 
penulisan oleh al-Kurani, melainkan tahun penyalinan oleh seorang 
penyalin, setidaknya patut diduga bahwa MS 820 dan MS Arab 
250 ini adalah salinan terdekat dari naskah aslinya yang mungkin 
ditulis beberapa tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, Drewes memang pernah menyebutkan bahwa 
Ithāf al-Dzakī ditulis sebelum 1660, karena menurutnya, teks ini 
ditulis oleh al-Kurani atas perintah gurunya, Syaykh Ahmad al-
Qusyasyi, yang wafat pada tahun 1071/1660.21 Akan tetapi, seperti 
juga ditegaskan Azra, Drewes sama sekali tidak menunjukkan 
bukti yang dapat mendukung hipotesisnya itu.22 Demikian halnya 
Basheer M. Nafi , yang menyebut bahwa Ithāf al-Dzakī ditulis 
pada 1072/1661,23 tetapi tidak menyebutkan sumber mana yang 
mengandung angka tahun tersebut, karena MS Al-Azhar 288 yang 
dirujuknya juga tidak mengandung tahun penulisannya, melainkan 
hanya tahun penyalinan, yakni 1302/1884.

20 Bernd Radtke, “Studies on the Sources of the Kitab Rimah Hizb al-Rahim 
of al-Hajj ‘Umar,” Sudanic Africa 6 (1995): 73-113.

21 G.W.J. Drewes, “A.H. Johns PhD: Malay Sufi sm as Illustrated in an 
Anonymous Collection of 17th Century Tracts,” BKI 115/3 (1959) : 283.

22 Azra, Jaringan Ulama, h. 21.
23 Basheer M. Nafi , “Tasawwuf and Reform in Pre-Modern Islamic Culture: 

In Search of Ibrahim al-Kurani,” Die Welt des Islams 42/3 (2002):334.
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Tentang Ibrahim al-Kurani 

Ibrahim al-Kurani adalah sosok ulama yang dikenal sebagai 
seorang rekonsiliator, kompromistis, dan lebih suka memilih sebagai 
penengah di antara dua pendapat yang berseberangan. 

Tidak berbeda dengan gurunya, al-Qusyasyi, al-Kurani juga 
dikenal sebagai salah seorang ulama Haramayn yang sangat 
menekankan makna penting syariat di samping tasawuf, sehingga 
seorang Sufi , menurut al-Kurani, tidak sepatutnya membiarkan 
praktik mistisnya bertentangan dengan syariat dan kewajiban-
kewajiban agama yang lain. Watak dasar al-Kurani ini tentu saja 
tidak terbentuk begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi, baik oleh 
latar belakang pendidikannya maupun konteks sosial intelektual 
yang terjadi di sekelilingnya pada masanya.

Seperti terlihat dari embel-embel namanya, al-Syahrazuri, 
al-Kurani berasal dari Syahrazur, sebuah Kota di Hawraman, atau 
yang sekarang dikenal sebagai Iraqi Kurdistan di perbatasan Persia.24 
Para penulis biografi  Arab menyebut al-Kurani dengan sejumlah 
laqab (julukan) seperti Abu al-‘Irfan, Burhan al-Din, Abu Ishaq, 
Abu Muhammad, dan Abu al-Waqt.25 Penyebutan al-Kurani dengan 
laqab tersebut juga dapat dijumpai dalam sejumlah salinan naskah 
karangan al-Kurani.26

Sejumlah sumber berbeda-beda menyebut masa hidup al-
Kurani, meski sebagian besar menyebut tahun 1025/1616 sebagai 

24 Ulasan tentang sumber-sumber yang menyebut biografi  al-Kurani, 
termasuk karangan al-Kurani sendiri, al-Amam li Īqāzh al-Himam, lihat  Azra, 
Jaringan Ulama, h. 91.

25 Isma‘il Basya al-Baghdadi, Hadīyat al-‘Ārifīn: Asmā’ al-Mu’allifīn wa Ātsār 
al-Mushannifīn, 2 volume (Baghdad: Mansyurat Maktabat al-Mutsanna,1955), 
I, h. 19; Abu al-Fadll Muhammad Khalil ibn ‘Ali al-Muradi, Silk al-Durar fī 
A‘yān al-Qarn al-Tsani ‘Asyar, 4 volume (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1988), 
I, h. 3.

26 Lihat misalnya bagian awal kitab Mathla‘ al-Jūd MS 3765 koleksi Laleli 
Perpustakaan al- Süleymaniye, Istanbul.
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tahun kelahirnya, serta 1101/1690 sebagai tahun wafatnya.27 Al-
Muradi (1988, I, h. 6) memberikan tanggal yang lebih spesifi k 
berkaitan dengan wafatnya al-Kurani, yakni pada hari Rabu, 
sore hari setelah waktu Ashar, tanggal 12 Rabi‘ al-Tsani 1101/25 
Januari 1690. Akan tetapi, tanggal ini berbeda dengan informasi 
yang diberikan al-Albani (1996: 66), yang menyebutkan bahwa 
al-Kurani wafat lebih akhir, yakni pada 28 Jumada al-Ula 1101/10 
Maret 1690.

Jelas bahwa al-Kurani muda adalah seorang yang gemar 
mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menggali 
berbagai pengetahuan Keislaman. Setelah menerima pendidikan 
awal di tempat kelahirannya, yang mencakup pengetahuan bahasa 
Arab, kalam, manthiq, fi lsafat, dan lain-lain, al-Kūrānī pergi menuju 
Baghdad yang pada masa Kesultanan Turki Utsmani menjadi tempat 
impian bagi sebagian ulama Kurdi untuk belajar dengan sejumlah 
tokoh agama di sana. 

Setelah dua tahun belajar kepada, antara lain, Muhammad Syarīf 
al-Kurani di Baghdad, al-Kurani kemudian hijrah ke Damaskus serta 
belajar kepada ‘Abd al-Baqi Taqi al-Din al-Hanbali (w. 1070/1660) 
dan Najm al-Din al-Ghazzi.28 Guru yang disebut pertama adalah 
mufti di Damaskus dan salah seorang ulama Hanbali) terkemuka 
pada pertengahan abad ke-17. Di Damaskus inilah al-Kurani secara 
khusus mempelajari teks-teks fi kih mazhab Hanbali, selain juga 
teks-teks Ibn Taymiyah (1263-1328) dan salah seorang muridnya, 
Ibn al-Qayyim (1292-1350).29 Al-Kurani tampaknya memiliki 
keleluasaan dalam mempelajari berbagai literatur Islam dalam 

27 Khayr al-Din al-Zarkali, al-‘Alām: Qāmūs Tarājīm, Third Edition, 
12 volumes (Beirut: 1389/1969), 1: 28; Carl Brockelmann, Geschichte der 
Arabischen Litteratur (GAL) von Carl Brockelmann, 2 volumes and 3 suplements 
(Leiden: E.J. Brill, 1996); the previous edition of these books has been published 
by E.J. Brill: Vol I (1943), Vol. II (1949), Suplement I (1937), Suplement II 
(1938), Suplement III (1942), Vol. II: 505-506; al-Baghdadi, Hadīyat al-‘Ārifīn 
I (1951): 35-36; al-Muradi, Silk al-Durar, 1: 6.

28 Al-Muradi, Silk al-Durar, 1: 3.
29 Al-Kurani, al-Amam, MS 504, Perpustakaan Dar al-Kutub, Kairo, f. 43.
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berbagai bahasa karena selain tentunya bahasa Arab, ia juga sangat 
fasih berbahasa Persia dan Turki.30 

Pada 1061/1650, al-Kurani juga sempat berguru kepada Abu 
al-‘Aza’im Sulthan ibn Ahmad al-Mazahi dan Muhammad ibn ‘Ala’ 
al-Din al-Babili di Kairo, sebelum akhirnya belajar kepada sejumlah 
ulama di Madinah seperti Abu al-Mawahib Ahmad ibn ‘Ali al-
Syanawi, Muhammad Syarīf ibn Yusuf al-Kurani, ‘Abd al-Karim 
ibn Abi Bakr al-Husayni al-Kurani, dan secara khusus Shafī al-Din 
Ahmad ibn Muhammad al-Qusyasyi (w. 1660).31

Lebih dari sekedar hubungan guru-murid, dengan gurunya yang 
disebut terakhir ini al-Kurani menjalin hubungan dan kedekatan 
yang cukup istimewa. Selain menjadi penerus sebagai khalifah 
tarekat Syaththariyah dan mempelajari berbagai pengetahuan 
Keislaman, al-Kurani juga menikahi putri al-Qusyasyi; dengan 
demikian, hubungan keduanya mencakup hubungan keilmuan dan 
keluarga (Nafi  2002: 321). Hal ini mengingatkan pada hubungan 
antara al-Qusyasyi sendiri dengan Ahmad al-Qunawi, yang menjadi 
guru intelektual, mursyid tarekat Syaththariyah, dan sekaligus 
mertuanya (Azra 1994: 88).

Meski telah mendapatkan pengetahuan yang komprehensif 
dari al-Qusyasyi, al-Kurani tetap menambah pengetahuannya 
dengan berguru kepada sejumlah ulama Madinah lain, khususnya 
Muhammad al-Babili dan ‘Isa al-Tsa‘alibi, sehingga ia terbentuk 
menjadi seorang ulama yang oleh al-Muradi (1988, I: 6) diibaratkan 
sebagai “jabalan min jibāl al-‘ilm bahran min buhūr al-‘irfān” 
(sebuah gunung di antara sejumlah gunung pengetahuan, dan 
sebuah bahtera di antara sejumlah bahtera makrifat). 

Tak heran kemudian bila reputasi keilmuan al-Kurani menjadi 
“tidak biasa” pada zamannya. Kajiannya di bidang hadis, misalnya, 
tidak hanya mencakup koleksi hadis-hadis utama, tapi juga koleksi 
hadis-hadis “kecil” yang terkadang luput dari perhatian. Demikian 
halnya di bidang fi kih, al-Kurani tidak hanya mempelajari dan 

30 Al-Zarkali, al-‘Alām,  I: 35.
31 Al-Muradi, Silk al-Durar, 1: 3.
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menguasai teks-teks fi kih Syafi ‘i dan Hanafī yang saat itu sedang 
menjadi kecenderungan utama di kalangan komunitas Muslim 
Madinah, melainkan juga teks-teks fi kih Hanbali dan Maliki. Di 
bidang teologi, selain fasih dalam pemikiran-pemikiran al-Asy‘arī 
dan al-Maturidi, kajian al-Kurani juga mencakup pemikiran ‘Abd 
al-Ghanī al-Maqdisi dalam Kitāb I‘tiqād al-Syāfi ‘ī, dan pemikiran al-
Bukhari dalam Khalq Af‘āl al-‘Ibād, yang keduanya sering dianggap 
sebagai “sempalan” sejauh menyangkut teologi salafī di kalangan 
para ulama Sunni, karena tidak selalu sejalan dengan pemikiran-
pemikiran al-Asy‘ari dan al-Maturidi yang saat itu merupakan 
pemikiran paling berpengaruh.32

Kiranya, latar belakang keilmuan yang sedemikian kompleks 
inilah yang membentuk watak al-Kurani menjadi seorang moderat 
yang selalu bisa empati terhadap pemikiran yang berbeda dengan 
dirinya, dan yang lebih suka menengahi dua pemikiran yang 
berseberangan ketimbang berdiri secara ekstrim pada salah satunya. 
Dalam Ithāf al-Dzakī, al-Kūrānī sendiri mengatakan bahwa: 

امكن ام ح الرت ىل مقدم ٔوامجلع ج
(“Menghimpun [dua pemikiran yang berbeda] itu lebih diutamakan 
daripada memilih salah satunya, selama hal itu bisa dilakukan”). 

Dalam hal ini, al-Kurani mengutip wasiat ‘Umar ibn al-
Khaththab yang mengatakan: 

تظنن وال بك ما ه ئك حىت نه ا ىل ك ا امر يقلوضع جي مس ٔحخ ٔ ٔ
محمال اخلري يف ها جتد وانت سوءا او رشا سمل من خرجت للكمة ٔ ٔ م

(“…dan letakkanlah urusan saudaramu sebaik-baiknya, hingga ia 
menunjukkan hal yang membuatmu berubah pikiran; dan janganlah 
kamu menganggap buruk atau jelek ucapan yang berasal dari 
seorang Muslim, sejauh kamu bisa menemukan sebuah penafsiran 
yang baik atasnya…”).

32 Al-Kurani, al-Amam, ff . 10-12 dan 16; lihat juga Nafi , “Tasawwuf and 
Reform,” h. 322.
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Sikap al-Kurani, yang notabene adalah seorang Sufi , terhadap 
Ibn Taymiyah bisa jadi contoh yang baik bagaimana ia bersikap 
moderat dan santun terhadap pemikiran-pemikiran yang lebih 
sering dianggap berlawanan satu sama lain. Sudah diketahui umum 
bahwa Ibn Taymiyah adalah seorang tokoh Sunni terkemuka yang 
paling getol melancarkan kritik terhadap penafsiran, pemahaman, 
dan praktik-praktik tasawuf, karena dianggap sering melenceng dari 
rambu-rambu syariat, meski sesungguhnya Ibn Taymiyah sendiri 
cukup mendalam mempelajari tasawuf. Dalam salah satu karyanya, 
al-‘Aqīdah al-Wāsithiyyah misalnya, Ibn Taymiyah menolak keras 
pandangan-pandangan teologis kaum Sufi  yang merujuk pada 
teologi Asy‘ariyah. Bukan hanya itu, dalam karya ini, Ibn Taymiyah 
bahkan juga melancarkan kritik pedasnya terhadap kaum Jahmiyah 
dan Mu‘tazilah, yang pemikirannya tentang teologi sering diadopsi 
oleh tokoh-tokoh Sufi .

