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BILA TUHAN 
MENCINTAI HAMBANYA

Allah Yang Terberkati dan Yang Maha Tinggi berfi rman: “Barang 
siapa memusuhi seorang wali-Ku (teman-Ku), Aku menyatakan 
perang kepadanya. Dan tidak ada sesuatu yang dilakukan hamba-Ku 
untuk mendekatkan diri kepada-Ku, yang lebih dicintai bagi-Ku 
daripada apa yang Aku wajibkan atasnya. Hamba-Ku senantiasa 
mendekatkan diri kepada-Ku dengan perbuatan-perbuatan yang 
melebihi kewajiban hingga Aku mencintainya. Maka bila Aku 
mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan 
untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, 
tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang 
ia gunakan untuk berjalan. Bila ia meminta [sesuatu] kepada-
Ku, pasti Aku memberinya. Bila ia berlindung kepada-Ku, pasti 
Aku melindunginya. Tidak ada sesuatu yang Aku ragu-ragu 
melakukannya daripada [mencabut] nyawa seorang mukmin yang 
enggan mati, dan Aku enggan menyakitinya” (Hadis Qudsi).

“Mata yang aku gunakan untuk melihat Tuhan adalah mata 
yang sama yang digunakan Tuhan untuk melihatku” (Meister 
Eckhart). 
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PENGANTAR

Kita harus mengakui secara jujur bahwa salah satu capaian 
yang sangat berharga dari gerakan reformasi pasca rezim Soeharto 
adalah kebebasan bagi rakyat Indonesia yang telah hilang selama 
tigapuluh tahun lebih. Pangkal kebebasan, kata Nurcholish Madjid, 
adalah tiga kebebasan asasi ini: “kebebasan menyatakan pendapat, 
kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat (freedom of speech, 
of assembly, and of association). Lekat sekali dengan kebebasan-
kebebasan itu ialah kebebasan dari rasa takut (freedom from fear). 
Setelah hilang sekian lama, siapa pun sekarang merasakan betapa 
kebebasan-kebebasan itu sangat berharga dan membawa rasa 
bahagia.” Sekarang orang tidak takut lagi mengkritik para penguasa, 
termasuk Presiden. Tidak ada lagi koran, majalah dan tabloid yang 
dibredel karena memuat berita atau tulisan yang dianggap berusaha 
menjatuhkan pemerintah. Tidak ada lagi larangan, misalnya, untuk 
mengadakan pertemuan banyak orang untuk melakukan unjuk rasa. 
Tidak ada lagi kebijakan dan tindakan rezim yang berkuasa untuk 
melarang dan membubarkan sebuah organisasi.

Kebebasan adalah hak asasi setiap manusia yang melekat pada 
dirinya. Tidak ada manusia yang menginginkan kebebasannya 
dirampas karena kebebasan adalah fi trah yang dimilikinya sejak 
lahir. Kebebasan adalah nyawa kehidupan, bahkan kehidupan itu 
sendiri. Kebebasan berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan 
kehidupan manusia. Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, 
mengatakan bahwa “kebebasan adalah sumber energi kemanusiaan 
yang paling dahsyat. Sebelum seseorang menginginkan sesuatu 
yang lain bagi hidupnya, kebebasan adalah yang paling mereka 
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dambakan.” Setiap gerak dan langkah kehidupan manusia, bila tidak 
disertai oleh kebebasan, akan melahirkan kepalsuan-kepalsuan, yang 
membuatnya gelisah, tertekan, menderita, dan sengsara. 

Sampai saat ini demokrasi masih dianggap sebagai sistem politik 
terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan. Demokrasi yang 
sehat pasti menjamin tiga kebebasan yang disebut di atas, yang 
membuka lebar-lebar kesempatan bagi rakyat untuk memilih apa 
yang terbaik dalam kehidupan bernegara di negara kebangsaan 
modern. Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa kebebasan tanpa 
batas tidak dapat dibenarkan. Cak Nur mengajak kita menyimak 
peringatan Bung Hatta bahwa kebebasan tanpa batas akan hanya 
mengundang lawannya, yaitu penindasan. Situasi kacau akibat 
kebebasan tak terkekang dan tak bertanggungjawab akan menjadi 
landasan pembenaran bagi tampilnya orang kuat, dan orang itu 
kemudian akan bertindak mengatasi kekacauan itu dengan tangan 
besi. Dihadapkan kepada pilihan antara “kacau” dan “tertib,” rakyat 
banyak secara logis akan memilih “tertib,” berapapun pengorbanan 
yang diberikan. Realisme sosial-politik ini tercermin dalam adagium 
pandangan politik Islam Sunni yang cukup terkenal (yang konon 
berdasarkan sabda Nabi) bahwa “penguasa yang fājir (banyak dosa) 
namun kuat (untuk mengantisipasi kekacauan atau dlawdlā’) adalah 
lebih baik daripada penguasa yang lemah (yang tidak mampu 
mengatasi kekacauan, meskipun tidak fājir).

Terbukanya pintu kebebasan telah mendorong munculnya 
keinginan ramai-ramai banyak kelompok masyarakat untuk men-
dirikan partai politik. Gejala ini tetap subur bukan hanya pada 
permulaan lahirnya gerakan reformasi, tetapi juga sampai pada 
periode menjelang penerimaan partai-partai peserta Pemilu 2014. 
Hak untuk mendirikan partai politik bagi kelompok manapun 
adalah sah sebagai konsekuensi kebebasan yang dijamin oleh sistem 
demokrasi di negara yang kita cntai ini. Dalam konteks ini, Cak Nur 
mengingatkan bahwa “suatu ketentuan legal formal agaknya harus 
dibuat agar terjadi proses pilihan alamiah (natural selection) yang 
wajar, sehingga timbulnya unsur-unsur yang merugikan masyarakat 
dan negara dalam arti seluas-luasnya dapat dicegah.” 

PENGANTAR
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Bila para pembaca mau mengetahui lebih jauh pemikiran Cak 
Nur tentang pentingnya melaksanakan demokrasi, bukan hanya dari 
segi prosedural tetapi juga dari segi substansial bagi kesejahteraan 
rakyat, silakan baca tulisanya pada Sajian Khusus dalam Titik-Temu 
edisi ini, yang berjudul “Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi.” 
Tulisan ini didampingi oleh dua tulisan tanggapan terhadapnya: 
tulisan Djayadi Hanan yang berjudul “Nurcholish Madjid, Islam, 
dan Konsolidasi Demokrasi”; dan tulisan Muhamad Wahyuni 
Nafi s yang berjudul “Jangan Berhenti pada Simbol, Tetapi Harus 
Menggapai Substansi.” 

Titik-Temu nomor ini memuat tulisan-tulisan lain tentang 
keharusan menata ulang gagasan dan praktik demokrasi di 
Indonesia, tentang kemungkinan untuk memikirkan ulang suatu 
diskursus sekaligus transformasi mutual antara rasionalitas sekuler 
dan artikulasi keagamaan agar keduanya tidak serta-merta saling 
menegasikan, tentang Isa al-Masih menurut Islam, dan tentang 
pentingnya belajar menjadi manusia. Titik-Temu nomor ini 
menyajikan pula dua buah tulisan resensi buku.

Selamat membaca. 

Pemimpin Redaksi
 

PENGANTAR
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AGAR PELUANG EMAS REFORMASI TIDAK LEWAT SIA-SIA
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KEBEBASAN, KEPARTAIAN, 
DAN DEMOKRASI1

Nurcholish Madjid

Mukadimah: 
Wawasan Kenegaraan Madinah

Perolehan paling asasi bagi rakyat Indonesia dari keberhasilan 
gerakan reformasi ialah kembalinya kebebasan ke tangan mereka 
setelah hilang sekian puluh tahun lamanya. Pangkal kebebasan itu 
ialah tiga kebebasan asasi: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan 
berkumpul, dan kebebasan berserikat (freedom of speech, of assembly, 
and of association). Lekat sekali dengan kebebasan-kebebasan itu ialah 
kebebasan dari rasa takut (freedom from fear). Setelah hilang sekian 
lama, siapa pun sekarang merasakan betapa kebebasan-kebebasan itu 
sangat berharga dan membawa rasa bahagia.

Kebebasan adalah sumber energi kemanusiaan yang paling 
dahsyat. Sebelum seseorang menginginkan sesuatu yang lain bagi 
hidupnya, kebebasan adalah yang paling mereka dambakan. Tembok 
Berlin adalah saksi bagi perjuangan perorangan paling dramatis 
bagi manusia untuk memperoleh kebebasan. Hanya untuk nilai 
dasar kemanusiaan yang satu ini, banyak orang (dari Jerman Timur 
saat itu) yang menentang peluru rezim komunis dengan melintasi 
Tembok Berlin.

1 Makalah ini disampaikan sebagai bahan diskusi di Pusat Pengkajian Islam 
dan Masyarakat (PPIM) di Ciputat pada 9 Juni 1998.
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Inti nilai kemanusiaan universal adalah kehormatan atau harkat 
dan martabatnya. Dalam Pidato Perpisahan Nabi saw (Khuthbat 
al-Wadā‘) di Padang Arafah dalam kesempatan beliau menunaikan 
ibadah haji (satu-satunya), masalah kehormatan kemanusiaan 
itu ditegaskan sebagai salah satu dari tiga hak kemanusiaan yang 
paling suci. Tiga hak kemanusiaan yang paling suci ditegaskan oleh 
Nabi saw, yaitu hak hidup (dimā’), hak memiliki harta (amwāl), 
dan hak terjaga kehormatan atau harkat dan martabatnya (a‘rādl). 
Tiga Serangkai al-dimā’ wa al-amwāl wa al-a‘rādl itu di Eropa 
Barat melalui John Lock, menjadi sejajar dengan tiga serangkai 
life, liberty and property, dan di Amerika, melalui Th omas Jeff erson 
menjadi sejajar dengan tiga serangkai life, liberty and pursuit of 
happiness. Prinsip-prinsip itu untuk pertama kalinya mengambil 
bentuk dokumen legal-konstitusional resmi negara dalam Deklarasi 
Kemerdekaan Amerika, dan Amerika Serikat pun lahir sebagai negara 
kebangsaan modern (modern nation state) pertama di dunia.

Tapi menurut Robert N. Bellah, percontohan untuk negara 
kebangsaan modern itu ialah tatanan sosial politik Nabi Muhammad 
yang kemudian dikembangkan oleh para Khalifah Bijaksana (al-
Khulafā’ al-Rāsyidūn). Lebih lengkapnya, tentang tatanan sosial 
politik ajaran Nabi yang kemudian dikembangkan oleh para 
Khalifah Bijaksana itu Robert Bellah mengatakan demikian:

Th ere is no question but that under Muhammad, Arabian society 
made a remarkable leap forward in social complexity and political 
capacity. When the structure that took shape under the Prophet 
was extended by the early caliphs to provide the organizing 
principle for a world empire, the result is something that fi ts 
its time and place is remarkably modern. It is modern in the 
high degree of commitment, involvement, and participation 
expected from the rank-and-fi le members of the community. It 
is modern in the openness of its leadership positions to ability 
judge on universalistic grounds and symbolized in the attempt 
to institutionalize a nonhereditary top leadership. Even in the 
earliest times certain restraints operated to keep the community 
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from wholly exemplifying these principles, but it did so closely 
enough to provide a better model for modern national 
community building than might be imagined (Huruf tebal dari 
saya — NM). Th e eff ort of modern Muslims to depict the early 
community is a very type of equalitarian participant nationalism 
is by no means an unhistorical ideological fabrication.

In a way the failure of the early community, the relapse into pre-
Islamic principles of social organization, is an added proof of the 
modernity of the early experiment. it was too modern to succeed. 
Th e necessary social infrastructure did not yet exist to sustain it.2 

Jika disebutkan oleh Bellah bahwa struktur sosial-politik yang 
dibentuk Nabi itu “sangat modern” (remarkably modern) bahkan 
“terlalu modern untuk dapat berhasil” (too modern to succeed). 
Kenyataannya ialah bahwa struktur itu runtuh bersama runtuhnya 
kekhalifahan cerdas (khilāfah rāsyidah) (dengan terbunuhnya Khalifah 
Ali pada tahun 40 Hijriah — tiga puluh tahun sejak wafat Nabi) 
dan tampilnya Dinasti Umawiyah di Damaskus. Dinasti Umawiyah 
mengakhiri unsur modernitas struktur kemasyarakatan Madinah, 
yaitu “the high degree of commitment, involvement, and participation 
expected from the rank-and-fi le members of community” (tingkat 
komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan 
dari seluruh lapisan anggota masyarakat). Rezim Umawiyah juga 
menghilangkan unsur modernitas dari struktur masyarakat Madinah, 
yaitu unsur “the openness of its leadership positions to ability judged on 
universalistic grounds and symbolized in the attempt to institutionalize 
a nonhereditary top leadership” (keterbukaan posisi kepemimpinan 
terhadap kemampuan yang berdasarkan asas-asas universal dan 
dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan pimpinan 
puncak yang tidak bersifat warisan). Ketika Muawiyah menunjuk 
Yazid, anaknya sendiri, pertimbangan dalam mengangkat pemimpin 

2 Robert N. Bellah, Beyond Belief, edisi paperback (New York: Harper & 
Row, 1976), h. 150-51.
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beralih dari asas-asas universal (yakni, khususnya kemampuan dan 
kecakapan yang terukur secara terbuka) ke asas kenisbatan atau 
ascriptive (seperti pertalian darah). Dari sudut pandangan ajaran 
Islam, seperti terwujud secara embrionik dalam struktur masyarakat 
Madinah, sungguh menyedihkan bahwa sejak Yazid ibn Muawiyah 
itu dunia Islam hanya mengenal sistem dinasti geneologis. Rezim-
rezim yang muncul selalu dikenal dengan identitas sangat sempit 
dan partikularistik dalam bingkai kesukuan, keanggotaan klan, 
atau kekeluargaan (Umawiyah, Abbasiyah, Safawiyah, Fatimiyah, 
Usmaniyah, Hasyimiyah, Su‘udiyah, dan seterusnya). Betapa 
gawatnya kenyataan itu sebagai penyimpangan dari asas ajaran Islam, 
dapat kita rasakan jika kita bandingkan dengan wanti-wanti Nabi 
saw, bahwa wawasan hidup bermasyarakat atas dasar kefanatikan 
sempit (‘ashabyiyah) adalah wawasan hidup jahiliyah.

Sejak hilangnya wawasan modern warisan ajaran Nabi itu 
dunia Islam mulai rawan untuk kejangkitan “despotisme timur.” 
Penguasa pun mulai tampil dengan klaim sebagai “Wakil Tuhan di 
bumi” (Khalīfatu’Llāh fī al-ardl), atau “Bayangan Tuhan di bumi” 
(Zhillu’Llāh fī al-ardl), padahal menurut pandangan asalnya, seorang 
penguasa adalah Wakil Rasulullah (Khalīfat al-Rasūl). (Sedangkan 
kedudukan sebagai Wakil Tuhan di bumi [Khalīfatu’Llāh fī al-ardl], 
sepanjang ajaran al-Qur’an, dipunyai oleh seluruh umat manusia 
tanpa kecuali, melalui masing-masing pribadinya; karena itulah 
setiap pribadi akan dimintai pertanggungjawaban atas segala 
kegiatannya selama di bumi ini). Dan amat ironis bahwa dunia 
Islam baru dapat belajar kembali mengangkat pimpinannya melalui 
pemilihan terbuka hanya setelah berkenalan dengan konsep-konsep 
kenegaraan republik dan demokrasi modern dari Barat.

Wawasan Negara Kebangsaan Modern 
(Modern Nation State)

Dalam memasuki Orde Reformasi, yang paling mendasar di-
perlukan ialah kemantapan tentang wawasan negara kebangsaan 
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modern. Wawasan negara kebangsaan modern adalah wawasan 
kenegaraan yang bertumpu kepada sistem sosial-politik yang 
melindungi tiga pangkal hak asasi di atas (hidup, pemilikan harta 
dan kehormatan), dan yang mendorong dengan kuat tumbuhnya 
partisipasi umum dari masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan 
terbukanya penilaian bebas terhadap kinerja pimpinan kenegaraan 
dari semua lapisan.

Bertitik tolak dari wawasan itu, dalam Orde Reformasi ini secara 
a priori kebebasan kebebasan asasi harus dijamin dan dilindungi 
dengan penuh kesungguhan. Kebebasan menyatakan pendapat 
secara bebas secara a priori harus diwujudkan, khususnya melalui 
kebebasan pers dan akademik. Kebebasan berkumpul melahirkan 
keharusan a priori untuk melaksanakan dan menjaga kebebasan 
mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan kebebasan berserikat, 
mendirikan perkumpulan, terutama partai politik, adalah kemestian 
a priori bagi tegaknya wawasan negara kebangsaan modern itu. 

Tapi penyebutan semua kebebasan asasi itu sebagai pangkal 
keharusan-keharusan a priori tidaklah berarti dibenarkannya 
pelaksanaan kebebasan tanpa batas. Seperti peringatan Bung Hatta 
dalam risalah klasiknya, Demokrasi Kita, kebebasan tanpa batas 
akan hanya mengundang lawannya, yaitu penindasan. Situasi 
kacau akibat kebebasan tak terkekang dan tak bertanggungjawab 
akan menjadi landasan pembenaran bagi tampilnya orang kuat, 
dan orang itu kemudian akan bertindak mengatasi kekacauan itu 
dengan tangan besi. Dihadapkan kepada pilihan antara “kacau” dan 
“tertib,” rakyat banyak secara logis akan memilih “tertib”, berapapun 
pengorbanan yang diberikan. Realisme sosial-politik ini tercermin 
dalam adagium pandangan politik Islam Sunni yang cukup terkenal 
(yang konon berdasarkan sabda Nabi), bahwa “penguasa yang fājir 
(banyak dosa) namun kuat (untuk mengantisipasi kekacauan atau 
dlawdlā’) adalah lebih baik daripada penguasa yang lemah (yang 
tidak mampu mengatasi kekacauan, meskipun tidak fājir).

Namun tentu saja hal di atas itu pilihan terpaksa yang sangat 
tidak baik, bahkan sangat buruk. Bagaimanapun, seperti ditegaskan 
oleh Nabi sendiri dan para Khalifah Bijaksana, kebebasan adalah 
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yang lebih berharga, sedangkan tirani (thughyān) dalam bentuk 
apapun adalah seteru kemanusiaan. Itulah pelajaran moral yang 
harus ditarik dari cerita tentang Fir’aun yang dituturkan berulang-
ulang dalam Kitab Suci. Oleh karena itu, demi kebutuhan dan 
kemantapan kebebasan itu sendiri, kebebasan juga secara a priori 
menuntut adanya kedewasaan sosial politik dan rasa tanggung jawab 
yang sangat tinggi dari setiap individu anggota masyarakat. Hanya 
dengan begitu kebebasan akan terpelihara dan dapat menghantarkan 
anggota masyarakat menuju realisasi tujuan-tujuan kemanusiaan 
yang lebih tinggi.

Maka kebebasan yang fungsional ialah kebebasan yang terbatasi 
oleh kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial yang tinggi. Berkaitan 
dengan ini, ancaman terhadap kebebasan yang fungsional itu 
akan datang dari potensi setiap pribadi manusia untuk tumbuh 
menjadi tiran. Allah mengingatkan orang-orang beriman dalam 
al-Qur’an,“Ingatlah, sesungguhnya manusia itu pasti bertindak 
tiranik saat ia melihat dirinya berkecukupan” (Q 96: 6-7). Tirani 
akan mengancam tampil jika tumbuh perasaan tidak perlu kepada 
orang lain dalam kemestian hidup bermasyarakat, dan jika kesadaran 
sosial hilang dari banyak individu. 

Dengan kebebasan yang disertai kesadaran tanggung jawab 
sosial yang tinggi itu, wawasan negara kebangsaan modern (modern 
nation state) memperoleh sistem operasionalnya yang kuat. Partisipasi 
umum dan penilaian terbuka terhadap kinerja penyelenggaraan 
negara dapat dilakukan secara positif dan produktif. Mekanisme 
pengawasan sosial dan berfungsinya kekuatan pengimbang 
terhadap kekuasaan akan dapat berjalan demi kebaikan semua. 
Dalam penjabaran pandangan tentang kenegaraan modern, fungsi 
pengawasan sosial dan kekuatan pengimbang itu dilembagakan 
dalam kemungkinan terbentuknya oposisi secara resmi. Dengan 
partai oposisi itu kegiatan pengawasan dan pengimbangan tidak 
terbiarkan berjalan sekenanya (accidental), tapi penuh kesadaran 
dan pengarahan (deliberate). Melalui mekanisme pengawasan sosial 
yang efektif dan bebas dari manipulasi dan rekayasa itu segala 
“penyakit sosial-politik” seperti penyalahgunaan kekuasaan dan 
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korupsi sebagai pelanggaran moral kemasyarakatan (civic morality), 
juga penyelewengan moral pribadi (personal morality) dapat dicegah 
sampai batas maksimal.