Salah satu kritik Ibn Taymiyah misalnya menyangkut penafsiran 
ayat-ayat al-Qur’an oleh para Sufi  yang ia anggap terlalu jauh keluar 
dari makna lahir teks al-Qur’an itu sendiri.33 Seperti dilukiskan 
al-Suyuthi dalam al-Itqān, Ibn Taymiyah berpandangan bahwa di 
antara para penafsir al-Qur’an itu ada sekelompok orang, maksudnya 
para Sufi , yang menafsirkan al-Qur’an dengan makna-makna yang 
pada hakikatnya mungkin benar, tetapi al-Qur’an sendiri tidak 
menunjukkan makna tersebut.34

Menanggapi kritik Ibn Taymiyah seperti ini, al-Kurani bersikap 
bahwa sejauh Ibn Taymiyah hanya meyakini bahwa penafsiran para 
Sufi  itu tidak sesuai dengan makna lahir teks al-Qur’an, maka hal itu 

33 Seperti diketahui, Ibn Taymiyah adalah seorang yang lebih suka memahami 
teks-teks al-Qur’an secara literal. Dalam hal sifat-sifat Tuhan misalnya, ia berprinsip 
untuk “mendeskripikanTuhan seperti yang Dia deskripsikan sendiri, baik dalam al-
Qur’an maupun melalui hadis Nabi” (H. Laoust, “Ibn Taymiyah,” Th e  Encyclopaedia 
of Islam, WebCD Edition (Leiden: Brill Academic Publishers,  2003). Ia misalnya 
meyakini bahwa Allah, seperti disebutkan dalam al-Qur’an, memiliki tangan, wajah, 
mata, dan lain-lain, meskipun wujudnya tidak sama dengan makhluk.

34 Lihat pembahasan ‘Abd al-Rahman al-Suyuthi, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, 
2 volume (Kairo: Halabi, 1935/1354), tentang hal ini pada bab 78.
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masih dapat diterima dan tidak perlu dipersoalkan, karena al-Kurani 
meyakini bahwa al-Qur’an itu bersifat menyeluruh, sempurna, 
mengandung serta mencakup makna lahir dan batin. Setiap makna 
yang dihasilkan dari sebuah model penafsiran, asalkan didukung 
oleh kaidah tata bahasa Arab dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
hukum syariat, adalah termasuk bagian dari aspek al-Qur’an yang 
dapat dibernarkan (Ithāf al-Dzakī, h. 14).

Lebih dari sekedar toleran, pada bagian akhir karyanya, 
Ifādlat al-‘Allām, al-Kurani bahkan menunjukkan pembelaan 
yang sungguh-sungguh terhadap pandangan-pandangan teologis 
Ibn Taymiyah dan murid utamanya, Ibn Qayyim al-Jawziyah. 
Pembelaan ini terutama dialamatkan kepada para ulama dalam 
lingkaran Asy‘ariyah, yang menuduh Ibn Taymiyah beserta murid-
muridnya cenderung menisbatkan sifat-sifat jasmaniyah kepada 
Tuhan. Menurut al-Kurani, maksud Ibn Taymiyah sebenarnya 
adalah hanya “mendeskripsikan Tuhan dengan sifat yang Dia 
deskripsikan sendiri, menolak sifat Tuhan yang tidak Dia sebutkan 
sendiri, sembari tetap menegaskan perbedaan sifat-sifat tersebut 
dengan makhluk-Nya.”35 Dengan sikap ini, al-Kurani telah berusaha 
keras untuk melakukan rekonsiliasi teologis antara para pengikut 
Asy‘ariyah dan Hanbaliyah, khususnya berkaitan dengan sifat 
dasar al-Qur’an. Melalui penjelasan-penjelasannya itu, al-Kurani 
berharap bahwa kalangan ulama Sufi -Asy‘ari dapat lebih menerima 
pandangan-pandangan teologis Ibn Taymiyah.

Sikap toleran dan sekaligus pembelaan al-Kurani terhadap 
pemikiran Ibn Taymiyah ini, sekali lagi, tidak terlepas dari latar 
belakang pendidikannya yang sangat kompleks. Meski dalam biografi  
intelektualnya tidak pernah menyebut secara khusus kitab karangan 
Ibn Taymiyah yang pernah ia pelajari, tapi jelas al-Kurani sangat 
mengenal baik pemikiran-pemikiran Ibn Taymiyah, yang menganut 
mazhab Hanbalī ini, ketika di Damaskus ia berguru kepada ‘Abd al-
Baqi al-Hanbali.36 Lebih dari itu, al-Kurani juga terlihat sangat familiar 

35 Al-Kurani, Ifādlat al-‘Allām, f. 62.
36 Nafi , “Tasawwuf and Reform,” h. 324.
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dan mengetahui secara mendalam pandangan-pandangan salah seorang 
murid terkemuka Ibn Taymiyah, yakni Ibn Qayyim al-Jawziyah (691-
751/1292-1350).37 Dengan pengetahuannya yang mencakup berbagai 
mazhab dan aliran yang seringkali berseberangan tersebut, al-Kurani 
bisa menempatkan dirinya dengan baik, serta bersikap moderat dan 
tidak ekstrim dengan pandangan-pandangannya.

Afi liasi al-Kurani dalam sejumlah tarekat juga turut membentuk 
wataknya sebagai seorang Sufi  yang di satu sisi menjadi pembela 
gagasan wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabi, tapi di sisi lain juga sangat 
menekankan pentingnya ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat 
dengan sering mengutip pandangan-pandangan ulama Sunni 
semisal al-Junayd al-Baghdādī (w. 298 H/911 M) atau Abū Hāmid 
Muhammad ibn Muhammad al-Th usi al-Ghazali (450-505/1058-
1111) dalam karya-karyanya.

Di antara tarekat yang cukup mempengaruhi kecenderungan 
intelektual al-Kurani di bidang tasawuf ini adalah tarekat 
Naqsyabandiyah, di mana al-Kurani menjadi salah seorang 
khalifahnya di samping tarekat Syaththariyah. Dalam hal ini, 
al-Kurani pasti mengetahui dengan baik bagaimana Ahmad al-
Surhindi (1564-1624), seorang ulama pembaharu di India yang 
juga khalifah tarekat Naqsyabandiyah, pernah dengan sengitnya 
menyerang doktrin wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabi yang ia anggap 
panteistik, dan menawarkan paham wahdat al-syuhūd sebagai 
gantinya, yang ia yakini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.38 
Meskipun sebelumnya telah ada ulama lain di abad ke-17 yang 
menolak menghubungkan ajaran tasawuf dengan doktrin wahdat al-
wujūd, tetapi al-Sirhindī adalah ulama pembaharu paling awal dan 
keras yang mengkritik rumusan doktrin mistiko-fi losofi s kaum Sufi  
konvensional tersebut dan menawarkan konsep alternatifnya. 

37 Nafi , “Tasawwuf and Reform, ” h. 330.
38 Tentang al-Sirhindi dan ajaran-ajarannya, lihat antara lain, Aziz Ahmad, 

An Intellectual History of Islam in India (Edinburgh, Edinburgh University Press, 
1969); Yohanan Friedmann, Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of His Th ought 
and a Study of His Image in the Eyes of Posterity (Montreal: McGill-Queen’s 
University Press, 1971).
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Seperti dituturkan al-Hamawi, murid al-Kurani sendiri yang 
datang ke Madinah pada 1083/1672, perdebatan hebat berkaitan 
dengan ajaran-ajaran al-Sirhindi ini telah terjadi di kalangan 
ulama Haramayn jauh sebelum ia datang, dan mengakibatkan 
mengelompoknya sejumlah ulama Haramayn menjadi dua kubu 
yang saling bertentangan. Di satu sisi, para pengikut al-Sirhindi 
dan sejumlah ulama tarekat Naqsyabandiyah sedemikian giat 
menyebarkan gagasan dan pemikiran al-Sirhindi, sementara di sisi 
lain, mereka yang menentangnya juga tidak kalah agresif menulis 
karya-karya bantahan. Muhammad al-Barzanji (1040-1103/1630-
1691) misalnya, seorang ulama Kurdi yang juga salah seorang murid 
terkemuka al-Qusyasyi, menulis Qadh al-Zind fī Radd Jahālāt Ahl 
Sirhind, yang berisi serangan terhadap pemikiran-pemikiran al-
Sirhindi.39

Sebagai pengikut tarekat Naqsyabandiyah, al-Kurani sendiri 
tidak menentang pemikiran al-Sirhindi berkaitan dengan perlu 
adanya keselarasan antara ajaran tasawuf dengan prinsip-prinsip 
syariat, justru ajaran ini pula yang kemudian menjadi salah satu 
inti pemikiran al-Kurani seperti tercermin dalam karya-karyanya, 
termasuk Ithāf al-Dzakī. Bedanya, al-Kurani tidak menganggap 
bahwa doktrin wahdat al-wujūd itu bersifat panteistik dan 
bertentangan dengan syariat. Alih-alih menerima “tawaran” al-
Sirhindi untuk mengganti doktrin tersebut dengan wahdat al-
syuhūd, al-Kurani melakukan semacam reinterpretasi atas doktrin 
wahdat al-wujūd agar tidak dipahami sebagai suatu ajaran yang 
bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, al-Kurani tampak 
sedang mencoba menempatkan kedua kakinya di dua sisi ekstrim 
yang saling bertentangan.

Al-Kurani memang hidup di antara dua dunia: satu di antaranya 
adalah dunia di mana doktrin mistiko-fi losofi s, seperti wahdat 
al-wujūd, bersama dengan teologi Asy‘ariyah tengah sangat kuat 
mempengaruhi corak pemikiran para ulamanya, sedangkan satu 

39 Al-Baghdadi, Hadīyat al-‘Ārifīn II (1951):  302-303 mendaftarkan 62 
karya al-Barzanji, termasuk Qadh al-Zind ini.
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dunia lain adalah gerakan pembaharuan untuk merumuskan 
formulasi baru yang tampak seperti ingin keluar dari dua tradisi 
yang sudah sedemikian mapan tersebut. Jika al-Sirhindi dan 
sejumlah ulama lain sebelum al-Kurani menggunakan “kendaraan” 
pembaharuan itu untuk menyerang ideologi wahdat al-wujūd dan 
teologi Asy‘ariyah, maka sebaliknya al-Kurani mengambil sikap 
untuk menengahi dua kecenderungan yang pada masanya sudah 
mulai ekstrim dan saling sesat menyesatkan tersebut.40 

Di mata al-Kurani, sebuah pembaharuan, yang tujuan utama-
nya adalah mempreteli secara total idelogi sufi sme dan teologi 
Asy‘ariyah tersebut, adalah tindakan sia-sia belaka, dan tidak akan 
menghasilkan apa-apa. Oleh karena itulah al-Kurani lebih memilih 
merekonstruksi dan melakukan interpretasi terhadap keduanya, agar 
lebih berkesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.

Al-Kurani tampaknya sadar betul akan posisinya sebagai 
salah seorang guru Sufi  dan intelektual terkemuka dalam jaringan 
keulamaan Haramayn, di mana sejumlah murid dari latar belakang 
berbeda berada di belakangnya, sehingga ia berusaha mengayomi 
mereka semuanya. Al-Kurani juga seperti tidak mau mengulang, 
dan mencoba mencari solusi, atas perseteruan sengit yang pernah ia 
saksikan antara al-Sirhindi dan kolega-koleganya sendiri di kalangan 
ulama Haramayn, semisal Muhammad al-Barzanji.

Beruntung, al-Kurani memiliki otoritas di bidang hadis yang 
sangat kuat, bukan hanya karena silsilah dan sanad keilmuannya 
terhubungkan dengan para muhaddits terkemuka yang tidak 
diragukan kredibilitas keilmuannya, melainkan juga karena ia benar-
benar menguasai seluk beluk matan hadis, sehingga pengetahuannya 
yang sedemikian luas atas sumber utama kedua ajaran Islam ini 
dapat ia gunakan untuk membaca dan menginterpretasi ulang 
berbagai tema tasawuf dan teologi.