Masalah Kepartaian

Suasana beberapa minggu setelah keberhasilan pertama 
agenda Reformasi melahirkan situasi kegembiraan (euphoria) 
dan antusiasme, bahkan semangat kemenangan (triumphalism). 
Dari sudut kejiwaan masyarakat umum, semuanya itu adalah 
wajar belaka, mengingat kebebasan itu telah lama hilang dan 
sekarang tiba-tiba ada di tangan. Situasi itu kemudian mendorong 
munculnya gejala yang cukup mencolok saat-saat ini, yaitu ramai-
ramai mendirikan partai politik. Inipun harus dipandang sebagai 
hal yang absah belaka,, karena perwujudan dari prinsip kebebasan 
berserikat.

Tapi digabungkan dengan masalah tanggungjawab sosial di 
atas tadi, ada baiknya setiap orang dari kita memikirkan konse-
kuensi-konsekuensi negatif tak terduga dari gejala luapan gembira 
tersebut. Mungkin juga harus dipikirkan dari sejak masa amat 
dini ini bagaimana membuat suatu cara dan mekanisme yang 
absah dan dapat diterima oleh semua untuk menangkal akibat-
akibat yang tidak diinginkan itu. Tanpa mengurangi hak setiap 
orang untuk melaksanakan kebebasannya, suatu ketentuan legal 
formal agaknya harus dibuat agar terjadi proses pilihan alamiah 
(natural selection) yang wajar, sehingga timbulnya unsur-unsur yang 
merugikan masyarakat dan negara dalam arti seluas-luasnya dapat 
dicegah. Dalam hal ini, sudah banyak terdengar suara agar dalam 
ketentuan-ketentuan legal-formal itu ditetapkan suatu ketentuan 
persentase perolehan suara pemilih, sehingga suatu partai yang tidak 
mampu memenuhi ketentuan itu akan sendirinya gugur atau harus 
bergabung dengan yang lain.

Demikian pula logo-logo kepartaian harus diarahkan begitu 
rupa pembentukan dan pertumbuhannya sehingga melahirkan 
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suatu struktur politik yang paling baik untuk mendukung ide-ide 
universal reformasi dan demokrasi. Pelarian yang terlalu gampang 
kepada “kartu terakhir” seperti logo komunalistik diperkirakan 
akan dapat menghambat pertumbuhan dan pelaksanaan ide-ide 
universalistik (artinya, tidak partikularistik) dari gerakan reformasi 
dan demokratisasi. Pengalaman kenegaraan kita di masa lalu 
menunjukkan hal yang demikian itu.

Logo dan perlambang aspirasi politik yang mewujud nyata 
dalam ide kepartaian akan lebih baik jika langsung dikaitkan dengan 
satu nilai masyarakat madani, seperti asas keadilan, persamaan 
manusia, keterbukaan atau transparansi, keadaban (civility), dan 
partisipasi universal. Penghargaan kepada sesama manusia menurut 
harkat dan martabatnya yang paling asasi menghendaki pengem-
bangan rasa cinta kasih kepada sesama manusia dalam semangat 
cinta kasih ilahi (rahmah, agape), dan tidak boleh berhenti hanya 
kepada ukuran kecintaan fi siologis-biologis (mahabbah, eros), serta 
sebagai peningkatan lebih tinggi dari cinta kearifan kemanusiaan 
(mawaddah, philos).

Berkaitan dengan itu, sebagai bagian dari kedewasaan bermasya-
rakat, orientasi maknawi (esensial) harus terus-menerus diusahakan 
dapat menggantikan orientasi ramzī (“rumus”, perlambang, 
simbolik), sehingga dapat disadari dengan tepat perbedaan penting 
antara mana yang intrinsik dan mana yang instrumental dalam 
proses-proses dan struktur-struktur politik yang ada. Dalam Tafsir 
Baidlawi diisyaratkan bahwa tauhid pun dalam tingkatnya yang 
paling tinggi harus mampu beranjak meninggalkan “tauhid nama” 
ke “tauhid esensi” (Lihat Baidlawi, dalam menafsirkan Q17: 110 
( د تو حا املطالقل بود ا هو ي ا ات ل هو ملعامنا ٕ ).  Jelas perkara ini 
menuntut kemampuan berpikir yang lebih tinggi (masyarakat 
awam cenderung lebih menekankan segi-segi simbolik, namun 
kemampuan itu sama sekali tidak mustahil dan sebagai agenda 
pendewasaan sosial-politik harus diusahakan pewujudannya secara 
sungguh-sungguh).

Orientasi esensi, bukannya simbol, akan lebih mudah membuka 
wawasan luas untuk dapat bekerjasama dan saling mendukung 
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antara anggota masyarakat tanpa pertimbangan-pertimbangan 
komunalistik (atau yang sekarang sering disebut “SARA”). Orientasi 
esensi juga lebih mudah membebaskan anggota masyarakat dari 
absolutisme yang biasanya terkait dengan simbolisme. Dengan 
begitu suatu kemestian dalam demokrasi, yaitu “partial functioning 
of ideals” akan terwujud. Demokrasi melibatkan kesediaan yang 
tulus melakukan kompromi dan pencarian pertemuan kebaikan 
(ishlāh), yang pasti tidak akan terlaksana dalam suatu masyarakat 
yang diliputi pandangan serba absolutistik. Sebagai unsur kajian 
Islam dan masyarakat kita, berkaitan dengan ini, baik sekali jika 
kita renungkan sebuah fi rman Allah swt: “Tidak ada kebaikan 
dalam kebanyakan bisik-bisik (kesepakatan rahasia) mereka, kecuali 
bisik-bisik orang yang menganjurkan sedekah (perhatian kepada 
kaum lemah), atau berbuat kebajikan (ma‘rūf), atau mengadakan 
perdamaian (saling pengertian) antara sesama manusia. Barang siapa 
berbuat demikian itu demi memperoleh perkenan Allah, maka kelak 
Kami berikan kepadanya pahala yang besar” (Q 4:114).

Wa’Llāhu a‘lam bi al-shawāb. 
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NURCHOLISH MADJID, ISLAM, 
DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI

Djayadi Hanan

Makalah Nurcholish Madjid, yang akrab dipanggil Cak Nur, 
yang berjudul “Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi,” ditulis dan 
didiskusikan pada awal Juni 1998. Kurang dari sebulan sebelumnya, 
21 Mei 1998, era demokratisasi Indonesia dimulai, yang ditandai 
dengan berhentinya Soeharto sebagai presiden. Makalah tersebut 
pendek, tetapi sangat padat (densed). Isinya adalah bacaan kritis Cak 
Nur terhadap situasi saat itu dengan meletakkannya pada konteks 
demokrasi, Islam, dan wawasan visioner ke depan.

Era reformasi dipandang Cak Nur sebagai kesempatan emas 
bagi Islam Indonesia untuk memberikan sumbangan terbesarnya 
bagi pembangunan negara kebangsaan Indonesia yang modern. 
Cak Nur sekali lagi menunjukkan pandangan moderatnya 
tentang Islam: sumbangan Islam harus bersifat substantif, bukan 
simbolik.

Datangnya era reformasi juga dipandang Cak Nur tepat waktu 
(timely). Dengannya, elemen modern dari politik Islam dapat ter-
manifestasi karena demokrasi adalah satu-satunya sistem politik 
yang tersedia yang kompatibel dengan aspek-aspek politik dari 
Islam. Klaim ini tampaknya mendapatkan pembenaran empirik. 
Sejak awal reformasi, demokrasi di Indonesia berjalan relatif stabil 
seiring dengan kinerja sistem pemerintahan yang lumayan baik serta 
prestasi perkembangan ekonomi yang masih memadai. 
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Cak Nur juga mengingatkan kita agar baik prosedur maupun 
substansi demokrasi harus mampu membawa konsolidasi demokrasi 
di Indonesia. Rekayasa kelembagaan harus seiring dengan praktik 
demokrasi yang substantif: tidak hanya melindungi kebebasan, 
tetapi juga membawa kesejahteraan rakyat.

Tentang Islam dan Reformasi

Islam, kata Cak Nur, sejak jauh hari telah meletakkan fondasi 
yang kokoh untuk wawasan kenegaraan modern. Pidato Perpisahan 
Nabi (Khuthbat al-Wadā‘), menurut beliau, berisi pesan tentang 
tiga hak kemanusiaan yang paling suci yang sejajar dengan tiga 
inalienable rights yang menjadi dasar konstitusi Amerika Serikat. 
Tiga hak kemanusiaan yang paling suci dalam Islam adalah hak 
hidup (dimā’), hak memiliki harta (amwāl), dan hak terjaga 
kehormatan atau harkat martabatnya (a‘rādl). Tiga hak ini sejajar 
dengan tiga civil rights paling pokok di Amerika Serikat, yanmg 
dirumuskan oleh Th omas Jeff erson sebagai life, liberty, and the 
pursuit of happiness. 

Kata Cak Nur, hikmah terbesar reformasi 1998 adalah 
kembalinya kebebasan (freedom) ke pangkuan rakyat Indonesia. Tiga 
kebebasan utama (asasi) adalah kebebasan menyatakan pendapat 
(freedom of speech), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan 
kebebasan berserikat (freedom of association). Kebebasan adalah jalan 
yang akan membawa kebahagiaan. Tiga jenis kebebasan ini pun 
lebih kurang sama dengan apa yang disampaikan Nabi dalam Pidato 
Perpisahan dan yang dirumuskan dalam konstitusi Amerika.

Dengan memaralelkan tiga konsep tentang tiga hak kema-
nusiaan dari Islam, negara modern (Amerika Serikat), dan makna 
reformasi, Cak Nur mengajak kita untuk menyejajarkan reformasi 
sebagai proklamasi kembali kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 
kemerdekaan hakiki, yang bervisi melaksanakan secara “murni 
dan konsekuen” tiga hak kemanusian atau kebebasan yang paling 
suci itu. Seperti Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan atau 
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freedom adalah jembatan emas untuk membangun masyarakat,1 
Cak Nur mengajak kita berfi kir dan mewujudkan kebebasan (di 
era reformasi) sebagai jembatan emas untuk menjamin kebahagiaan 
rakyat. 

Dengan menandai reformasi sebagai era kebebasan, Cak Nur 
juga mengajak kita untuk menjadikannya sebagai era modern 
Indonesia yang sesungguhnya. Ini hal kunci bagi Cak Nur, karena 
hanya dengan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang modern 
maka Islam memperoleh tempat yang subur untuk memberikan 
sumbangannya yang paling besar, yakni membangun negara 
kebangsaan Indonesia yang modern.

Sebagai sebuah sistem sosial kemasyarakatan, Islam adalah 
sebuah sistem yang memiliki kompleksitas sosial dan kapasitas 
politik yang luar biasa. Mengutip Robert N. Bellah, seorang sosiolog 
yang sangat sering dijadikannya sebagai rujukan, Cak Nur sekali lagi 
mengingatkan bahwa kegagalan eksperimentasi Islam sebagai sebuah 
sistem kemasyarakatan bukanlah karena ia primitif, sebaliknya justru 
karena ia terlalu modern untuk masa-masa awal Islam di kalangan 
masyarakat Arab. Seperti dikutip Cak Nur, Bellah menyatakan 
bahwa “the failure of the early community, the relapse into pre-Islamic 
principles of social organization, is an added proof of the modernity of 
the early experiment, it was too modern to succeed.”

Dengan menggunakan analogi ini, kita dapat menafsirkan lebih 
jauh bahwa kegagalan sistem sosial dan politik Indonesia sampai 
dengan era Orde Baru adalah karena antara lain ketidakmampuan 
Islam dalam memberikan sumbangsihnya. Ketidakmampuan itu 
bukan karena tidak adanya upaya terus-menerus dari ummat Islam, 
namun lebih karena sistem yang ada masih terlalu primitif untuk dapat 
menerima dengan lapang dada sumbangan-sumbangan substantif dari 
Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat kita. 

1 Soekarno, “Pidato Lahirnya Pancasila,” dalam Yasonna H. Laoly dan 
Achmad Basarah, ed., Historisitas dan Spiritualitas Pancasila: Refl eksi Peringatan 
67 Tahun Hari Lahir Pancasila (Jakarta: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan MPR RI, 2012).
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Masyarakat Indonesia pernah bereksperimen dengan sistem 
kenegaraan modern yang sesungguhnya, antara lain dengan meng-
adopsi demokrasi. Masa-masa awal pasca kemerdekaan Indonesia 
ditandai dengan tingkat keadaban politik dan sistem yang modern. 
Kita lebih mengenalnya sebagai sistem demokrasi parlementer. 
Sistem demokrasi awal Indonesia ini mengalami kegagalan dengan 
tampilnya Soekarno sebagai pusat kekuasaan utama. 

Melalui penelitiannya yang sangat komprehensif dan men-
dalam, Herbert Feith menyimpulkan bahwa kegagalan sistem 
demokrasi (Feith menyebutnya demokrasi konstitusional) di masa 
awal kemerdekaan ini antara lain disebabkan oleh pendekatan yang 
terlalu modern dari para penyokong sistem ini dan pada akhirnya 
harus mengalah kepada kenyataan bahwa budaya politik masyarakat 
Indonesia dan para elitenya masih lebih banyak memberi tempat 
pada sistem yang lebih kuno, yakni otoritarianisme dan/atau 
despotisme.2

Para pengkritik Feith punya kesimpulan yang sama. Mereka 
mengatakan bahwa Feith dalam studinya telah menanyakan 
pertanyaan yang salah. Seharusnya yang ditanyakan Feith bukan 
“mengapa demokrasi konstitusional di Indonesia gagal,” tetapi 
“adakah alasan yang memungkinkan kita berpikir bahwa demokrasi 
di Indonesia ketika itu dapat berjalan/berhasil?”3

Dengan kata lain, Indonesia di zaman Soekarno, dan menurut 
Cak Nur berlanjut hingga zaman Soeharto, belum memiliki cukup 
kesiapan untuk menerima elemen-elemen modern dari demokrasi. 
Islam sebagai sistem kemasyarakatan yang juga mengandung 
elemen-elemen wawasan kebangsaan modern juga mengalami nasib 
yang sama dengan wawasan kebangsaan modern yang berkembang 
di Barat seperti demokrasi dengan perlindungan dan jaminannya 
atas kebebasan manusia. Wawasan modern tersebut disingkirkan 

2 Herbert Feith, Th e Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca: 
Cornell University Press, 1962).

3 Afan Gaff ar, Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1999).
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terutama melalui proses rekayasa politik yang ketat seperti yang 
dijalankan rezim Orde Baru Soeharto.

Era reformasi, menurut Cak Nur, adalah era untuk mewujudkan 
kebangsaan Indonesia modern yang sesungguhnya. Para pemimpin, 
elite politik, dan masyarakat secara keseluruhan harus menjadikan era 
ini sebagai kesempatan emas untuk mewujudkan janji kemerdekaan 
untuk melindungi segenap elemen bangsa, memajukan kesejahteraan 
umum, dan ikut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia yang 
abadi dan berkeadilan sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi 
negara bangsa Indonesia.

Belajar dari sejarah era Soekarno dan Soeharto, momentum 
untuk perbaikan bangsa sering kali dibelokkan untuk kepentingan 
sekelompok orang yang kemudian menjadi rezim despotik. Maka 
bangsa ini harus bertekad bulat untuk memelihara momentum 
reformasi tetap menuju arah atau tujuan hakikinya. 

Kata Cak Nur, “yang paling mendasar diperlukan ialah 
kemantapan tentang wawasan negara kebangsaan modern” (h. 3). 
Ada dua prasyarat untuk itu. Pertama, membangun sistem sosial 
politik yang melindungi tiga hak asasi manusia yang utama, adanya 
partisipasi umum warga negara, dan adanya penilaian yang bebas 
terhadap kinerja para pemimpin dari semua lapisan masyarakat. 
Kedua, pelaksanaan semua kebebasan asasi tersebut dengan penuh 
kesungguhan. 

Secara khusus Cak Nur menekankan bahwa kesungguhan 
pelaksanaan ini harus bersifat a priori. Penggunaan kata a priori 
memberi pemaknaan bahwa kesungguhan pelaksanaan itu tidak boleh 
diembel-embeli keberatan apapun, termasuk misalnya bila ada ekses 
jangka pendek yang terkesan kurang baik ketika kebebasan-kebebasan 
itu dilaksanakan. Seringkali, misalnya, pemerintah beranggapan 
bahwa kebebasan akan dilaksanakan kalau masyarakat sudah siap. 
Hal semacam ini tidak boleh ada lagi dalam era reformasi. Karena 
itu, pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi harus bersifat a priori.

Cak Nur juga sepenuhnya menyadari bahwa ada tantangan 
besar dari pelaksanaan kebebasan asasi. Tantangan itu adalah 
adanya kemungkinan tergelincirnya kebebasan menjadi kebebasan 
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tanpa batas. Sebagaimana Bung Hatta di masa awal kemerdekaan, 
seperti dikutip oleh Cak Nur, mengingatkan bahwa selalu ada 
godaan pelaksanaan kebebasan tanpa batas. Ini akan menimbulkan 
kekacauan dan pada gilirannya mengundang kembali orang kuat 
(diktator) untuk berkuasa. Kekacauan menghadapkan masyarakat 
pada pilihan antara tertib atau kacau. Dihadapkan pada pilihan ini, 
masyarakat akan cenderung memilih tertib sekalipun itu berarti 
dipimpin orang yang bertangan besi. Bila ini terjadi, reformasi gagal 
menuju makna hakikinya. 

Tentang Islam dan Demokrasi

Hubungan Islam dan demokrasi, atau politik secara umum, 
memang sudah menjadi perdebatan panjang. Bertolak dari sudut 
pandang agama, ada tiga aliran utama dalam perdebatan tersebut.4 
Pertama, Islam dan politik tidak dapat dipisahkan (inseparable). 
Kelompok ini memandang bahwa Islam adalah sebuah sistem yang 
menyeluruh, mencakup di dalamnya sistem politik. Salah satu 
pemikiran utama dari aliran ini adalah demokrasi bukanlah bagian 
dari Islam. Atau Islam dan demokrasi bukanlah kompatibel, malah 
bertentangan. Islam sebagai sebuah sistem berdasar pada kedaulatan 
Tuhan, sedangkan demokrasi berdasar pada kedaulatan rakyat. 
Karena itu, demokrasi harus ditolak. 

Contoh kelompok dengan paham ini di Indonesia adalah 
kelompok Hizbut Tahrir. Agenda utama politik Islam bagi kelompok 
ini adalah memperjuangkan kembali terwujudnya khilafah seperti 
dicontohkan oleh pemerintahan masa-masa Islam pasca Nabi 

4 Lihat misalnya Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: 
Mizan, 1997); M. Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam 
Sejarah Pemikiran Politik Islam,” Ulumul Qur’an 2/6 (1995); Nurcholish Madjid, 
“Melihat Kemungkinan Peran Islam Secara Etis, Moral, dan Spiritual Memasuki 
Indonesia Modern,” dalam Elza Peldi Taher, ed., Demokratisasi Politik, Budaya, 
dan Ekonomi (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994); Munawir Sadzali, Islam 
dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993).
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(al-Khulafā’ al-Rāsyidīn) dan pemerintahan Islam setelahnya. Bagi 
kelompok ini, kekhalifahan Islam terakhir di Turki mengalami 
kehancuran disebabkan oleh pilihan para pemimpin sekuler Islam 
untuk mengadopsi sistem politik Barat, terutama demokrasi.

Kedua, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang saling 
berhubungan secara mutualisme. Islam menurut kelompok ini tidak 
mengisyaratkan sistem politik dan/atau pemerintahan secara detail. 
Yang diberikan oleh al-Qur’an adalah dasar-dasar pokok, garis-garis 
besar, atau prinsip-prinsip dasar pelaksanaan urusan pemerintahan 
dan politik. Bentuk teknis dari pelaksanaan tersebut diserahkan 
kepada kemampuan ummat Islam dalam menerjemahkannya sesuai 
dengan ruang dan waktu. Di Indonesia, mayoritas Muslim kurang 
lebih dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Buktinya adalah 
upaya untuk menjadikan Islam secara formal sebagai konstitusi 
negara sampai saat ini tidak mendapat dukungan yang cukup. 