Demikianlah, transformasi pemikiran al-Kurani yang tidak 
radikal, melainkan santun dan rekonsiliatif, serta pendekatan yang 
argumentatif terhadap berbagai isu utama dalam pemikiran teologis 

40 Nafi , “Tasawwuf and Reform, ” h. 329.
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dan Sufi , ditambah kecenderungan al-Kurani untuk menampilkan 
gagasannya dengan tetap mendasarkan pada norma-norma 
keilmuan tradisional, pada gilirannya telah sangat membekas pada 
kecenderungan keilmuan sejumlah muridnya, yang salah satunya 
adalah ‘Abd al-Ra’uf ibn ‘Ali al-Jawi al-Fansuri di Aceh. Dalam 
berbagai karyanya, seperti Tanbīh al-Māsyī, Kifāyat al-Muhtājīn, 
Daqā’iq al-Hurūf, ‘Abd al-Ra’uf telah dengan sungguh-sungguh 
melanjutkan tradisi intelektual al-Kurani sebagai pembela ajaran 
wahdat al-wujūd dengan tetap mempertahankan teologi Asy‘ariyah 
dan konsisten dalam prinsip-prinsip syariat.41

Tafsir Sufi al-Kurani dalam Ithāf al-Dzakī

Secara keseluruhan, Ithāf al-Dzakī dapat dianggap sebagai 
pembelaan, sekaligus upaya kompromi, al-Kurani terhadap gagasan-
gagasan pokok Ibn ‘Arabi berkaitan dengan doktrin-doktrin mistiko-
fi lolofi s Islam, seperti dikemukakan di atas. Sejumlah bagian dari 
karya ini menekankan pandangan spesifi k para Sufi  terhadap posisi 
al-Qur’an, hadis Nabi, dan teologi para fi lsuf. 

Prinsip dasar pembahasan al-Kūrānī dalam Ithāf al-Dzakī 
adalah menerima ajaran-ajaran umum yang dikemukakan oleh 
para ulama dalam tradisi Sunni dan mereka yang disebut sebagai 
generasi salaf al-shālih;42 ia kemudian menafsirkan serta memperluas 
cakupan makna ajaran-ajaran tersebut hingga sejalan dengan 
doktrin-doktrin dalam tradisi Sufi . Hasil perpaduan dua tradisi 
inilah yang menjadi ciri penting pembahasan Ithāf al-Dzakī, dan 
dengan ini pula tampak watak sejati al-Kurani sebagai seorang 
“rekonsiliator,” yang berkeinginan agar pandangan-pandangannya 

41 Oman Fathurahman, Tarekat Syatariyah di Minangkabau (Jakarta: Penerbit 
Kencana, Manassa PPIM UIN Jakarta, KITLV, and EFEO, 2008).

42 Ithāf al-Dzakī MS 288 koleksi perpustakaan Al-Azhar, dan naskah 
turunannya, yakni MS 2578 koleksi Perpustakaan Dar al-Kutub, Kairo, 
memberikan catatan bahwa yang dimaksud dengan “ulama salaf ” adalah mereka 
yang hidup pada awal abad ke-3 H/9 M.

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:143titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:143 27/02/34   09:04:13 Õ27/02/34   09:04:13 Õ



OMAN FATHURAHMAN

144 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

dapat diterima oleh sebanyak mungkin kalangan, termasuk mereka 
yang menjadi kelompok penentangnya.43 Dalam level tertentu, 
Ithāf al-Dzakī juga merupakan koreksi dan penafsiran ortodoks 
terhadap pemahaman tasawuf yang heterodoks, panteistik, dan 
dianggap mengesampingkan aspek-aspek syariat, terutama yang 
diakibatkan oleh salah paham terhadap doktrin-doktrin tasawuf 
yang terkandung dalam teks al-Tuhfah al-Mursalah.

Memperhatikan penjelasannya yang sangat terperinci, panjang, 
dan sekaligus rumit, Ithāf al-Dzakī dapat dianggap sebagai salah 
satu tafsir terpenting ajaran-ajaran tasawuf fi losofi snya Ibn ‘Arabi, 
terutama mengenai konsep kesatuan eksistensi (wahdat al-wujūd), 
atau al-Kurani lebih sering menyebutnya sebagai tawhīd al-wujūd 
(mengesakan eksistensi). Selain itu, al-Kurani juga mengemukakan 
dengan panjang lebar Eksistensi Wajib (wājib al-wujūd), dan 
Eksistensi Absolut (wujūd muthlaq) yang pembahasannya 
ditempatkan dalam konteks hubungan ontologis antara Tuhan 
dan alam. 

Ithāf al-Dzakī memang bukan satu-satunya karya al-Kurani 
yang mengemukakan penjelasan atas pemikiran-pemikiran fi losofi s 
Ibn ‘Arabi, karena ia juga mengemukakan topik yang sama, dengan 
penekanan berbeda, dalam karya-karyanya yang lain seperti Mathla‘ 
al-Jūd bi-Tahqīq al-Tanzīh fī Wahdat al-Wujūd dan Tanbīh al-‘Uqūl 
‘alá Tanzīh al-Shūfīyah ‘an I‘tiqād al-Tajsīm wa-al-‘Ayniyyah wa al-
Ittihād wa al-Hulūl. 

Ithāf al-Dzakī juga bukanlah karya terpanjang yang pernah 
ditulis al-Kurani, karena karyanya yang lain, yakni Qashd al-Sabīl 
ilá Tawhīd al-Haqq al-Wakīl — yang merupakan komentar atas 
al-Manzhūmat karya gurunya, al-Qusyasyi — hampir dua kali 
lipat lebih panjang dari Ithāf al-Dzakī. 

Salah satu metodologi al-Kurani yang sangat menonjol dalam 
menyampaikan gagasan-gagasannya adalah dengan menyandarkan 
sepenuhnya pada bukti-bukti dari al-Qur’an melalui tafsiran-tafsiran 
yang tidak harfi ah serta menekankan pentingnya makna tersembunyi 

43 Johns, “Friends in Grace,” h. 481.
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dan konteks dari ayat-ayat yang dikutipnya. Selain itu, otoritas al-
Kurani di bidang hadis juga membuat argumentasi-argumentasinya 
terasa sangat meyakinkan, karena selain dengan al-Qur‘an, al-Kurani 
juga selalu melandasi pemikirannya dengan hadis-hadis Nabi berikut 
analisis terhadap tradisi periwayatannya. Dalam beberapa bagian, 
al-Kurani bahkan menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang yang 
benar-benar menguasai tatabahasa Arab dengan mengemukakan 
analisis linguistik terhadap masalah-masalah kalam yang sedang 
dibahas. Metodologi al-Kurani seperti ini dapat pula kita lihat dalam 
karyanya yang lain seperti Qashd al-Sabīl dan Mathla‘ al-Jūd.

Demikianlah, melalui Ithāf al-Dzakī, kita memang dapat 
melihat gambaran seorang al-Kurani yang menguasai berbagai 
bidang keilmuan Islam, tidak saja menurut perspektif mazhab 
yang diikutinya, melainkan juga perspektif-perspektif lain yang 
ber seberangan dengan dirinya. Ketika ingin menggugurkan sebuah 
pandangan pun, al-Kurani selalu mengemukakan terlebih dahulu 
pandangan-pandangan tersebut dengan merujuk, baik pada tokoh-
tokohnya maupun kitab-kitab yang berkaitan dengannya. Setelah itu, 
baru kemudian al-Kurani mengemukakan pandangan-pandangannya 
sendiri yang dilandasi dengan bukti-bukti dari al-Qur’an, hadis, 
analisis linguistik, serta rujukan dalam beragam sumber.

Sayangnya, rujukan al-Kurani terhadap sebuah sumber tidak 
selalu dapat dilacak dengan mudah karena tidak jarang ia menjadi-
kan paragraf-paragraf dari sumber yang dikutipnya sebagai bagian 
langsung dari penjelasannya, sehingga pemahaman atas konteks 
kalimat yang sedang dibahas dalam Ithāf al-Dzakī menjadi sangat 
penting diperhatikan. Gaya pengutipan atau parafrase seperti ini 
tampaknya memang masih dianggap lazim dalam tradisi penulisan 
sebuah karya pada masa lalu, karena pada kenyataannya, karya 
terkemuka lain sebelumnya pun, seperti al-Durrah al-Fākhirah 
karangan Nur al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Ahmad al-Jami (817-
898/1414-1492), mengandung model pemaparan demikian.44

44 Nicholas L. Heer, Th e Precious Pearl: al-Jami’s al-Durrah al-Fakhirah 
together with his Glosses and Commentary of ‘Abd al-Ghafur, Translated with an 
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Adapun sumber rujukan terpenting al-Kurani dalam Ithāf al-
Dzakī — dan sesungguhnya juga dalam karya-karya tasawufnya 
yang lain — tentu saja adalah pemikiran-pemikiran Muhyi al-Din 
Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Arabi 
al-Hatimi al-Th a’i (560-638/1165-1240), atau yang lebih dikenal 
sebagai Ibn ‘Arabi, khususnya dalam al-Futūhāt al-Makkīyah, meski 
al-Kurani juga mengutip karangan Ibn ‘Arabi yang lain seperti 
Mawāqi‘ al-Nujūm wa Mathāli‘ Ahillat al-Asrār wa-al-‘Ulūm dan 
al-Ism al-Bārī. 

Ini tidak mengherankan karena sejak awal al-Kurani tampaknya 
memang sudah dengan sadar memposisikan dirinya sebagai salah 
seorang penafsir, sekaligus pembela, atas pemikiran-pemikiran 
tasawuf filosofis Sufi yang digelari “al-Syaykh al-Akbar” itu.45 
Dengan melihat bagian-bagian kitab al-Futūhāt al-Makkyyah 
yang dikutipnya misalnya, jelas terlihat bahwa al-Kurani ingin 
menunjukkan, dengan bukti-bukti yang ia tambahkan, bahwa 
pemikiran-pemikiran mistiko fi losofi s Ibn ‘Arabi, benar-benar 
selaras dengan dalil-dalil ortodoksi Islam yang bersumber pada 
al-Qur’an dan hadis Nabi. Untuk memperkuat penjelasannya itu, 
al-Kurani juga mengutip tafsiran-tafsiran Shadr al-Din Muhammad 
ibn Ishaq al-Qunawi (w. 673/1274), salah seorang murid Ibn ‘Arabi 
sendiri, melalui kitabnya, I‘jāz al-Bayān fī Ta’wīl Umm al-Qur’ān46 
dan al-Nafahāt al-Ilāhīyāt.

Sebelum mengemukakan pemikiran-pemikirannya tentang 
konsep wahdat al-wujūd, al-wujūd al-muthlaq, dan al-wājib al-wujūd, 
al-Kurani terlebih dahulu mengutip penjelasan dalam sejumlah 
sumber berkaitan dengan pengertian tentang ilmu hakikat itu sendiri, 
seperti Masyra‘  al-Khushūsh ilá Ma‘ānī al-Nushūsh karangan ‘Ala’ al-

Introduction, Notes, and Glossary (Albany: State University of New York Press, 
1979), h. 8.

45 Lihat Alexander D. Knysh, “Ibrahim al-Kurani (d. 1101/1690): An 
Apology for Wahdat al-Wujūd,” JRAS Series 3/5 (1995): 39-47.

46 Kitab ini dicetak juga dengan judul al-Tafsīr al-Shūfī\ li-al-Qur’ān, lihat A. 
Ahmad ‘Atha’, al-Tafsīr al-Shūfī\ li-al-Qur’ān (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 
1969).
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Din ‘Ali ibn Ahmad al-Maha’imi, dan Mishbāh al-Uns bayn al-Ma‘qūl 
wa al-Masyhūd fī Syarh Miftāh Ghayb al-Jam‘ wa al-Wujūd karangan 
Syams al-Din Muhammad ibn Hamzah al-Fanari, meski al-Kurani 
tetap merujuk Ibn ‘Arabi sebagai sumber utamanya.

Ilmu hakikat, atau ilmu tauhid, memang merupakan kerangka 
utama bagi keseluruhan pembahasan al-Kurani dalam Ithāf al-
Dzakī, sehingga topik ini mendapat perhatian khusus di awal 
pembahasannya. Selain sumber-sumber di atas, al-Kurani juga 
menjelaskan apa yang disebut sebagai “al-tawhīd al-haqīqī”dengan 
merujuk pada pandangan Jalal al-Din Muhammad al-Diwani dalam 
Risālah Khalq al-A‘māl, dan Najāt al-Hā’irīn fī Syarh Manāzil al-Sā’irīn 
karangan  Kamal al-Din ‘Abd al-Razzaq al-Kasyani (w. 730/1329), 
serta sejumlah riwayat dalam al-Riyādl al-Nadlirah fī Manāqib al-
‘Asyrah karangan al-Muhibb al-Th abari yang menceritakan perilaku 
sahabat Nabi berkaitan dengan masalah tauhid.

Akan tetapi, di antara sumber-sumber yang tampaknya dianggap 
paling penting oleh al-Kurani berkaitan dengan topik tauhid adalah 
al-Ibānah fī Ushūl al-Diyānah, yang merupakan karya terakhir, dan 
paling sering dirujuk di antara karangan-karangan Abu al-Hasan ‘Ali 
ibn Isma‘il al-Asy‘ari (260-324/873-935). Pandangan-pandangan 
teologis al-Asy‘ari dalam al-Ibānah ini menjadi fondasi penting bagi 
al-Kurani untuk meletakkan doktrin-doktrin tasawufnya hingga 
selaras dengan prinsip-prinsip ortodoksi Islam.