Dengan pemahaman seperti ini, demokrasi dan Islam dapat 
berjalan seiring, saling mengisi. Islam dapat menjadi sumber atau 
dasar moral politik bagi masyarakat yang mayoritas penduduknya 
Muslim. Pada saat yang sama, ia dapat tetap tampil ramah dan 
toleran kepada elemen masyarakat non-Muslim yang hidup 
berdampingan. Demokrasi menjadi bahasa bersama tanpa harus 
menjadikannya bertentangan dengan agama atau Islam. 

Ada banyak keraguan terhadap mutualisme antara Islam dan 
demokrasi. Sejumlah ahli dari Barat seperti Bernard Lewis mengang-
gap bahwa sejumlah aspek fundamental ajaran Islam seperti pene-
kanan pada komando dan kepatuhan adalah penghambat demokrasi 
itu sendiri. Itulah sebabnya terlalu sulit untuk berharap bahwa 
demokrasi akan tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat 
yang mayoritas penduduknya muslim seperti di Timur Tengah. Kata 
Lewis: “throughout history, the overwhelmingly most common type of 
regime in the Islamic world has been autocracy.”5

5 Bernard Lewis, “Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview,” Journal 
of Democracy 7/2 (1996): 52-63.
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Namun, belakangan, pandangan mutualisme antara Islam 
dan demokrasi ini makin mendapat dukungan dari sejumlah fakta 
empirik. Di Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar 
sedunia, ternyata demokrasi dapat berjalan stabil sejak jatuhnya 
rezim otoriter Soeharto. Penelitian serius dari ahli politik Indonesia 
seperti Saiful Mujani memberikan fakta empirik kompatibilitas 
Islam dan demokrasi.6 Fenomena paling mutakhir di Timur 
Tengah, dikenal sebagai Arab Springs, juga memberikan harapan 
akan terbukanya kesempatan bagi demokrasi untuk berkembang 
dan karenanya berdampingan dengan Islam.

Ketiga, hubungan Islam dan demokrasi itu bersifat sekularistik: 
tidak ada kaitan antara Islam dan demokrasi atau politik. Islam 
adalah agama yang mengatur urusan pribadi. Seperti agama 
lain, menurut kelompok ini, Islam adalah pilihan pribadi dan 
harus menjadi urusan individual setiap orang, setiap muslim. 
Demokrasi atau politik atau pemerintahan adalah urusan publik. 
Karena publik itu terkait dengan semua urusan tanpa memandang 
agama, maka agama, termasuk Islam tak boleh ikut campur di 
dalamnya. 

Berdasarkan pandangan ini, maka agenda utama ummat 
Islam adalah ikut serta dalam membangun demokrasi tanpa harus 
mengaitkannya dengan Islam. Menggunakan Islam sebagai tujuan 
perjuangan justru akan kontraproduktif bagi pengembangan de-
mokrasi itu sendiri. Pandangan yang menomorsatukan Islam dalam 
politik harus diperbaharui. Yang paling pokok adalah menjadikan 
negara Indonesia modern seperti negara-negara demokrasi maju. 
Seperti kelompok yang memandang kesatuan bulat antara Islam 
dan politik, pendukung utama pandangan ini tampaknya juga 
tidak terlalu banyak. Untuk menyebut contoh, mungkin kelompok 
Jaringan Islam Liberal (JIL) dapat dimasukkan ke dalam kategori 
ini.

6 Saiful Mujani, Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi 
Politik di Indonesia Pasca Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2007).
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Cara lain memandang hubungan Islam dan demokrasi 
adalah dengan bertolak dari sudut pandang non-agama (sekuler). 
Dalam hal ini ada dua aliran besar7. Pertama ada kelompok 
yang disebut combative secularist.Dapat pula kita sebut sebagai 
fundamentalis sekuler. Dalam pandangan kelompok ini, agama 
tidak memiliki tempat sama sekali dalam politik, juga dalam 
demokrasi. 

Kelompok fundamentalis sekuler selalu curiga dengan peran 
agama dalam urusan publik, apalagi politik. Kata Ahmet T Kuru, 
kelompok ini: “anxious about the individual citizen’s expression of 
his/her religious or communitarian affi  liation in the public space” (hlm. 
8).Islam, karenanya, adalah musuh bagi negara sekuler. 

Sejumlah negara Barat memiliki kebijakan yang terkategori 
combative secularist ketika berhadapan dengan Islam. Perancis adalah 
salah satu contoh paling menonjol melalui kebijakan yang sama 
sekali tak membolehkan hal-hal berbau agama seperti jilbab dari 
tempat-tempat publik. Doktrin sekuler Kemalis di Turki dapat pula 
kita masukkan ke dalam kategori ini. Di Indonesia mungkin sulit 
mencari kelompok fundamentalis sekuler. Kemungkinan mereka 
ada namun terlalu sulit bagi mereka untuk mengekspresikan diri 
secara terbuka di tengah masyarakat yang tampak makin relijius. 

Kelompok kedua adalah pluralist secularist. Hubungan Islam 
dan demokrasi menurut kelompok ini bersifat ongoing. Islam, 
seperti juga agama-agama lain senantiasa berada dalam situasi dialog 
dengan urusan-urusan politik seperti demokrasi. Pandangan ini 
mirip dengan kelompok yang melihat adanya hubungan mutualistik 
antara Islam dan politik serta demokrasi. 

Bagi seorang pluralist secularist, ekspresi agama, termasuk 
Islam, dalam kehidupan publik tidak selalu bermakna negatif. 
Sejumlah ajaran agama yang bersifat universal seperti keberpihakan 
pada kaum lemah, pengutamaan bersikap adil, menjaga nilai-

7 Lihat misalnya Ahmet T. Kuru, “Secularism, State Policies, and Muslims 
in Europe: Analyzing French Exceptionalism,” Comparative Politics, 41/1 (2008): 
1-19.
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nilai moral, dan lain-lain, dapat membantu terbangunnya sistem 
politik seperti demokrasi. Negara-negara seperti Inggris, Jerman, 
dan Amerika Serikat, secara umum dapat dimasukkan ke dalam 
kategori ini. Di Indonesia, semua partai politik nasionalis dan 
organisasi kemasyarakatan non agama dapat dikategorikan ke dalam 
kelompok ini juga.

Berbagai ekspresi hubungan Islam dan politik/demokrasi 
tersebut memperoleh kesempatan untuk muncul dan bersaing 
dalam era reformasi. Cak Nur tampaknya mengingatkan kita semua 
sejak awal bahwa kalau kelompok Islam khususnya, dan masyarakat 
Indonesia umumnya, memfokuskan proses reformasi pada ber-
bagai ekspresi hubungan agama dan politik yang berbeda-beda 
tersebut, sangat mungkin hasilnya akan kontraproduktif. Karena 
itulah, upaya-upaya reformasi harus difokuskan pada aspek-aspek 
fundamental seperti tiga kebebasan asasi yang menjadi dasar-dasar 
pokok terbangunnya negara modern.

Konsolidasi Demokrasi

Cak Nur menginginkan reformasi menjadi jalan bagi konsoli-
dasi demokrasi di Indonesia. Karena hanya demokrasi yang ter-
konsolidasilah yang dapat memfasilitasi apa yang digambarkan 
beliau tentang pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi yang tidak 
tanpa batas. Aspek-aspek substantif dari demokrasi lebih mungkin 
mewujud dalam situasi demokrasi yang terkonsolidasi. Demokrasi 
elektoral (berbasis pemilu), apalagi bila didominasi oleh kegaduhan 
pertarungan kampanye antar partai politik, dapat menimbulkan 
kebosanan bahkan dis-ilusi di kalangan masyarakat. Bila ini terjadi, 
masyarakat mudah berpaling pada sistem politik otoriter yang sering 
tampak tertib dan efi sien.

Pemaknaan demokrasi menjadi demokrasi prosedural dan 
substantif, memang sudah menjadi salah satu cara untuk menghadapi 
kritik terhadap demokrasi elektoral yang hanya mengindikasikan 
pemilu sebagai ukuran utamanya.
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Menurut Diamond and Morlino, makna demokrasi harus 
dikategorikan kepada tiga aspek: prosedural, substansi, dan hasil.8 
Dari segi prosedur, demokrasi meliputi unsur-unsur partisipasi, 
kompetisi, akuntabilitas (vertikal dan horizontal), dan aturan 
hukum (rule of law). Dari aspek substansi, demokrasi harus ber-
makna penghormatan dan perlindungan kepada hak-hak sipil dan 
kebebasan-kebebasan asasi. Ia juga mencakup makin berkurangnya 
kesenjangan atau ketidaksetaraan di bidang politik, ekonomi, dan 
sosial. Dari sisi hasil, demokrasi haruslah bermakna sistem politik 
yang responsif. Tanpa menjadi responsif, sebuah sistem demokrasi 
akan gagal memenuhi kaidah utamanya yakni adanya kedaulatan 
rakyat yang dijunjung tinggi. 

Berdasarkan pemaknaan demokrasi ini, kita dengan jelas 
melihat bahwa Cak Nur berkeyakinan bahwa dimensi substansi 
dan hasil merupakan dimensi paling pokok dari demokrasi. Cak 
Nur juga menyadari bahwa tanpa dimensi prosedural, sangat 
sulit untuk mencapai dimensi substansi dan hasil dari demokrasi. 
Problemnya menurut Cak Nur, seperti juga telah disampaikan 
oleh berbagai pemikir demokrasi lainnya, demokrasi prosedural 
seringkali mendominasi praktik politik modern. Akibatnya 
dimensi lain menjadi tidak atau kurang tersentuh. Inilah 
barangkali penjelasan mengapa ada negara demokrasi besar seperti 
India, tetapi sebagian besar rakyatnya masih hidup dibawah garis 
kemiskinan. 

Negara yang mengalami demokratisasi biasanya mengalami dua 
proses yang bisa bersifat sekuensial maupun bersama-sama sekaligus. 
Demokratisasi diawali dengan transisi demokrasi. Selanjutnya 
demokratisasi mengalami proses konsolidasi demokrasi. Transisi 
demokrasi, oleh para ahli, dikonsepsikan sebagai proses yang 
menandai berakhirnya kekuasaan rezim otoriter, diganti oleh rezim 
demokratis, dan dimulainya praktik demokrasi dalam pelaksanaan 

8 Larry Diamond and Leonardo Morlino, “An Overview,” Journal of 
Democracy 15/4 (2004): 20-31.
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pemerintahan. Menurut Linz dan Stepan,9 transisi demokrasi sudah 
tercapai manakala telah tercapai persetujuan dari sebagian besar 
(hampir semua) pihak mengenai prosedur-prosedur politik dalam 
memilih/membentuk pemerintahan. Syarat lain adalah adanya 
pemerintahan yang merupakan hasil langsung dari pemilu yang 
bebas dan adil, yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat 
kebijakan publik. Selain itu, cabang-cabang kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif, dapat melaksanakan kekuasaannya tanpa 
ada campur tangan dari pihak lain seperti militer. 