Kemudian, ketika mengemukakan bukti-bukti dari al-Qur’an 
dan hadis Nabi untuk mendukung pemikirannya, al-Kurani sangat 
menekankan pentingnya mengetahui makna-makna tersembunyi 
dari teks-teks al-Qur’an dan hadis yang dikutipnya. Tidak heran 
kemudian bahwa al-Kurani memberikan porsi pembahasan yang 
tergolong panjang untuk meyakinkan pembacanya bahwa teks 
al-Qur’an dan hadis itu senantiasa mengandung dua sisi makna: 
yang tersurat dan yang tersirat, dan bahwa menafsirkan wahyu 
Allah Ta‘ala dan sabda Rasul-Nya dengan makna-makna tersirat 
yang dianggap tidak biasa ini bukan berarti mengubah pengertian 
tersurat dari teks-teks tersebut, melainkan hanya mengeluarkan 
makna tersembunyi darinya, sejauh dimungkinkan dan diisyaratkan 
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oleh teks itu sendiri, dan sejauh tidak menyimpang dari kaidah-
kaidah bahasa.

Dalam pembahasan panjang berkaitan dengan topik yang 
melandasi pembahasan-pembahasan berikutnya inilah al-Kurani 
menyandarkan pandangannya pada sejumlah sumber terpercaya 
seperti: Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn dan Misykāt al-Anwār karangan Hujjat 
al-Islām al-Ghazali, ‘Awārif al-Ma‘ārif karangan Syihab al-Din Abu 
Hafsh ‘Umar al-Suhrawardi (539-632/1145-1234), Mishbāh al-Uns 
bayn al-Ma‘qūl wa al-Masyhūd karangan Syams al-Din Muhammad 
ibn Hamzah al-Fanari (w. 834/1430, yang merupakan penjelasan atas 
kitab Miftāh Ghayb al-Jam’ wa al-Wujūd karangan al-Qunawi, Tafsir al-
Kasysyāf karangan Abu al-Qasim Mahmud ibn ‘Umar al-Zamakhsyari 
(467-538/1075-1144), dan Tafsir al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān karangan 
Abu al-Fadll ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad Jalal al-
Din al-Khudlayri al-Suyuthi (849-911/1445-1505).

Al-Kurani tampaknya sedemikian “jatuh cinta” pada kecende-
rungan al-Suyuthi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Ini 
tidak terlalu mengherankan karena, di satu sisi, keduanya memiliki 
kesamaan fondasi keilmuan hadis yang sangat kokoh, sehingga juga 
memiliki satu sikap yang sama, yakni senantiasa menyandarkan 
pemikirannya pada tradisi Nabi, dan di sisi lain, keduanya 
adalah pencinta tasawuf, sehingga dapat menggali makna-makna 
tersembunyi al-Qur’an dalam perspektif Sufi . Seperti diketahui, 
selain dikenal sebagai seorang mufassir, muhaddits, sejarawan, dan 
penulis biografi , al-Suyuthi juga adalah seorang guru Sufi  yang 
berafi liasi pada tarekat Syadziliyah.47

Tentu saja ini tidak berarti bahwa al-Kurani mengesampingkan 
kitab-kitab tafsir yang lain, karena ia juga sering merujuk pada kitab 
tafsir lain semisal Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl karangan ‘Abd 
Allah ibn ‘Umar ibn Muhammad ibn ‘Ali Abu al-Khayr Nashir 
al-Din al-Baydhawi (716/1316), yang penyusunannya terinspirasi 
oleh Tafsir al-Kasysyāf yang disebutkan di atas.48

47 Geoff rey, “al-Suyūthī,” Encyclopaedia of Islam (2003).
48 J. Robson, “al-Baydlāwī,” Encyclopaedia of Islam (2003).
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Dalam hal pemikiran Sufi nya ini, menarik diketahui bahwa 
al-Kurani juga mengutip kitab Tafsīr al-Haqā’iq karangan Abu 
‘Abd al-Rahman al-Sulami (330-412/941-1021), yang, antara lain, 
oleh al-Dzahabi disebut sebagai kurang terpercaya (ghayr tsiqah), 
dan bahkan tafsirnya dianggap menyesatkan karena melegitimasi 
pandangan-pandangan fi losofi s kalangan para Sufi .49 Akan tetapi, 
justru inilah yang memang sedang dilakukan oleh al-Kurani, 
mencari penjelasan-penjelasan al-Qur’an yang dapat mendukung 
penafsirannya tentang doktrin-doktrin tasawuf filosofis agar 
penjelasan-penjelasannya dapat diterima oleh kalangan Muslim 
yang lebih luas.

Seperti telah saya kemukakan bahwa di antara metode ber-
argumentasi al-Kurani dalam Ithāf al-Dzakī adalah melakukan 
analisis linguistik sehingga penggalian makna tersembunyi atas 
sebuah teks yang dilakukannya tidak terkesan asal-asalan. Contoh 
dalam masalah ini adalah ketika al-Kurani mengemukakan 
pembelaannya terhadap tafsiran Sufi  sebagian Sufi  atas hadis Nabi 
yang berbunyi: “al-Ihsān an ta‘buda Allāh ka-annaka tarāhu fa-in-
lam takun tarāhu fa-innahu yarāka” (Ihsan adalah kamu menyembah 
Allah seakan-akan kamu melihat-Nya; jika kamu tidak melihat-Nya 
maka sesungguhnya Dia melihat kamu). Dalam hal ini, sebagian 
Sufi , yang diamini oleh al-Kurani, menganggap hadis tersebut 
sebagai isyarat kemungkinan manusia melihat Tuhan karena mereka 
membaca dan memahaminya sebagai “fa-in lam takun” (jika kamu 
bukan sesuatu), yakni jika kamu bukan apa-apa, dan kamu musnah 
(fanā) dari diri kamu sendiri, hingga seolah-olah kamu tidak ada, 
maka “tarāhu” (pada saat itulah kamu melihat-Nya).

Al-Kurani kemudian memaparkan bukti-bukti linguistik bahwa 
pembacaan demikian dapat dibenarkan dalam gramatika bahasa 
Arab, sehingga dengan sendirinya menggugurkan pandangan 

49 Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Utsman al-Dzahabi, Siyar 
A‘lām al-Nubalā’, 23 volume (Beirut: Mua’assasat al-Risalah, 1413/1993), 17: 
247; dan Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Utsman al-Dzahabi, Mīzān 
al-I’tidāl fī Naqd al-Rijāl, 4 volume (Beirut: Dar al-Fikr,  1999), 4: 118.
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sebaliknya dari al-Hāfi zh ibn Hajar dalam kitabnya Fath al-Bārī, 
yang juga secara panjang lebar dikutip terlebih dahulu oleh al-
Kurani.

Tentu saja al-Kurani tidak hanya mendasarkan pandangannya 
tentang kemungkinan manusia melihat Tuhan itu pada analisis 
linguistik belaka, karena pada bagian-bagian berikutnya ia juga 
merujuk pada berbagai sumber seperti Muntahā al-Madārik fī 
Syarh Tā’iyat ibn al-Fāridl karangan Sa‘d al-Din al-Farghani dan 
Syarh al-Mawāqif karangan al-Sayyid al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad 
al-Jurjani (w. 816/1474), yang merupakan penjelasan dari kitab al-
Mawāqif fī ‘Ilm al-Kalām karangan ‘Adlud al-Din ‘Abd al-Rahman 
ibn Rukn al-Din ibn ‘Abd al-Ghaff ar al-Bakri al-Syabankari al-Iji (w. 
756/1355). Kitab yang disebut terakhir ini sampai sekarang masih 
digunakan sebagai sumber pengajaran teologi Islam di Universitas 
Al-Azhar, Kairo.

Catatan Penutup

Mempertimbangkan pemikiran Sufi nya, terutama berkaitan 
dengan tafsir atas doktrin wahdat al-wujūd, seperti tampak dalam 
teks Ithāf al-Dzakī, al-Kurani jelas dapat dianggap sebagai salah 
satu di antara penafsir, sekaligus pembela, pemikiran-pemikiran 
tasawuf fi losofi s Ibn ‘Arabi. 

Sayangnya, sejauh menyangkut para penafsir pemikiran Ibn 
‘Arabi ini, umumnya para sarjana kontemporer pengkaji Ibn ‘Arabī 
hanya menyebut ‘Abd al-Razzaq al-Kasyani (w. 736/1335), ‘Abd 
al-Karim al-Jili (w. 832/1428), atau ‘Abd al-Rahman al-Jami (w. 
898/1492), dan tidak pernah menyebut al-Kurani sebagai salah 
seorang di antaranya. Hal ini sangat mungkin dikarenakan pemikiran-
pemikiran al-Kurani sendiri belum banyak diketahui. Maklum, di 
antara hampir seratus buah pena al-Kurani, baru tiga di antaranya 
yang pernah diterbitkan, tidak termasuk Ithāf al-Dzakī, yang 
sesungguhnya mengandung pembahasan panjang serta mendalam 
berkaitan dengan doktrin mistiko-fi losofi s Ibn ‘Arabi tersebut.
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Karenanya, saya berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan 
kontribusi awal dalam memperkenalkan pemikiran al-Kurani, 
khususnya berkaitan dengan konsep-konsep wahdat al-wujūd, 
wājib al-wujūd, dan wujūd muthlaq yang sering dikaitkan sebagai 
ajaran Ibn ‘Arabi. Dalam konteks tradisi intelektual Islam di dunia 
Melayu-Indonesia pada pertengahan abad 17, Ithāf al-Dzakī dapat 
dianggap sebagai salah satu sumber terpenting karena merupakan 
salah satu, kalau tidak satu-satunya, sumber Arab yang menyebut 
terjadinya kesalahpemahaman masyarakat Muslim di wilayah ini 
berkaitan dengan doktrin wahdat al-wujūd pada saat itu. 
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MENGETAHUI DIRI 
DARI SUDUT PANDANG YOGA1

Sally Kempton

Lauren, seorang guru yoga Los Angeles, terpeleset dengan 
gerakan mendadak ketika mengajar dan pergelangan kakinya 
terkena luka. Karena ia memiliki suatu praktik-melalui-jenis rasa 
sakit yogi, ia pun tidak berhenti mengajar untuk menaksir luka 
sebelum meneruskan kelasnya. Ketika ia akhirnya sampai di dokter, 
ia mengetahui bahwa ia harus mengistirahatkan pergelangan kaki 
itu paling sedikit selama sebulan.

Bagi Lauren, keadaan ini memicu sebuah krisis identitas besar. 
Sejak usia belasan tahun, badannya yang kuat adalah sumber 
kese jahteraannya, rasa harga dirinya, dan, pada usia dewasa, 
penghasilannya. Ia masih bisa mengajar, dan luka yang dia alami 
pun ternyata menjadi sebuah insentif untuk memperdalam 
pemahamannya tentang pengaturan sesuatu pada posisi yang benar 
dalam hubungan dengan sesuatu yang lain. Tetapi karena “-ku” (the 
“me”) yang selalu dia rasakan sebagai dirinya begitu terikat dengan 
fi sikalitasnya, kecelakaan itu telah meninggalkannya dalam keadaan 
tanpa arah hidup. Tentu saja, ia menceritakan kepadaku dengan 
tidak sabar, ia mengetahui bahwa ia bukanlah badanya. Tetapi ia 
mengetahui bahwa hal itu tidak terlihat menyembuhkan perasaan 
ragu diri dan takut yang dia alami.

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Sally Kempton, “Who 
Do You Th ink You Are?,” Yoga Journal, May 2011, diunduh dari Google pada 
Kamis, 1 Novemper 2012.
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George mempunyai masalah yang berbeda. Istrinya menceritakan 
kepadanya bahwa ia mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan 
laki-laki lain dan mau mengadakan sebuah pernikahan terbuka dengan 
laki-laki itu. George merasa tergoncang, terbuang, dan gelisah, yang 
membawanya kepada pikiran-pikiran seperti “Aku tidak pandai 
menjalin hubungan” dan “Aku adalah orang yang tidak memikat.” 
Pada dasarnya, ia merasakan keadaan tanpa arah hidup yang sama 
seperti yang dirasakan Lauren. “Aku tidak mengetahui siapa aku ketika 
orang yang aku cintai tidak menginginkanku,” kata dia.

Kedua orang ini telah menderita sebuah luka yang menimpa 
pengertian mereka tentang diri. Seorang psikolog mungkin 
mengatakan bahwa pukulan luar membuka beberapa retakan dalam 
bangunan identitas mereka, yang membesarkan perasaan-perasaan 
yang mungkin berasal dari masa kanak-kanak mereka. Tetapi dari 
sudut pandang yoga, perasaan keadaan-tidak-berdasar/ tidak punya 
pegangan ini sebenarnya adalah sebuah undangan kepada masing-
masing mereka berdua untuk melihat secara serius pertanyaan: 
“Siapa yang aku anggap aku?” (“Siapa yang aku pikir aku?”) (“Who 
do I think I am?”).      

Lebih daripada trauma itu sendiri, malah lebih dalam daripada 
ingatan-ingatan yang barangkali menambah perasaan tergelincir 
mereka (dari rel), Lauren dan George keduanya menderita (penyakit) 
inti kesalahpahaman yang disebut oleh teks yoga “avidya,” suatu 
ketidaktahuan dasar tentang siapa kita dan tentang realitas dasar 
yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Situasi mereka 
sekarang adalah sebuah kesempatan bagi masing-masing mereka 
untuk mengenal salah persepsi fundamental ini — memeriksa sifat-
dasar identitas itu sendiri (to look into the nature of identity itself). 

Ketika segala sesuatu yang Anda jadikan sandaran diri Anda 
tampak menghilang, Anda tidak hanya melihat sekilas retakan-
retakan dalam infrastruktur psikologis Anda tetapi juga sebuah 
kesempatan untuk memeriksa sumber problem, yang memberi Anda 
upaya yang lebih baik untuk lepas dari problem itu.

Kata Sanskerta “vidya” berarti kearifan atau pengetahuan 
— kearifan yang diperoleh melalui praktik dan pengalaman yang 
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mendalam. Awalan “a” menunjukkan suatu kekurangan atau suatu 
ketiadaan. Dalam pengertian yoga, “avidya” berarti sesuatu yang 
pergi jauh melewati ketidaktahuan biasa. Avidya adalah kebutaan 
fundamental tentang realitas. Ketidaktahuan inti yang kita sebut 
avidya bukanlah kekurangan informasi, tetapi ketidakmampuan 
mengalami hubungan erat Anda (your deep connection) dengan 
orang-orang lain, dengan sumber keberadaan, dan dengan Diri 
sejati Anda (your true Self). Avidya mempunyai banyak lapis 
dan tingkat, yang bekerja dengan cara-cara yang berbeda. Kita 
melihatnya teranyam melalui setiap aspek kehidupan — dalam 
strategi-strategi keberlangsungan hidup kita, hubungan-hubungan 
kita, prasangka-prasangka kultural kita, segala yang kita dambakan 
dan kita takuti. Semua bentuk ketidakmampuan memahami dan 
persepsi yang kabur adalah bentuk-bentuk avidya. Tetapi di balik 
setiap manifestasi avidya adalah kegagalan untuk mengenal bahwa 
secara esensial Anda adalah roh (spirit), dan bahwa Anda berbagi 
ini dengan setiap atom alam semesta. 

Misalnya, satu cara umum Anda bisa melihat avidya sedang 
beraksi adalah dalam kebiasaan berpikir bahwa orang-orang lain harus 
memperlakukan Anda lebih baik atau bahwa Anda membutuhkan 
persetujuan seseorang untuk merasa baik tentang diri Anda. Anda 
mungkin “tahu” bahwa sesuatu tidak benar — bahwa orang-orang 
sering bertindak tanpa menghargai kesejahteraan orang-orang lain 
dan bahwa menggantungkan harga diri Anda kepada orang-orang 
lain adalah seperti mencoba membeli sayuran zucchini di toko 
pakaian Gap. Jika seseorang menunjukkan kepada Anda bahwa 
Anda bertanggungjawab atas keadaan batiniah Anda, Anda mungkin 
mengira, “Aku tahu!” Tetapi mengetahui kebenaran secara intelektual 
tidak mengubah perasaan-perasaan dan tingkah laku Anda.  Hal itu 
tidak menghentikan Anda mencoba membujuk atau menggerakkan 
teman-teman dan pasangan-pasangan Anda dan anak-anak Anda 
melakukan cara yang Anda anggap Anda “membutuhkan” mereka 
berbuat — barangkali menuntut pengukuhan kembali cinta terus-
menerus dari seorang pasangan, atau mencari bukti terus-menerus 
[bahwa Anda] dibutuhkan. Pengetahuan intelektual semata 
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tidak memiliki kekuatan praktis untuk menolong Anda. Supaya 
pengetahuan itu menjadi vidya, atau kearifan sejati, Anda perlu 
memahaminya pada suatu tingkat yang mendalam. Sebelum Anda 
memahami vidya, Anda menderita avidya pada tingkat hubungan-
hubungan, dengan semua ketidaknyamanan dan rasa sakit yang hadir. 
Dan hal yang sama berlangsung bagi setiap jenis lain avidya. 

Lebih daripada Bagian Dalam Kulit

Dalam Yoga Sutra Patanjali II, 5, kita diberi empat pentunjuk 
yang berguna untuk mengenal ketika kita tergelincir ke dalam 
avidya. Masing-masing petunjuk menunjukkan sebuah cara 
tertentu yang kita gunakan untuk mengambil persepsi-persepsi 
dangkal untuk realitas. Ia mengingatkan kita melihat lebih dalam 
— menyelidiki di bawah apa yang dibertitahukan kepada kita oleh 
pengertian-pengertian fi sik atau prasangka-prasangka kultural atau 
struktur-struktur kepercayaan egoik. “Avidya,” kata sutra, “adalah 
mengira yang tidak permanen [adalah] yang abadi, yang tidak bersih 
(tidak murni) [adalah] yang bersih (murni), penderitaan [adalah] 
kebahagiaan, dan bukan-Diri [adalah] Diri hakiki.”

Bila Anda menyelidiki sutra ini, ia bisa menuntun Anda kepada 
sebuah rekleksi mendalam tentang sifat dasar ilusif dari persepsi. 
Bahkan penglihatan sambil lalu pada sejarah mengungkapkan bahwa 
setiap kemajuan dalam sains dan kultur telah mempertanyakan 
kepercayaan bahwa para nenek-moyang kita menganggap pasti 
benar segala sesuatu dari ide bahwa Bumi adalah pusat sistem solar 
kepada gagasan bahwa materi adalah padat. Tujuan utama sutra 
adalah mempertanyakan gagasan-gagasan tentang identitas. Tetapi, 
pada waktu yang sama, ia menawarkan sebuah jendela ke dalam 
sebagian bentuk kebun-keragaman kebodohan. 

Perhatikan bagaimana defi nisi Patanjali berlaku bagi begitu 
banyak tingkat ketidaktahuan. Mengira bahwa yang dapat binasa 
adalah yang tidak dapat binasa? Itulah penyangkalan setiap hari yang 
menjaga orang-orang biasa percaya bahwa mereka bisa bergantung 
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pada bahan bakar fosil untuk jangka waktu yang terbatas, atau 
berjalan pelan-pelan di atas aspal tanpa merusak tulang rawan 
mereka. Itulah kepercayaan penuh harapan bahwa gairah romantis 
akan bertahan selama-lamanya, atau cinta orang lain akan memberi 
Anda keamanan dan perlindungan. Pada tingkat yang lebih dalam, 
itulah yang menjaga Anda dari melihat bahwa konsep Anda tentang 
“ku” (“me”) — “kepribadianku” (“my personality”), “diriku” (“my self”) 
— tidak stabil dan tentu saja tidak permanen, bahwa seperti badan 
Anda adalah sebuah konfi gurai atom-atom yang selalu berubah, 
demikian juga pengertian batiniah Anda tentang diri terdiri dari 
pikiran-pikiran tentang siapa Anda (seperti pada “Aku cantik” atau 
“Aku bingung”), perasaan-perasaan seperti bahagia atau gelisah, dan 
suasana-suasana hati seperti depresi atau penuh harapan — semua 
itu tunduk pada perubahan.

Mengira bahwa yang tidak bersih (tidak murni) adalah yang 
bersih (murni)? Itu bisa berlaku bagi kesalahan persepsi kita tentang 
kebersihan air yang dimasukkan ke dalam botol, atau sikap spiritual 
tidak-sadar, seperti percaya bahwa menjadi seorang vegetarian 
atau seorang Buddhis atau seorang yogi, akan melindungi Anda 
dari penderitaan hidup yang tidak dapat dielakkan. Tetapi ketika 
Anda menerapkan sutra pada tingkat yang lebih dalam, Anda akan 
melihat bahwa ia melukiskan ketidaktahuan yang membuat Anda 
salah mengira, yaitu mengira bahwa apa yang merupakan suatu 
keadaan yang berlalu — sekelompok pikiran dan emosi dan sensasi 
badaniah — adalah kesadaran jernih (murni) yang merupakan Diri 
hakiki Anda.

Percaya bahwa kesedihan adalah kebahagiaan? Salah persepsi itu 
menendang sasaran tembakan kita karena pertama kali kita ingin 
sebuah mainan — percaya bahwa memilikinya akan menjadi sesuatu 
yang terbaik — dan kemudian bosan dengannya. Kegembiraan 
hakiki adalah kesenangan alamiah yang timbul secara spontan dari 
dalam diri kita, kesenangan dalam kehidupan itu sendiri. Itu bukan 
berarti bahwa pacar yang baik atau sesi yoga yang penuh kekuatan 
atau makanan yang lezat tidak bisa mencetuskan kegembiraan. 
Tetapi jenis kebahagiaan yang tergantung pada sesuatu yang lain, 
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bahkan sesuatu yang sehalus sesi meditasi, selalu berakhir, dan ketika 
jenis kebahagiaan itu berlangsung, ia meninggalkan kehampaan 
setelah itu.

Mengira bahwa diri palsu adalah Diri hakiki? Ini adalah esensi, 
bagian terpenting, keseluruhan struktur avidya. Itu bukan hanya 
berarti bahwa Anda mengidentikkan diri dengan tubuh. Anda 
mengidentikkan diri dengan suasana hati atau pikiran yang berlalu 
tentang diri Anda, tanpa mengenal bahwa di dalam diri Anda ada 
sesuatu yang tetap (tidak berubah-ubah), bergembira, dan sadar. 
Jadi, orang seperti Lauren, yang Diri hakikinya luas, cemerlang, 
dan terjadi dari cinta, datang merasa bahwa kehidupannya berada 
dalam kehancuran ketika sebuah ikat sendi tulang yang robek 
mencegahnya dari mempraktikkan Pose Prajurit II.

Panggilan Bangun

Terkumpul bersama-sama, aroma-aroma avidya menyebabkan 
Anda hidup dalam sejenis keadaan tak sadarkan diri — mengetahui 
apa yang jelas di permukaan tetapi tidak mengenal realitas yang 
mendasar. Karena keadaan tak sadarkan diri pribadi ini sepenuhnya 
ditopang oleh kepercayaan-kepercayaan dan persepsi-persepsi kultur 
di sekitar Anda, bagi sebagian besar kita pun sulit untuk mengenal 
adanya tabir. Membongkar sepenuhnya avidya adalah tujuan 
utama yoga, dan ia menuntut sebuah perubahan radikal kesadaran. 
Tetapi kabar gembira adalah bahwa hanya mengenal Anda ter-
pesona adalah untuk mulai bangun dari mimpi itu. Dan Anda 
bisa mulai melepaskan diri Anda dari manifestasi-manifestasinya 
yang lebih buruk luar biasa dengan hanya mempunyai kemauan 
mempertanyakan kesahihan ide-ide dan perasaan-perasaan Anda 
tentang siapa Anda.

Avidya membuat Anda percaya bahwa cara Anda menganggap 
atau merasakan segala sesuatu adalah benar-benar cara segala sesuatu 
itu. Anda bisa melangkah melewati salah persepsi ini dengan melihat 
kepada apa yang bisa diberitahukan oleh pikiran Anda kepada Anda 
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dan dengan mempertanyakan kesimpulan-kesimpulannya tentang 
realitas. Lalu, lanjutkan langkah berikut dan perhatikan bagaimana 
perasaan-perasaan menciptakan pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran 
menciptakan perasaan-perasaan — dan bagaimana realitas yang 
dibentuk untuk Anda adalah persis ini: sebuah konstruk (bangunan/
bentukan/gagasan)!

Salah satu momen penting untuk menangkap avidya Anda 
sendiri adalah mendengarkan perasaan sadar pertama yang muncul 
ke permukaan ketika Anda bangun pada pagi hari. Kemudian, 
perhatikan ke mana perasaan itu membawa Anda. Selama beberapa 
hari, aku bangun merasa sunyi dan sedikit sedih. Ini tidak biasa 
bagiku, karena itu ia menangkap perhatianku. Aku akan muncul 
dari keadaan sebelum bangun dan membuka mataku kepada langit 
abu-abu (kami memiliki banyak kabut pagi di pantai California 
minggu itu). Aku merasakan energi pudar yang tenggelam di dalam 
tubuhku. Selama berdetik-detik, sesuatu akan merebut pegangan 
perasaan itu, mengidentikkan diri dengannya (“Aku sedih”), dan 
memperluasnya ke dalam lanskap batiniah yang kelabu tidak 
bercahaya. Proses otomatis ini adalah kekuatan apa yang dalam yoga 
disebut “aku-pembuat,” atau ahamkara, kecenderungan mekanis 
untuk membentuk seorang “-ku” (“me”) dari komponen-komponen 
terpisah dari pengalaman batiniah. Dialog batiniah menjalankan 
sesuatu sperti ini: “Aduh, tidak, hari kelabu yang lain. Langit 
kelabu membuatku meresa murung. Aku butuh terhindar dari 
iklim ini. Tidak, aku tidak boleh menyalahkan cuaca. Inilah aku. 
Aku mempunyai gen-gen keluarga murung. Putus asa!” Sebelum 
aku jengkel, aku telah mencoret seluruh hariku. 