Setelah proses transisi selesai, proses konsolidasi demokrasi 
dimulai. Proses ini dari segi waktu adalah proses yang tak berujung. 
Secara kualitatif ia merupakan proses yang terus menerus mengalami 
peningkatan. Tak jarang pula muncul ketidakpuasan yang meluas 
akibat tak terjadinya perbaikan kualitatif kehidupan ekonomi dan 
politik masyarakat. Di beberapa negara Amerika Latin di tahun 
1970-an, demokrasi gagal terkonsolidasi dan berakibat pada 
kembalinya kekuasaan otoriter. 

Masih menurut Linz dan Stepan, demokrasi suatu negara 
dapat dikatakan sudah terkonsolidasi apabila memenuhi sejumlah 
syarat minimal. Pertama, tidak ada lagi kelompok politik yang 
cukup signifi kan kekuatannya yang secara serius berusaha untuk 
menumbangkan pemerintahan demokratis ataupun berusaha 
memisahkan diri dari negara. Kedua, mayoritas masyarakat ber-
pendapat dan meyakini bahwa prosedur dan lembaga-lembaga 
demokratis adalah system yang paling baik untuk mengelola 
kehidupan politik/kolektif. Ketiga, semua actor politik dan social 
sudah terbiasa dengan penyelesaian konfl ik non kekerasan sesuai 
dengan norma-norma demokrasi dan pelanggaran atas norma-
norma ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak efektif bahkan 
berbahaya. Dalam bahasa ringkas, demokrasi sudah terkonsolidasi 
apabila demokrasi sudah menjadi “the only game in town.”

9 Juan Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and 
Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe 
(Washington DC: Johns Hopkins University Press, 1996).
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Mengikuti jalan pikiran Cak Nur, melalui demokrasi yang 
terkonsolidasilah aspek-aspek kualitatif atau substantif dari demokrasi 
atau kehidupan politik dapat diwujudkan dan terus mengalami 
peningkatan. Kebebasan-kebebasan asasi, juga kesejahteraan rakyat, 
tidak akan bisa kita usahakan, tingkatkan, dan lindungi apabila 
para aktor politik atau anak bangsa secara umum masih saling 
mempertanyakan prosedur apa yang akan dipakai dalam mengelola 
pemerintahan. Dalam demokrasi yang terkonsolidasi, prosedur dan 
norma sudah disepakati sehingga kebebasan asasi dan kesejahteraan 
rakyat dapat menjadi fokus kerja bersama.

Mulai dari Mana?

Jelas kiranya bahwa Cak Nur meyakini demokrasi sebagai ke-
rangka sistem politik yang dapat mewadahi aspirasi politik modern 
Islam sekaligus menjamin perlindungan dan pelaksanaan kebebasan-
kebebasan asasi. Pertanyaan praktisnya adalah: dari mana kita mulai? 
Dalam konteks ini, Cak Nur beranggapan bahwa harus dimulai dari 
pelembagaan partai politik. 

Keberadaan partai politik, bagi Cak Nur, adalah sesuatu yang 
alamiah dan absah belaka. Ia dapat mewadahi berbagai aliran 
aspirasi dalam masyarakat, termasuk ideologi dan agama, sekaligus 
ekspresi absah dari kebebasan berserikat. Dengan tepat Cak Nur 
sudah memperkirakan bahwa sistem kepartaian era reformasi akan 
dimulai dengan luapan atau letupan euphoria kebebasan berserikat 
yang memunculkan banyak sekali partai politik. 

Sejak awal Cak Nur juga sudah mengingatkan perlunya reka-
yasa kelembagaan semacam electoral threshold agar aspirasi yang ber-
kembang tersebut dapat secara alamiah lebih mengelompok sesuai 
dengan pengelompokan-pengelompokan utama dalam masyarakat. 
Tanpa rekayasa kelembagaan jumlah partai politik hanya akan 
mengekspresikan banyaknya aspirasi elite politik yang belum tentu 
mewakili masyarakat. 
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Dalam kenyataan, memang inilah yang kita alami selama 
reformasi. Partai-partai politik yang ada makin berkurang jumlahnya 
dari pemilu ke pemilu. Penyebabnya adalah adanya electoral threshold 
yang berpadu dengan seleksi alamiah yang dilakukan masyarakat 
melalui pilihan-pilihan mereka dalam pemilu. 

Yang juga disoroti Cak Nur adalah perlunya lebih mengutamakan 
ekspresi esensi, bukan simbolik dalam membangun sistem kepar-
taian. Orientasi esensi bukan hanya secara politik lebih tepat dalam 
masyarakat Indonesia yang majemuk, lebih dari itu ia sejalan 
dengan ajaran al-Qur’an. Dengan orientasi esensi, kecenderungan 
kita untuk memiliki pandangan absolutistik akan berkurang. 
Memiliki pandangan yang tidak absolutistik adalah kemestian dalam 
demokrasi yang mensyaratkan adanya kesediaan untuk melakukan 
kompromi dan pencarian titik temu. 

Apa yang kita temui dalam system kepartaian era reformasi, kurang 
lebih sudah memenuhi harapan Cak Nur tersebut. Ekspresi simbolik dan 
komunal dari partai-partai politik tampak tidak menonjol, meskipun 
masih ada. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa partai-partai 
yang lebih dekat ke symbol-simbol Islam cenderung bergerak ke 
tengah untuk mendekati para pemilih yang lebih pragmatis dalam 
pilihan-pilihan politiknya. Sebaliknya partai-partai sekuler, bahkan 
yang dulunya sering dianggap fundamentalis sekuler seperti PDIP 
juga makin pragmatis dalam mendekati para pemilih yang mayoritas 
beragama Islam. Ada konvergensi dari kecenderungan semua partai 
untuk makin bergerak ke tengah. Ini berarti politik simbolik seperti 
menggunakan jargon-jargon ideology atau agama semata menjadi 
makin berkurang di era reformasi. Walhasil, kecenderungan politik 
simbolik yang absolutistik seperti dikhawatirkan Cak Nur, bukanlah 
fenomena menonjol dalam sistem kepartaian era reformasi.

Yang Luput?

Ada sejumlah hal yang luput dari pandangan-pandangan Cak 
Nur tentang demokrasi Indonesia di era reformasi. Tentu saja ini 
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bukan kesalahan Cak Nur. Beliau sudah sangat berjasa memberikan 
pemikiran-pemikiran awal tentang reformasi, konsolidasi demokrasi, 
dan kaitannya dengan Islam. Tugas generasi sekaranglah yang harus 
mencermati sejumlah hal yang luput dari pandangan-pandangan 
Cak Nur tersebut.

Partai politik, yang diharapkan Cak Nur menjadi soko guru 
konsolidasi demokrasi di Indonesia ternyata terlalu sibuk dengan 
politik elektoral dan tak kunjung mengalami pelembagaan yang 
memadai. Tuntutan kampanye pemilu demokrasi modern yang 
kita terapkan mengharuskan partai-partai politik sibuk mencari 
pembiayaan politik dari segala sumber. Persepsi negative masyarakat 
terhadap partai politik makin meluas dan bila terus terjadi 
dapat menimbulkan delegitimasi terhadap system kepartaian. 
Pada gilirannya, demokrasi substantive atau kualitatif akan sulit 
berlangsung karena orientasi partai-partai politik tidak lagi pada 
perlombaan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui 
alokasi sumberdaya negara kepada program-program pemerintahan 
yang produktif. Partai-partai politik juga makin disibukkan oleh 
upaya membela diri dari kasus-kasus hukum yang membelit mereka, 
terutama kasus korupsi yang sebagian besar terkait dengan soal 
pembiayaan politik yang mereka perlukan.

Selain itu, politik Indonesia kini mengalami personalisasi. 
Fenomena yang oleh literatur ilmu politik disebut sebagai gejala 
presidensialisasi politik, terjadi secara luas. Ini dapat menjadi 
penghambat proses pelembagaan politik sekaligus konsolidasi 
demokrasi. 

Di dalam partai politik misalnya, semua partai politik meng-
alami gejala presidensialisasi partai politik. Bentuknya adalah adanya 
gejala pemusatan kekuasaan di satu tangan atau satu kelompok 
dalam partai politik. 

Pemusatan kekuasaan dalam suatu partai politik dapat terjadi 
karena beberapa hal. Dalam sebuah partai yang dikuasai oleh faksi 
mayoritas, pemusatan kekuasaan terjadi karena faksi mayoritas sama 
sekali tidak memberi toleransi kepada faksi minoritas untuk tumbuh. 
Caranya antara lain dengan tidak memberikan sedikitpun posisi 
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strategis partai kepada faksi minoritas. Posisi strategis itu baik di 
tingkat organisasi partai, di kala pemilihan umum, maupun ketika 
partai memiliki posisi di pemerintahan (eksekutif maupun legislatif ). 
Pemusatan kekuasaan juga terjadi ketika kekuatan faksi minoritas 
masih terlalu kecil untuk berkompetisi dengan faksi mayoritas. 

PDI Perjuangan dapat dikategorikan sebagai partai yang pusat 
kekuasaannya ada di satu faksi mayoritas, yakni Megawati. Faksi 
minoritas di partai ini, tidak dapat tumbuh atau bibit-bibitnya 
segera di halangi. Faksi minoritas seperti kelompok Laksamana 
Sukardi di partai ini telah keluar. 

Kekuasaan di satu partai dapat juga dipegang oleh kelompok 
atau faksi minoritas. Ini terjadi karena ketiadaan faksi mayoritas 
dalam partai tersebut. Dalam kasus ini, pemusatan kekuasaan di satu 
tangan terjadi melalui proses munculnya pemimpin yang dianggap 
sebagai simbol sekaligus satu-satunya pemersatu berbagai faksi yang 
ada. Tanpa kehadiran sang pemimpin ini, faksi-faksi yang ada tidak 
dapat bekerjasama (berkoalisi). Keadaan Partai Demokrat sebelum 
KLB Bali dapat dimasukkan ke dalam kategori ini.