Karena aliran pikiran begitu meresap dan kebiasaan mengiden-
tikkan diri dengannya begitu berurat berakar dalam, aliran pikiran 
itu mengambil suatu usaha awal untuk mengenal apa sedang 
berlangsung pada suatu momen seperti itu. Tetapi jika Anda 
melihat hati-hati, Anda akan melihat bahwa mekanisme-mekanisme 
pengidentikan dan pendefi nisian-diri berjalan secara atomatis. 
Mekanisme-mekansme itu seperti gerak sangat perlahan di CNN. 
Suasana hati, pikiran, juga perasaan Anda tentang “-ku” (“me”) 
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adalah sebuah putaran. Itu boleh jadi sebuah putaran berulang, 
tetapi jika Anda lihat dengan teliti, Anda akan mengetahui bahwa, 
seperti gerak sangat perlahan yang disebut tadi, itu hanya sedang 
lewat. Problem, yaitu avidya, terjadi karena Anda mengidentikkan 
diri dengannya. Dengan kata lain, Anda tidak berpikir, “Inilah 
suatu kesedihan,” tetapi berpikir, “Aku sedih.” Anda tidak berpikir, 
“Inilah sebuah ide cemerlang,” tetapi berpikir “Aku cemerlang.” 
Ingatlah, avidya adalah “mengira yang tidak permanen [adalah] 
yang abadi, yang tidak bersih (tidak murni) [adalah] yang bersih 
(murni), penderitaan [adalah] kebahagiaan, dan bukan-Diri 
[adalah] Diri hakiki.” Di alam semesta abadi Anda, itu berarti pada 
kebiasaannya mengira bahwa sebuah idea atau perasaan adalah “-
ku” atau “milikku.” Maka Anda menilai diri Anda baik atau buruk, 
bersih atau tidak bersih, bahagia atau sedih. 

Tetapi perasaan mana pun di antara perasaan-perasaan itu 
bukanlah Anda. Perasaan-perasaan itu hanya lewat. Benar, perasaan-
perasaan itu mungkin mempunyai akar-akar yang dalam — betapapun 
juga, Anda telah mengenal atau mengidentikkan diri Anda sebagai ini 
atau itu selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, membiarkan 
perasaan sedih itu mendefi nisikan Anda sama gilanya dengan hal 
aktor yang memerankan Julius Cesar ketika jauh dari pentas dan 
memerintahkan kepada petugas-petugas pentas seolah-olah mereka 
adalah para serdadu. Tetapi kita melakukannya terus-menerus.

Pagi itu, aku ingat untuk bekerja dengan perasaan itu (sesuatu 
yang mungkin tidak aku lakukan seandainya aku bangun dengan 
perasaan lebih positif/bahagia/rasa senang). Aku menutup mataku 
dan bernapas ke dalam perut yang lebih dalam, merasakan 
kebahagian jasmani pernapasan di dalam tubuh, dan mengamati 
perasaan-perasaan. Aku ingat bahwa aku bukanlah pikiran-
pikiranku. Aku juga memperperhatikan bagaimana kesedihanku 
berbuat seperti sepasang teropong berwarna biru, mewarnai segala 
sesuatu, sehingga kegagalan seorang teman untuk meneleponku 
kembali seperti penolakan (teman perempuan itu hanya sibuk 
dengan suatu batas waktu terakhir [deadline]) dan dahan-dahan pada 
gandum-gandum di luar jendelaku pun kelihatannya layu (dalam 
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suasana hati yang lain, aku bisa melihat daun-daunnya tumbuh 
tinggi menjulang ke arah langit).

Apa yang Anda perhatikan di sini adalah bagaimana salah 
persepsi yang mendasar – mengira bahwa bukan-Diri (yaitu suasana 
hati) adalah Diri — pasti menimbulkan perasaan enggan (“Aku tidak 
bisa berdiri ketika murung”) atau perasaan terikat (“Aku jauh lebih 
baik sekarang saat matahari sedang bersinar”). Perasaan-perasaan 
itu menimbulkan rasa khawatir — dalam kasus ini, khawatir 
bahwa kesedihan itu akan menjadi permanen, atau khawatir bahwa 
aku terjerat oleh kecenderungan-kecenderungan genetikku, atau 
khawatir bahwa aku perlu berubah di mana saja aku hidup.

Menyingkap Tabir

Membongkar avidya adalah sebuah proses berlapis-lapis, 
yang membuat mengapa satu terobosan biasanya tidak cukup. 
Karena macam-macam praktik yang berbeda-beda mengambil 
aspek-aspek avidya yang berbeda-beda, tradisi India menentukan 
macam-macam yoga yang berbeda-beda bagi setiap orang — praktik 
berbakti bagi ketidaktahuan kalbu, perbuatan sepi ing pamprih 
bagi kecenderungan melekat pada hasil, meditasi bagi pikiran yang 
mengeluyur. Kabar baik adalah tingkat mana saja yang Anda pilih 
untuk bekerja akan membuat sebuah perbedaan. 

Anda membebaskan diri Anda dari sebagian avidya setiap 
waktu Anda meningkatkan kemampuan untuk menjadi sadar, atau 
mempertahankan kehadiran selama suatu peristiwa yang menantang. 
Anda bisa melakukan ini dengan berlusin-lusin cara. Misalnya, 
Anda bisa meningkatkan kesadaran Anda tenntang hubungan 
Anda dengan planet dan tanggung jawab Anda padanya dengan 
membuat diri Anda peka terhadap energi di dunia natural, di angin, 
air dan pohon-pohon. Anda bisa meningkatkan kesadaran Anda 
kepada yang lain dengan mendengar lebih baik dan mempraktikkan 
kebaikan hati — tetapi juga dengan membenamkan kesadaran 
Anda ke dalam pusat kalbu dan mencoba mendengar kepada yang 
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lain dari tempat bagian dalam itu. Anda meningkatkan kesadaran 
Anda tentang diri Anda dengan memperhatikan noda-noda buta 
Anda, atau dengan memperhatikan emosi-emosi Anda dan efeknya 
di dalam tubuh.

Duduk bersama Diri 

Meditasi-meditasi yang secara selaras menyambungkan Anda 
dengan Wujud murni (pure Being) akan mulai menghilangkan 
ketidaktahuan lebih dalam yang membuat Anda secara otomatis 
mengidentikkan “-ku” (“me”) dengan tubuh, kepribadian, 
dan ide-ide. Dari hari-ke-hari, tingkat-momen-ke-momen, 
Anda menghilangkan beberapa lapis avidya setiap waktu Anda 
mengarahkan kesadaran Anda ke dalam [diri Anda] dan merenungkan 
makna subtil suatu perasaan atau suatu reaksi jasmani.

Macam-macam campur tangan ini bukan hanya praktik-
praktik spiritual kunci. Macam-macam campur tangan ini juga 
teknik-teknik menolong diri sendiri yang praktis. Ketika George 
bertanya pada dirinya sendiri, “Sungguh benarkah hubungan dekat 
pribadi istriku dengan laki-laki lain merusak pengertianku tentang 
diri?” ia mempunyai kesempatan untuk mengenal bahwa pilihan-
pilihan istrinya bukanlah pernyataan-pernyataan tentang siapa dia. 
Ini menenangkan kegelisahannya, yang memberinya suatu daya 
pendorong untuk bergerak maju. Memperhatikan di mana kesedihan 
dan disorientasi berdiam di dalam tubuhnya, merasakan jalannya 
ke dalam sensasi di sekitar kesedihan itu, mungkin menuntun 
George untuk mencari akar perasaan di balik kekhawatiran dan 
disorientasi. Ia mungkin melihat bahwa ia mempunyai suatu 
kepercayaan tersembunyi tentang dirinya, seperti “Aku adalah 
orang yang tidak memikat,” dan mengakui bahwa itu datang dari 
masa kanak-kanak dan sebenarnya tidak terkait dengan keadaan 
sekarang. Kemudian, ia bisa mempraktikkan dengan perasaan 
sedih, mungkin mengeluarkan napas, atau mengganti kepercayaan 
yang menyakitkan dengan pikiran positif, dan memperhatikan juga 
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bagaimana praktik mengubah suasana hatinya. Dengan cara ini, 
praktik penyelidikan dirinya memberinya dukungan dan kejernihan 
ketika ia memutuskan bagaimana menangani permintaan istrinya 
untuk sebuah hubungan yang terbuka. 

Avidya adalah sebuah kebiasan kesadaran yang dalam, tetapi ia 
adalah sebuah kebiasaan yang bisa kita ubah — dengan niat, praktik, 
dan banyak pertolongan dari alam semesta. Momen mana saja yang 
menyebabkan kita mempertanyakan asumsi-asumsi kita tentang 
realitas mempunyai potensi untuk menyingkapkan tabir kita. Sutra 
Patanjali tentang avidya bukan hanya sebuah deskripsi problem 
ketidaktahuan. Ia juga adalah kunci untuk solusi. Ketika Anda 
menyingkapkan dan mempertanyakan segala sesuatu yang Anda 
kira abadi dan permanen, Anda mulai mengakui perubahan terus-
menerus yang menakjubkan yang tidak lain adalah kehidupan Anda. 
Ketika Anda bertanya, “Apa sumber sejati kebahagian itu?” Anda 
mengarahkan fokus Anda melampaui pemicu luar kepada perasaan 
bahagia itu sendiri. Ketika Anda berusaha mengetahui perbedaan 
antara diri palsu dan diri sejati, yaitu ketika tabir mungkin terlepas 
semuanya dan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda bukan 
hanya siapa yang Anda kira diri Anda, tetapi sesuatu yang jauh lebih 
cemerlang, jauh lebih luas, dan jauh lebih bebas. 

Sally Kempton adalah seorang guru meditasi dan fi lsafat yoga yang diakui 
secara internasional dan pengarang Meditation for the Love of It. 
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KETIKA SALIB MENGUNJUNGI KA‘BAH

Media Zainul Bahri

Membaca karya Augustus Ralli yang terbit pertama kali tahun 
1909 dengan judul al-Masîhiyyűn fî Makkah mengingatkan kita 
pada Orientalism (1978), karya Edward Said yang monumental, 
yang dengannya Said menjelma menjadi ilmuwan kelas dunia 
yang disegani. Said menegaskan bahwa kajian tentang dunia Timur 
(orientalisme) bagi Barat selalu dilihat dalam tiga perspektif penting, 
yaitu (1) sebagai kajian akademis; (2) sebagai corak pemikiran 

(style of thought) yang didasarkan atas distingsi epistemologis dan 
ontologis yang sengaja dibuat antara Timur dan Barat; dan (3) 
sebagai jenis pengetahuan Barat yang bertujuan mendominasi, 
merestrukturisasi, dan mendatangkan kekuasaan atas Timur. 
Nah, buku Ralli ini adalah dokumentasi yang sangat apik tentang 
petualangan terlarang nan berbahaya dari orang-orang Eropa 
(Kristen) yang penuh hasrat dan keberanian mengunjungi Ka‘bah, 
tidak semata demi keingintahuan (curiosity) akan dua tanah suci 

Judul buku : Orang Kristen Naik Haji
Penulis : Augustus Ralli
Penerbit : Serambi, Jakarta
Waktu terbit : Agustus 2011
Jumlah halaman : 371 halaman
Ukuran buku : 13 x 20,6 cm

titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:171titik temu vol 5 no 1 set.indd   Sec2:171 27/02/34   09:04:21 Õ27/02/34   09:04:21 Õ



MEDIA ZAINUL BAHRI

172 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 1, Juli - Desember 2012

yang amat melegenda itu atau budaya orang-orang Timur (Islam), 
namun juga cinta dan kesyahduan menemukan Tuhan di tempat 
suci kaum Muslim.

Petualangan, ya, inilah gambaran pokok yang disuguhkan Ralli 
tentang ilmuwan-ilmuwan Eropa dengan jiwa petualang yang tak 
gentar menerjang badai gurun pasir bahkan jika harus melepaskan 
nyawa sekalipun. Para petualang-ilmuwan ini tidak semata menyamar 
dengan nama Arab, tetapi dengan sungguh-sungguh belajar Islam, 
bahasa Arab dan membaca al-Qur`an dalam proses berhaji menuju 
Mekkah dan Madinah, dan demi meyakinkan orang-orang Muslim 
jika mereka telah menjadi Muslim. Jika tidak, hukum sosial-Islam 
di Arabia akan berlaku: non-Muslim yang sengaja memasuki dua 
tanah suci, halal darahnya. Itulah tragedi yang menimpa Ludovico 
Bartema (1503), John Fryer Keane atau Haji Muhammad Amin 
(1877-1878), Leon Roches alias Haji Umar (1841-1842) dengan 
teriakan keras Muslim-Arab, “Itu dia orang Kristen. Tangkap dia. 
Kafi r, kafi r!”(h. 199).  Nyawa hampir lepas dari jasad, namun nasib 
baik masih berpihak kepada mereka. Bahkan, Sir Richard Burton 
[Syekh Haji Abdullah] (1853) terpaksa membunuh seorang Arab 
yang membuka “topeng” Burton (h. 246). Berbagai rintangan lain 
dalam perjalanan darat berbulan-bulan seperti badai gurun pasir, 
penyakit menular mematikan, dan gerombolan perompak-Badui 
yang mengintai setiap saat seolah menjadi pengalaman baru yang 
telah mereka prediksikan.

Pengamatan yang Jujur

Hampir semua petualang yang dipotret Ralli adalah ilmuwan 
atau para penulis, dalam kelasnya masing-masing, kecuali satu atau 
dua orang. Hal itu dapat terlihat jelas karena sepulang haji mereka 
mempublikasikan hasil pengamatannya dan publikasi inilah yang 
disajikan ulang oleh Ralli dengan cara yang memukau. John Ludwig 
Burckhardt atau Syekh Haji Ibrahim (1814-1815), misalnya, adalah 
seorang Jerman yang memiliki kecintaan tak terbatas pada ilmu 
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pengetahuan. Menurut Ralli, pengembaraan Burckhardt terhadap 
kepribadian Timur, terutama Mekkah, sangat sempurna — sehingga 
orang lupa akan statusnya yang palsu; bahwa ia sedang menyamar 
menjadi Muslim. Burckhardt begitu menyatu dengan Mekkah. 
Selama haji Buckhardt memaksimalkan penelitiannya, dan dari 
catatannya kita menemukan gambaran utuh kota suci itu pada 
pertengahan abad 19.