Pemusatan kekuasaan partai di satu tangan juga terjadi karena 
imbas gejala presidensialisasi di tingkat yang lebih luas. Sistem 
presidensial yang dianut Indonesia ditambah dengan lemah-
nya hubungan ideologis antara pemilih/rakyat dengan partai 
memunculkan presidensialisasi politik. Gejala ini ditandai dengan 
menguatnya peran fi gur/personal dalam proses politik. Dalam 
konteks Indonesia kini, peran fi gur seperti Megawati, Prabowo, dan 
SBY, juga Jokowi, menjadi lebih penting bagi daya tarik pemilih. 
Banyaknya faksi dalam partai juga akan lebih mudah diatasi bila 
kekuasaan terpusat hanya di satu tangan.

Presidensialisasi partai politik dalam jangka pendek mungkin 
membawa dampak positif. Dalam kasus Partai Demokrat, presiden-
sialisasi akan menjamin soliditas partai ini terutama untuk meng-
hadapi pemilu 2014. Faksi-faksi yang ada, terutama faksi Anas 
Urbaningrum dan faksi Marzuki Ali, untuk sementara dapat 
menghentikan pertarungan dan fokus pada proses administratif dan 
kampanye untuk pemenangan partai dan setiap calon legislatif. 
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Namun, dalam jangka menengah dan panjang, presidensialisasi 
dapat berakibat buruk. Presidensialisasi itu sendiri menunjukkan 
ketiadaan mekanisme kelembagaan yang dapat dipakai untuk 
penyelesaian konfl ik secara demokratis. Termasuk di dalamnya 
adalah kesediaan setiap faksi untuk menang atau kalah dalam konfl ik 
tanpa perlu keluar dari partai. Dengan kata lain, yang diperlukan 
partai sebetulnya adalah proses pelembagaan atau institusionalisasi. 
Ironisnya, kebutuhan akan institusionalisasi ini, akibat tuntutan 
jangka pendek, dijawab dengan proses de-institusionalisasi melalui 
proses presidensialisasi. Akibatnya partai akan bergantung terus pada 
simbol personal dan/atau fi gur. Faksi-faksi yang ada dalam partai 
akan terus memiliki potensi konfl ik dan bila ada picunya dapat 
meledak dan justru merusak soliditas partai itu sendiri.

Didorong oleh kebutuhan mutlak adanya soliditas, dalam jangka 
menengah dan panjang, partai yang mengalami presidensialisasi 
mungkin akan melakukan beberapa hal. Figur yang berkuasa 
mungkin terus mempertahankan koalisi antar faksi sambil pelan-
pelan melakukan pelembagaan. Pada akhirnya, partai akan memiliki 
mekanisme yang diterima semua faksi yang ada untuk menyelesaikan 
konfl ik secara terbuka dan demokratis. Namun, karena proses 
pelembagaan adalah proses yang memakan waktu lebih dari satu 
masa pemilu, partai seperti ini akan terjebak kembali pada proses 
presidensialisasi ketika menghadapi pemilu. Karenanya, pemusatan 
kekuasaan dalam waktu yang lama menjadi jawabannya. Cara yang 
lazim adalah keluarga dekat dari fi gur penguasa partai dilibatkan 
secara penuh dan diberi posisi strategis. Alhasil, proses pelembagaan 
partai akan terus berhadapan dengan proses presidensialisasi. 

 

Penutup

Makalah Cak Nur, “Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi,” 
kini telah berusia lebih dari 12 tahun. Banyak hal yang telah kita 
capai dalam era reformasi dan sesuai dengan harapan Cak Nur. 
Pada saat yang sama masih banyak pekerjaan rumah yang harus 
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kita lakukan agar konsolidasi demokrasi seperti yang diharapkan 
Cak Nur dapat mewujud seoptimal mungkin. Salah satu tantangan 
besarnya adalah mengelola gejala personalisasi politik agar tidak 
kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi. Umat Islam, 
sebagai kelompok politik mayoritas sekali lagi dihadapkan pada 
tugas besar untuk memberikan sumbangan substantif (dalam bahasa 
Cak Nur: esensi) agar konsolidasi demokrasi itu terus terjaga. 

Djayadi Hanan adalah dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, 
Jakarta.
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JANGAN BERHENTI PADA SIMBOL, 
TETAPI HARUS MENGGAPAI SUBSTANSI

Muhamad Wahyuni Nafis

 
Inti tulisan Nurcholish Madjid ini, yang berjudul “Kebebasan, 

Kepartaian, dan Demokrasi,” adalah tentang pentingnya substansi 
di balik formalitas, dalam hal ini formalitas kepartaian yang 
tumbuh begitu pesat di era reformasi. Dimulai dari tiga kebebasan 
asasi: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul 
dan kebebasan berserikat; lalu tiga hak kemanusiaan yang paling 
suci yang ditegaskan dalam Pidato Perpisahan Nabi saw (Khuthbat 
al-Wadā‘): al-dimā’ (hidup), al-amwāl (harta) dan al-a‘rād (harkat 
dan martabat); dan terakhir dari dua wawasan asasi di atas, Cak 
Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) menegaskan pentingnya 
wawasan negara kebangsaan modern (modern nation state) untuk 
memasuki era reformasi. Cak Nur dengan penuh semangat 
mengambil bagian penting dari sisi pemikiran agar umat Islam 
mengambil peran substansial untuk mengisi era reformasi dengan 
membangun wawasan negara kebangsaan modern. Wawasan modern 
nation state yang dimaksudkan Cak Nur adalah wawasan kenegaraan 
yang bertumpu pada sistem sosial-politik yang melindungi tiga 
pangkal hak asasi di atas (hidup, pemilikan harta dan kehormatan), 
dan yang mendorong dengan kuat tumbuhnya partisipasi umum 
dari masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan terbukanya 
penilaian bebas terhadap kinerja pimpinan kenegaraan dari semua 
lapisan.
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Substansi Politik

Melihat euforia dan antusiasme politik pasca runtuhnya Orde 
Baru yang mengekang berbagai kebebasan, Cak Nur terpanggil untuk 
berperan-serta memberikan arah dan orientasi bagi kemunculan 
dan eksistensi partai yang bertumbuhan bagaikan jamur di musim 
hujan di era reformasi. Pertama, Cak Nur mengusulkan agar segera 
— saat itu — dibuat suatu peraturan yang legal-formal bagi partai 
politik untuk memenuhinya, terutama dari segi dukungan rakyat, 
sehingga jika tidak terpenuhi, partai tersebut diwajibkan bergabung 
dengan partai politik lain yang memenuhi syarat. Pemikiran ini telah 
terealisasi dalam udang-undang perpolitikan kita melalui apa yang 
disebut electoral treshold, yaitu jumlah minimal dukungan pemilih 
yang diperoleh oleh partai politik saat Pemilu. 

Kedua, Cak Nur juga mengusulkan agar logo atau perlambang 
aspirasi politik yang mewujud nyata dalam ide kepartaian langsung 
dikaitkan dengan suatu nilai masyarakat madani, seperti asas 
keadilan, persamaan manusia, keterbukaan dan transparansi, 
keadaban (civility), dan partisipasi universal. Dan, lagi-lagi Cak Nur 
tidak berhenti pada simbol-simbol fi sik (mahabbah, eros) dan cinta 
kearifan kemanusiaan (mawaddah, philos) saja, melainkan harus 
sambung pada semangat cinta kasih ilahi (rahmah, agape).

Upaya untuk terus mendewasakan masyarakat agar berorientasi 
pada hal-hal yang bersifat esensial (maknawi) diharapkan terus 
diperjuangkan agar bisa mengganti orientasi masyarakat dari yang 
bersifat ramzī (simbolik) sehingga dapat disadari dengan tepat 
perbedaan penting antara mana yang intrinsik dan mana yang 
instrumental dalam proses-proses dan struktur-struktur politik yang 
ada. Untuk memperjelas apa yang dikatakannya, Cak Nur mengutip 
tafsir Baidlawi berkaitan dengan tauhid bahwa tauhid pun dalam 
tingkatnya yang lebih tinggi harus mampu beranjak meninggalkan 
“tauhid nama” ke “tauhid esensi” (Hal itu dikatakan oleh Baidlawi 
ketika menafsirkan Q 17: 110). 

Bagi Cak Nur, orientasi esensi, bukannya simbol, akan lebih 
mudah membuka wawasan luas untuk dapat bekerjasama dan saling 
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mendukung antar para anggota masyarakat, tanpa pertimbangan-
pertimbangan komunalistik (atau yang sekarang sering disebut 
“SARA”). Orientasi esensi juga lebih mudah membebaskan 
anggota masyarakat dari absolutisme yang biasanya terkait dengam 
simbolisme. 

Menutup uraiannya, Cak Nur menegaskan: “Dengan begitu 
suatu kemestian dalam demokrasi, yaitu partial functioning of 
ideals akan terwujud. Demokrasi melibatkan kesediaan yang tulus 
melakukan kompromi dan pencarian pertemuan kebaikan (ishlāh), 
yang pasti tidak akan terlaksana dalam suatu masyarakat yang 
diliputi pandangan serba absolutistik.”

Dalam pandangan saya, apa yang diuraikan Cak Nur seperti 
yang saya simpulkan di atas, adalah substansi politik yang mestinya 
dianut dan dilaksanakan oleh setiap penggagas dan pendiri serta 
pelaksana partai politik. Inilah isi, arah serta orientasi partai politik, 
dari mulai menjunjung tinggi hak asasi manusia, melalui perwujudan 
modern nation state yang dilaksanakan secara demokratis, yang tidak 
hanya berhenti pada cinta fi sik (mahabbah) dan cinta kearifan 
kemanusiaan (mawaddah) saja, melainkan harus sampai pada cinta 
ilahi (rahmah). Artinya berpolitik di sini pada tingkatnya yang 
paling tinggi haruslah merupakan personifi kasi dari pelaksanaan 
ketundukan dan cinta kepada Tuhan yang Maha Mutlak. 