Burckhardt menyebut Mekkah sebagai kota yang indah, 
panjangnya sekitar 1.500 langkah (1 langkah=1,5 meter). Pembatas 
alami berupa perbukitan menjadi ganti dari pagar-pagar buatan. 
Jalan-jalan dibangun lebih lebar dari sebagian besar kota di Timur 
Mekkah demi mengantisipasi membludaknya orang pada musim 
haji. Rumah-rumah dibangun dari batu abu-abu gelap, berbeda 
dengan rumah-rumah Jeddah yang dibangun dari batu-batu putih 
mencorong. Banyak jendela mengarah ke jalanan, suatu hal yang 
tidak lazim di Timur. Jendela-jendela ini menonjol ke luar dari 
dinding-dinding rumah, diukir secara mendetail dan diberi warna 
menarik. Bangunan-bangunan cukup tinggi, dan nanti mengalami 
kerusakan akibat hujan deras (banjir). Tidak ada rumah yang kuat 
bertahan lebih dari empat abad. Yang aneh menurut Burckhardt, 
di Mekkah tidak terdapat bangunan-bangunan yang menarik 
atau peninggalan arsitektur kejayaan Islam. Di malam hari, jalan-
jalan gelap gulita. Sampah-sampah rumah dibuang ke jalan dan 
dibiarkan menjadi debu atau lumpur, tergantung pada musim (h. 
113-114).

Pada musim haji, sekitar 6.000 sampai 8.000 jamaah ber-
kerumun di sekitar Ka‘bah dalam lingkaran-lingkaran yang semakin 
luas. Pemandangan salat berjamaah di Masjid al-Haram benar-benar 
membuat Burckhardt berdecak kagum membuat jiwanya bergetar. 
Menurutnya, bukan hanya masjid yang diterangi lampu, setiap 
jamaah haji juga membawa lentera masing-masing. “Pemandangan 
yang megah ini dan angin sepoi-sepoi yang menyelimuti aula masjid 
adalah dua alasan yang membuat ribuan orang betah di sini hingga 
tengah malam. Aula ini, satu-satunya tempat yang luas dan terbuka 
di kota menyebabkan angin sepoi-sepoi masuk melalui pintu-
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pintu gerbangnya. Penduduk asli Mekkah meyakini itu sebagai 
kepak sayap-sayap malaikat yang menjaga masjid.” Dalam suatu 
kesempatan, seorang jamaah asal Darfur yang tiba di Mekkah setelah 
melewati perjalanan panjang gurun yang luas, tubuhnya gemetar 
saat melihat Ka‘bah di tengah keramaian dan gemerlap cahaya 
lampu. Ia lalu bersujud, dan ketika bangkit dari sujudnya, ia berseru 
“Ya Allah, ambillah nyawaku sekarang. Ini adalah surga.”

Meski demikian, Burckhardt kecewa ketika berada di Madinah. 
Menurutnya, penduduk Madinah lebih sopan ketimbang penduduk 
Mekkah, namun moral dan akhlak mereka “hina dan munafi k.” 
Orang-orang Madinah sesungguhnya memiliki harta yang jauh 
lebih sedikit dibanding orang Mekkah, tetapi penduduk Madinah 
terlihat lebih makmur dan kaya serta memakai pakaian-pakaian yang 
mahal. Peradaban mereka kurang maju, satu-satunya tujuan hidup 
adalah mencari harta sebanyak-banyaknya lalu menghabiskannya 
untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsu mereka. Burckhardt 
lebih kecewa lagi ketika sampai di makam Nabi. Burckhardt 
menulis “Warna-warna yang cerah tersebar di semua sisinya, pilar-
pilar yang berkilauan, sajadah-sajadah indah, lantai yang halus, 
tulisan-tulisan bersepuhkan emas di dinding sebelah selatan, dan 
sandaran-sandaran dari batu berkilau di bagian belakang. Semua 
ini pada awalnya terlihat sangat indah. Namun, setelah beberapa 
langkah lebih dekat, terlihat jelas bahwa semua itu adalah hiasan 
dekorasi, bukan kemewahan yang sesungguhnya.” Bagi Burckhardt, 
hal itu sangat kontradiktif dengan kemasyhuran makam Nabi 
sebagai salah satu tempat paling suci dalam Islam. Makam santo 
yang paling tidak terkenal di kalangan Katolik pun lebih indah dan 
mewah. Burckhardt berkesimpulan bahwa umat Islam, seberapa 
pun fanatiknya, enggan untuk berkorban materi alias pelit (h. 
133-134).

Gambaran keindahan dan eksotisme dunia Timur juga dilukis-
kan oleh Gervais Courtellemont atau Abdullah (1894), seorang 
fotografer dan penulis asal Perancis-Aljazair. Semua petualangannya 
di dunia Timur hingga Konstantinopel ia tuangkan dalam buku 
setebal lima jilid. Ketika menggambarkan Mekkah, Courtellemont 
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menulis “Di pedalaman Timur yang dikenal oleh bangsa Eropa, 
jauh di jantung Jazirah Arab sana, dikelilingi oleh kedalaman dan 
rahasia-rahasia gurun pasir, terdapat Mekkah sebagai kota suci 
Islam. Ia terletak di tengah-tengah lembah tandus, yang dikepung 
oleh deretan pegunungan tinggi nan gersang, seolah-olah alam 
telah bersekongkol dengan Islam untuk menyembunyikan rahasia-
rahasianya dari segala kekafiran.” Courtellemont juga begitu 
takjub dengan keindahan Masjid al-Haram. Ketika mendengarkan 
suara lembut muazin yang memanggil orang-orang untuk salat, 
Courtellemont mengalami ekstase. Dalam pandangannya, segala 
sesuatu tampak bermandikan cahaya kemerah-merahan, dan para 
jamaah haji mengitari Ka‘bah dengan diam seperti hantu-hantu 
putih. Cakrawala tertutup pegunungan mengitari kota Mekkah. 
Saking curamnya, tebing-tebing bebatuan seolah seperti tegak 
lurus, dan cahaya matahari bermain-main di atasnya. Batu marmer 
kubah-kubah dan serambi yang memiliki banyak pilar di masjid 
memberikan pantulan keemasan ke atas lantai. Semua bangunan 
suci berkilauan dan menyala seperti api. Hanya Ka‘bah yang tampak 
menyendiri, agung dalam kain penutup hitamnya, tak tersentuh 
oleh kemegahan tersebut (h. 326-327).

Keindahan warna emas kemudian berganti menjadi kemilau 
merah pudar, lalu memudar menjadi ungu, kemudian warna abu-
abu besi. Setelah itu malam menyelimuti segala sesuatu. Dalam 
kegelapan, bayangan-bayangan putih bangkit dan mulai mengitari 
Ka‘bah. Ketika kembali ke penginapan, Courtellemont sebagai 
seorang Kristen yang taat memikirkan kesan-kesan aneh yang 
dirasakannya, tentang perjalanannya yang tidak nyata, tentang kota 
misterius dan gaib, yang dicapainya dengan penuh keajaiban pula. 
Bahkan di siang harinya, setelah melakukan tawaf dan mencium 
Hajar Aswad, Courtellemont meminum air zam-zam banyak sekali. 
Menurut kisah yang beredar, air dari sumur suci ini akan mencekik 
orang Kristen yang meminumnya. Alih-alih tercekik, Courtellemont 
malah merasa segar dan sehat setelah meminumnya.

Jumlah penduduk Mekkah pada saat Courtellemont di sana 
berkisar 100.000 jiwa. Rumah-rumah dibangun dari batu yang 
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sangat berkualitas, ditopang dengan balok-balok, dan dihiasi dengan 
ukiran-ukiran kayu India. Jalan-jalan terawat baik, lampu-lampu 
dinyalakan sepanjang malam, dan tempat-tempat sampah diangkut 
menggunakan keledai — hal yang berbeda dengan gambaran 
Burckhardt mengenai sampah di atas. Buku-buku teologi, sejarah 
klasik, kedokteran, sihir dan sebagainya dikirim dari India. Cetak 
mencetak tidak berlaku di Mekkah. Percetakan lokal sudah bangkrut 
dan tidak beroperasi. Saat melewati bangunan percetakan yang 
bangkrut itu, Courtellemont langsung bergumam “Apakah suatu 
hari nanti bangsa yang tengah tertidur ini akan bangkit? Siapa yang 
tahu apa yang akan dicetak percetakan ini, seandainya perang suci 
kembali berkobar!” (h. 329-330).

Gambaran yang menarik tentang Mekkah juga datang dari 
Snouck Hurgronje atau Abdul Gaff ar (1885), seorang Belanda 
yang sangat fasih bicara Islam dan di Indonesia dikenal sebagai 
orientalis yang membantu Belanda menaklukkan Aceh. Hurgronje 
menguasasi bahasa Arab dan al-Qur`an dengan sangat baik. Dalam 
gambarannya, Mekkah adalah kota yang berpenduduk heterogen, 
namun tetap memiliki kesan Arab yang khas. Penduduk ini berasal 
dari keturunan para syarif dan sayyid, dan keluarga-keluarga 
kuno Mekkah lain. Keanekaragaman ini disebabkan oleh ikatan 
pernikahan yang terjadi di antara perempuan lokal dan orang asing. 
Dialek yang ada tentu saja Arab Barat. Pakaian khas Mekkah selalu 
mudah dikenali, meskipun pakaian-pakaian tersebut diadopsi dari 
India (h. 291-292). 

Catatan Hurgronje di atas ternyata senada dengan gambaran 
Burckhardt. Menurutnya, sebagian besar penduduk kota Mekkah 
adalah pendatang. Keturunan suku Qurays, yang pada masa Nabi 
Muhammad merupakan penduduk mayoritas, hanya tinggal 
beberapa saja yang dapat ditemukan pada pertengahan abad 19. 
Setiap tahun menurut Burckhardt, sejumlah besar jamaah haji 
menetap di Mekkah; tidak pulang ke negeri asalnya. Mereka 
menikah atau hidup bersama budak-budak perempuan Habasyah 
(Etiopia). Warna kuning pucat pada kulit anak-anak di Mekkah 
biasanya berasal dari keturunan Habasyah. Meski terdapat 
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campuran karena tingkat heterogenitas yang tinggi, orang-orang 
Mekkah tetap senang dengan adat, cara berpakaian dan kebiasaan 
Arab (h. 116).

Menurut Hurgronje, populasi penduduk Mekkah cepat 
berkembang, karena adanya keinginan kaum Muslim di manapun 
untuk tinggal dekat dengan ulama atau fi losof yang disegani, 
untuk menebus dosa, untuk membersihkan kekayaan yang didapat 
dengan cara yang jahat yang kemudian dibelanjakan untuk amal 
kebajikan, dan motivasi yang kuat dari siapapun (kaum Muslim) 
untuk menghabiskan masa-masa akhir kehidupan di tanah suci. 
Namun, penduduk pedalaman jazirah Arab sangat jarang tinggal di 
Mekkah karena takut terkontaminasi oleh masyarakat Mekkah yang 
korup. Jadi, Hurgronje menyebut sebagian besar penduduk Mekkah 
sebagai korup. Sementara Burckhardt menyebut penduduk Mekkah, 
terutama yang kaya, kurang bermoral, ia menulis “Tak ada seorang 
pun penduduk Mekkah yang kaya yang lebih mengutamakan 
ketentraman keluarga ketimbang pemenuhan hawa nafsu.” Jadi, 
menurut Burckhardt, orang Mekkah yang kaya lebih senang 
berfoya-foya dan mengumbar nafsu dibanding mengedepankan 
keharmonisan kehidupan keluarga. Di antara penduduk Mekkah, 
para imigran dari timur India disebut Hurgronje sebagai orang-
orang yang paling bertakwa dan paling bersih dari motif-motif 
rendahan. Tak ada satupun dari mereka yang menjadi pengemis 
dan peminta-minta (h. 292).

Aktivitas yang paling menonjol di Mekkah adalah dagang. 
Mekkah adalah surganya para pedagang, terutama pada musim haji. 
Para pengrajin atau yang ahli membuat benda menarik (souvenir 
atau cinderamata) sulit ditemukan di Mekkah. Di satu sisi, Mekkah 
bergantung sepenuhnya kepada negeri-negeri lain untuk memperoleh 
barang kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, datangnya barang-barang 
mewah impor masuk ke Mekkah — sesaat sebelum musim haji sangat 
dimanfaatkan oleh penduduk Mekkah untuk dijual kembali dengan 
harga yang tinggi pada musim haji. Menurut Burckhardt, penduduk 
Mekkah benar-benar bangsa pedagang. Sebagian besar ulama yang 
berpendidikan tinggi pun ikut terjun dalam bisnis perdagangan ini. 
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Banyak orang Mekkah yang tidak memiliki kompetensi pun terlibat 
dalam spekulasi bursa saham. Petugas di tempat-tempat ibadah 
adalah profesi alternatif, profesi utamanya adalah pedagang. Para 
pengurus masjid tidak hanya menerima upah dari jamaah haji, tapi 
juga menikmati upah reguler dari keuntungan masjid. Keuntungan 
masjid sangatlah besar (h. 117-118).

Senada dengan Burckhardt, Hurgronje juga melukiskan bahwa 
pekerjaan utama penduduk Mekkah, dari syarif hingga pengemis 
termiskin, adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya 
dari para jamaah haji. Orang-orang saleh yang bermodal besar 
akan mendapat keuntungan yang besar pula. Keadaan ini menurut 
Hurgronje, membuat sinis “para tamu Allah” ketika memandang 
orang-orang Mekkah yang komersil. Bagi sebagian orang yang 
memiliki keistimewaan secara sosial, tempat-tempat suci adalah 
sumber keuntungan yang pasti. Keluarga Sheba misalnya, adalah 
penjaga Ka‘bah secara turun temurun. Mereka menjual kain kiswah 
— yang sudah tidak dipakai lagi — dalam beberapa bagian kecil, 
dan menerima uang dari jamaah haji sebagai biaya masuk ke dalam 
Ka‘bah (h. 296-297).

Bersamaan dengan intensitas aktivitas perdagangan di 
musim haji, muncul ratusan pengemis bahkan ribuan. Menurut 
Burckhardt, Mekkah adalah surga kaum pengemis. Mereka 
sepenuhnya bergantung pada kebaikan orang asing, sebab 
penduduk Mekkah menganggap diri mereka sebagai orang-orang 
istimewa yang tidak perlu lagi berbuat baik (bersedekah). Menurut 
Hurgronje, banyak sekali pengemis ini yang datang dari berbagai 
negeri Islam bersama-sama dengan pedagang dan jamaah haji. Setiap 
pengemis memiliki caranya masing-masing dalam meminta-minta, 
dari yang paling memelas sampai yang paling kurang ajar. Dalam 
pengamatan Burckhardt, tidak sedikit pengemis yang memaksa 
dan menunjukkan keangkuhan mereka dalam mengemis. Ketika 
permintaan mereka dipenuhi, mereka akan berkata, “Sungguh, 
Allah-lah yang memberikan ini, bukan dirimu” (h. 120).

Karena kelimpahan ekonomi inilah, Burckhardt dan Hurgronje 
mencatat adanya dampak negatif yang cukup serius. Degradasi 
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moral seperti yang telah disinggung di atas, menghinggapi sebagian 
besar penduduk Mekkah di masa itu. Uang yang banyak segera 
dihamburkan untuk membeli pakaian yang mewah, perabotan, 
rumah, perhiasan dan main perempuan bagi kaum laki-laki. Meski 
demikian, kedua ilmuwan itu juga mengakui tidak sedikit penduduk 
Mekkah yang rajin, cerdas, berpendidikan dan benar-benar saleh 
secara lahir dan batin (h. 119).

Berbagai gambaran di atas adalah pengamatan detail yang 
sangat jujur dan lukisan sesungguhnya dari pemandangan kota 
Mekkah dan budaya penduduknya pada sekitar abad 18 dan 19. 
Kita begitu takjub dengan hasil penelitian mereka, yang kelak 
dibaca secara luas di Eropa, bukan semata karena mereka jujur 
dalam mengapresiasi dan mengkritik budaya kaum Muslim di dua 
tanah suci, melainkan bacaan mereka terhadap kultur orang-orang 
di tanah Hijaz, terutama Mekkah dan Madinah, masih relevan 
di abad 21 kini. Kecuali proyek penghijauan atau reboisasi yang 
sangat massif di tempat-tempat ibadah haji dan modernisasi Majid 
al-Haram, Ka‘bah dan Masjid al-Nabawi yang belum disaksikan 
oleh para petualang Kristen itu, sampai hari ini proyek-proyek 
raksasa kapitalisme dan turisme dua kota suci masih aktual. Mal-
mal besar di sekitar Masjid al-Haram, hotel-hotel lux, pusat-pusat 
perbelanjaan dan toko-toko, dari yang mewah sampai yang biasa, 
serta brosur paket pelesiran seakan membenarkan tesis Burckhardt di 
atas bahwa penduduk Mekkah, dan Arab Saudi secara keseluruhan 
di masa kini, adalah benar-benar bangsa pedagang. Sampai hari ini, 
Arab Saudi benar-benar mengambil keuntungan dari jamaah haji, 
dan tentu saja eksplorasi minyak yang tidak banyak dipotret oleh 
buku Augustus Ralli.

Para pengemis saat ini di musim haji — yang datang dari 
Bangladesh, Afghanistan dan kota-kota miskin di Asia Tengah — 
lebih terorganisir dan bekerja sangat profesional. Jika para penduduk 
Mekkah dalam gambaran para pelancong di atas, baik yang asli 
maupun imigran, sangat menyukai budak-budak dari Afrika, maka 
para penduduk Arab Saudi masa kini sangat “menikmati” mungilnya 
TKW-TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal Indonesia, atau pelesiran 
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ke negeri-negeri maju di Barat untuk menghamburkan uang dan 
memuaskan nafsu. Selain gambaran buruk ini, tentu saja tidak 
sedikit orang kaya Arab dermawan yang membantu para pelajar 
Muslim, dan besarnya donasi pemerintah atas lembaga-lembaga 
pendidikan di negeri-negeri Muslim serta bantuan materi lainnya 
terhadap negara-negara miskin. 

Sampai saat ini populasi penduduk Mekkah terus membengkak. 
Kaum Muslim di seluruh dunia berhasrat untuk tinggal berlama-
lama di Mekkah atau sekitarnya, tidak semata karena daya tarik 
kota Mekkah sebagai kota kosmopolitan, tempat bertemunya 
beragam budaya dan bangsa dari seluruh dunia, melainkan gairah 
ingin terus menerima limpahan barakah sebagai tamu-tamu Yang 
Maha Penyayang (dluyűf al-rahmân) di rumah-Nya, dan, jika perlu, 
menutup mata di tanah suci ini. Inilah yang tidak pernah lekang 
dari eksotisme tanah kelahiran Nabi Muhammad. 

Passing Over

Momen mengharukan di tengah pusaran bahaya yang 
mengancam adalah ziarah relijius ke alam spiritual Islam. Para 
penziarah Kristen itu — sengaja atau tidak — melakukan passing 
over, yaitu menziarahi agama orang lain dengan cara melintasi batas 
agama sendiri. Passing over adalah keberanian untuk memasuki 
jantung pengalaman keagamaan dan spiritual agama lain untuk 
memperkaya dan menyuburkan tradisi keagamaannya sendiri. Di 
atas, sebagian momen keindahan menemukan Tuhan di tempat-
tempat ibadah kaum Muslim telah disinggung. Namun, dengarkan 
lagi pengakuan Ullrich Jasper Seetzen [Haji Musa] (1809-1810), 
seorang Kristen Belanda, ketika salat di Masjidil Haram, “Semua 
ini meninggalkan kesan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya, 
meskipun sedikit, di masjid manapun juga” (h. 95). Roches malah 
merasakan kebahagiaan luar biasa ketika berdoa kepada Tuhan 
Kristennya di dalam masjid. Dengan tulus ia mengakui bahwa orang-
orang Islam telah mengubahnya menjadi penganut Kristen yang 
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taat (h. 172), suatu momen yang justru terjadi di Masjidil Haram, 
bukan di gereja. Siapapun akan terpesona dengan gerombolan kaum 
Muslim dalam prosesi haji, tak terkecuali Burton. “Pemandangan 
keanekaragaman dengan begitu banyak detail ini sungguh indah,” 
ujar Ilmuwan Inggris ternama ini ketika melihat kaum Muslim 
dengan beragam bangsa berbaur dan bergerak menuju titik-titik 
tertentu (h. 231). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bagi 
para petualang Kristen itu agama yang dianut oleh mereka ibarat 
“tanah air” (homeland), sedangkan agama lain (baca: Islam) ibarat 
“tanah ajaib” (wonderland) atau “negeri asing.” Seorang pengembara 
berangkat dari negerinya menuju negeri ajaib agama lain, tapi 
kemudian berakhir di negerinya sendiri. Ketika kembali pulang dari 
mengunjungi Ka‘bah, kaum Salibis itu toh tetap setia pada agama 
lamanya, namun membawa pengalaman dan kekayaan baru.

Kajian Akademis atau Kolonialisasi?

Lalu, di mana posisi Orang Kristen Naik Haji dalam tiga 
defi nisi orientalisme Said di atas? Kajian akademis semata yang 
melahirkan banyak tesis, doktrin dan dogma tentang Timur? Atau 
sebagai corak pemikiran dimana Timur dipandang sebagai “yang 
lain” (the other), yang karenanya kemudian Barat bisa “diadakan,” 
hingga lahirlah beragam teori, epik, novel dan deskripsi sosial-politik 
mengenai Timur? Ketika Ralli berhasil memotret ketekunan dan 
ketelitian ilmuwan-ilmuwan Eropa ternama (dari abad 15 sampai 
19) seperti Joseph Pitts, Badia Leblich, John Ludwig Burckhardt, 
Leon Roches, Sir Richard Burton dan Christian Snouk Hurgronje 
dalam menggambarkan seluk beluk Hijaz dan budaya kaum Muslim 
dengan cara “terlibat penuh” (involved) dan menjadi “orang dalam” 
(from within) — yang merupakan suatu model Eropa sejak dulu 
kala, yang kemudian (hasil penelitian itu) dicetak menjadi buku-
buku yang dibaca luas di Eropa — rasanya tiga kesimpulan Said 
di atas tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak seluruhnya 
keliru. Dengan terlibat menjadi orang dalam, rasa simpati dan 
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empati sulit dihindari dibanding sekadar mengamati, meneliti, 
dan mengeksploitasi. Dalam pengamatan-keterlibatan-partisipatif, 
pengetahuan dihasilkan bukan dari relasi subjek-objek, atau subjek 
mengeksploitasi objek, melainkan dari penghayatan kesadaran 
subjek akan sesuatu; mengalami langsung dengan intensionalitas. 
Objek yang diamati dibiarkan menampilkan dirinya secara apa 
adanya, yang dalam istilah fi lsafat fenomenologi terkenal jargon 
“back to the things (biarkan benda itu berbicara mengenai dirinya),” 
yang bermakna benda itu menjadi hidup karena bersentuhan dengan 
penghayatan kesadaran kita (erlebnisse), bukan karena kita “jadikan” 
atau “eksploitasi.” Pendekatan fenomenologis atau from within yang 
hendak menyibak yang maknawi atau yang esensial (nomena) dari 
sekadar penampakan (fenomena) belaka inilah yang dilakukan oleh 
orang-orang Kristen Eropa itu.

Lalu, bagaimana dengan proyek kolonialisasi? Bisa diteruskan 
menjadi ya atau tidak, tergantung siapa yang melihatnya dan motif 
apa yang menyertainya. Yang terang, manusia-manusia dengan 
nyali besar, mental baja dan kecerdasan tidak biasa adalah para 
pendaki (climbers) yang haus akan pengetahuan, pengalaman dan 
tantangan. Bukankah hal itu merupakan hukum universal, terlepas 
dari beragam motivasi yang menyertainya? 

Tentu saja kelebihan buku ini adalah gaya bertutur penulisnya 
bak pendongeng dengan kemasan semi-novel, bukan semisal buku 
ilmiah yang dapat mengerutkan kening, sehingga fakta-fakta 
historis dalam rentang empat abad dengan kronologi, tragedi dan 
dialog tokoh-tokohnya terasa ringan dibaca. Ralli menceritakan 
satu persatu aktor petualang itu dan pembaca dibuatnya penasaran 
hingga harus menuntaskannya. 

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

Sekretariat
Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4 Jl. Ampera Raya No. 11 Kemang
Jakarta Selatan 12550

E-mail: nurcholishmadjid@yahoo.co.id
Website: http://www.nurcholishmadjid.org/
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UCAPAN TERIMA KASIH

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

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

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

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

 Jakarta, Kamis, 14 Juni 2012
Pengurus Nurcholish Madjid Society
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PEMBETULAN
TITIK-TEMU 4/1 (Juli – Desember 2011)

NO. HLM. BRS. SALAH BETUL 

1. 8 13 kretika ketika 
2. 113 25 parohan paruhan
3. 117 25 Literacy. Literacy, 
4. 118 23 seri Library kita seri Library
5. 122 4 paroh paruh  
6. 122 24 Teologi teologi
7. 130 5 coordinator koordinator 
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BERLANGGANAN TITIK-TEMU

Pembaca yang berminat berlangganan Titik-Temu, silakan 
menghubungi:

Alamat e-mail kami:
titik.temu@yahoo.com

atau

Alamat Kantor:
Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11 Kemang
Jakarta Selatan 12550

Pelanggan harus mencantumkan alamat yang lengkap dan jelas 
untuk tujuan pengiriman Titik-Temu. Kami menerima langganan 
tahunan. Harga langganan setahun, termasuk ongkos pengiriman, 
Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk seluruh 
Indonesia. Pembayaran ditujukan kepada:

Yayasan Sositas Nurcholish Madjid
Bank Mandiri KCP BSD Tangerang

No. Rekening: 1280005616716
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