Pendidikan Politik Berorientasi Substansi
 
Sebagian pemikiran Cak Nur yang ditulis di waktu yang sangat 

dini di era reformasi itu, memang mengilhami sedikit politikus yang 
aktif di partai politik. Yang terlihat cukup pas dengan ide Cak Nur ini 
adalah Partai Keadilan (PK), yang kemudian berubah menjadi Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini, dalam pandangan saya, adalah 
telah mengambil ide yang dipaparkan oleh Cak Nur — meski bisa saja 
para penggagas dan pendiri partai ini sebenarnya tidak/belum membaca 
artikel Cak Nur ini. Namun sangat disayangkan, yang berhasil diambil 
oleh para aktivis PKS adalah formalitasnya, tidak menyangkut 
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substansinya. Alih-alih partai ini harusnya bersifat universal untuk 
kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, malah ia terjatuh 
hanya untuk kepentingan kelompok Islam saja, itu pun Islam 
tertentu. Jadi, sangat sektarianistik. Belum lagi soal-soal perjuangan 
yang dijalankannya, baik cara-cara merekrut anggotanya maupun 
cara memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan perjuangannya, 
nampaknya masih sangat jauh dari yang diharapkan. 

Melihat sepak-terjang yang dimunculkan, dan akibat-akibat 
yang ditimbulkannya, nampaknya lebih cocok PK, terutama setelah 
namanya berubah menjadi PKS, sebagai partai yang mempolitikkan 
substansi politik untuk kepentingan politik sesaatnya. 

Di sini memang diperlukan pembacaan kritis atas berbagai 
pemikiran Cak Nur yang berkaitan dengan teori dan moral politik 
di negara kita. Pemikiran sosial-keagamaan Cak Nur terlihat cukup 
berhasil pada masyarakat umumnya. Banyak masyarakat setelah tiga-
empat dasawarsa sejak dicetuskannya ide-ide Cak Nur, mulai dari 
perlunya sekularisasi secara sosiologis, kebebasan berpikir, hingga 
idea of progress dan sikap keterbukaan, yang di dalamnya terkandung 
pernyataan penuh sihir “Islam, Yes; Partai Islam, No,” “Tidak Ada 
Negara Islam,” dan lain-lain, mulai menerimanya dengan penuh 
kesadaran. Tetapi berbeda dengan masyarakat politik, nampaknya 
ide-ide Cak Nur berkaitan dengan teori dan moral politik ini belum 
berhasil menembus para aktivis politik. 

Untuk membuktikan pernyataan ini saya akan merujuk pada 
aktivitas Cak Nur sendiri saat dirinya menjelang Pemilu presiden 
tahun 2004 mendeklarasikan diri sebagai orang yang bersedia 
dicalonkan menjadi calon presiden. Saat itu banyak orang, mulai 
dari mahasiswa, wartawan, dosen, politisi, hingga pengusaha, 
memperbincangkan kesediaan Cak Nur menjadi calon presiden. 
Berbagai artikel pun pada saat itu muncul berhamburan di berbagai 
media ibukota. Sebagiannya senang, menyambut pencalonan Cak 
Nur dengan penuh optimisme. Sebagian yang lain sinis, bahkan 
mencela Cak Nur sebagai cendekiawan yang sudah kelelahan dan 
tidak tahan berhadapan dengan bujuk-rayu kekuasaan yang sangat 
menjanjikan hidup penuh “kebesaran” itu. 
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Saya memiliki catatan khusus berkenaan dengan deklarasi 
Cak Nur itu. Deklarasi tersebut merupakan gagasan pembaruan 
di bidang politik. Hal itu terlihat dalam beberapa alasan berikut 
ini. Pertama, Cak Nur tidak mempunyai partai politik, juga 
bukan aktivis dan anggota partai politik. Dalam bahasa Prof. Karl 
Manheim, apa yang dilakukan Cak Nur adalah utopia. Karena 
berada di luar mainstream fakta politik di Tanah Air. Karena itu, 
bersedianya Cak Nur dicalonkan menjadi calon presiden itu, seperti 
saya tegaskan dia atas, merupakan tindakan pembaruan pemikiran 
di bidang politik — yang derajatnya sama dengan gagasannya 
tentang ”Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah 
Integrasi Umat” yang dipresentasikan pada 2 Januari 1970. Jadi 
kesediaannya dicalonkan menjadi calon presiden yang tanpa parpol 
tapi disertai platform yang jelas itu, memiliki derajat yang juga 
sama dengan gagasannya tentang ”Islam, yes; Partai Islam, No” 
dan perlunya ”sekularisasi” dalam beragama. Dan sebagaimana 
gagasannya pada tahun 1970 yang mengundang reaksi sangat keras 
dari banyak masyarakat, maka gagasan kesediaan Cak Nur untuk 
dicalonkan menjadi calon presiden di luar parpol itu pun ditentang 
oleh semua partai politik yang ada. Jangankan Cak Nur yang berada 
di luar parpol, para pengurus dan anggota parpol saja belum tentu 
bisa didaftarkan menjadi calon presiden. Partai Golkar yang disebut-
sebut waktu itu akan mencalonkan Cak Nur menjadi presiden, 
justru dalam Rapimnas-nya melahirkan konsep konvensi. Konsep 
seleksi yang berupa konvensi itu memang sangat positif hingga Cak 
Nur terundang untuk mengikuti ”beauty contest” tersebut. Tapi 
apa yang terjadi ketika Cak Nur memulai turun ke daerah-daerah, 
yang ditanya adalah ”gizi,” bukan konsep yang dimiliki Cak Nur. 
Menyaksikan realitas politik semacam itu, jelas bertolak-belakang 
dengan gagasan moral politik yang akan dijalani Cak Nur. Karena 
itu, Cak Nur pun akhirnya mengundurkan diri.

Kedua, memerhatikan pernyataannya yang terus-menerus 
diulang waktu itu bahwa ”soal kesediaan dirinya dicalonkan sebagai 
calon presiden hanyalah wacana lunak,” dan yang paling penting 
sepuluh platform yang ditegaskannya, maka berbagai pelajaran 
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bermunculan berkenaan dengan situasi politik di Tanah Air. 
Karena itu, bagi penulis, sedikitnya deklarasi itu memberikan tiga 
pelajaran penting bagi iklim perpolitikan di negeri ini. Pertama, 
jika seseorang menghendaki menjadi presiden, maka berterus-
teranglah secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi. Kedua, dalam 
kesediaannya menjadi calon presiden, seseorang harus meleng-
kapinya dengan semacam ”syahadat sosial” yang menjadi mission 
statement sehingga jika orang itu terpilih menjadi presiden rakyat 
bisa menagihnya. Itulah sepuluh platform yang ditegaskan Cak Nur 
sebagai contohnya. Ketiga, melalui deklarasi kesediaan dicalonkan 
menjadi calon presiden itu sebenarnya Cak Nur sedang melakukan 
suatu kritik pada undang-undang politik yang ada, yang mestinya 
memberi peluang bagi calon independen untuk bisa mencalonkan, 
atau dicalonkan, menjadi calon presiden.

Cak Nur akhirnya mengurungkan diri dari bursa pencalonan 
presiden. Dan jika disimpulkan dari apa yang saya jelaskan di atas, 
Cak Nur tidak lanjut mencalonkan diri menjadi presiden adalah 
karena ranah politik praktis tidak mengenal moral politik. Yang 
berjalan dan menentukan arah politik praktis adalah kekuatan 
modal, bukan ideal kemaslahatan yang dijalankan berdasarkan 
moral politik yang selama ini didengungkan oleh Cak Nur. Inilah 
nampaknya critical point dari gagasan sosial-politik Cak Nur yang 
masih sangat memerlukan kekuatan komitmen untuk terus dikaji, 
dikembangkan, disosialisasikan serta dikritik secara kreatif agar 
mendapatkan jejaknya di ranah politik praktis. 

Wa’Llāh a‘lam bi al-shawāb. 

Muhamad Wahyuni Nafis adalah Principal Sekolah Madania, Ketua 
Nurcholish Madjid Society (NCMS), dan Advisory Board Pesantren Daar 
el-Qolam Banten.



NURCHOLISH MADJID, ISLAM, DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI

 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013 47

DEMOKRASI DAN KEMASLAHATAN UMUM
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THE STATE OF OUR DEMOCRACY
Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi 

di Indonesia1

Bahtiar Effendy

Pendahuluan:
Persoalan Klasik Transisi ke Demokrasi

Transformasi politik di Indonesia sudah berjalan lebih dari 
satu dasawarsa. Selama kurun waktu itu, rakyat kembali menikmati 
hak-hak dasar mereka, baik yang bersifat sosial, ekonomi, dan 
khususnya hak-hak politik. Meskipun tujuan dari perubahan itu 
belum tercapai seluruhnya, dapat dikatakan bahwa dasar-dasar 
penting bagi terwujudnya sistem politik dan pemerintahan yang 
lebih baik telah tertanamkan.

Dengan transformasi politik itu, suasana menjadi lebih longgar, 
rileks, dan terbuka. Seperti diketahui, pada periode-periode sebelum-
nya, kehidupan politik merupakan monopoli elit politik yang 
sangat terbatas. Pada masa Soekarno (1959-1966), hanya dirinya 
dan kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya yang memiliki 
keleluasaan berpolitik. Demikian pula selama periode Soeharto 
(1966-1998) ketika hanya dirinya dan tiga lembaga besar di 

1 Tulisan ini berasal dari pidato pengukuhan Saudara Prof. Dr. Bahtiar 
Eff endy sebagai Guru Besar Ilmu Politik Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta di Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Sabtu, 27 
Juni 2009.
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bawahnya — ABRI, birokrasi, dan Golkar — yang mendominasi 
panggung politik dan kekuasaan. Reformasi Mei 1998 mengubah 
keadaan dengan sangat mencolok: siapa pun dapat berpartisipasi 
dalam berbagai kegiatan politik.

Berbagai perubahan dramatis yang terjadi sejak dimulainya 
proses demokratisasi tahun 1998 seringkali memancing pertanyaan 
mengenai kemampuan dan kapasitas negara untuk mengelola dan 
mengakomodasi keinginan atau kepentingan publik, termasuk 
pelaku-pelaku politik, yang tidak jarang berbeda atau bahkan 
bertentangan satu sama lain. Demokrasi antara lain mensyaratkan 
kehadiran lembaga negara yang memiliki kapasitas untuk menge-
lola yang sebanding — syukur-syukur lebih — dengan besaran 
keinginan dan tuntutan masyarakat. Inilah yang dulu sering 
diingatkan oleh Samuel P. Huntington,2 dan beberapa tahun silam 
diteguhkan kembali oleh Francis Fukuyama,3 bahwa institusionalisasi 
kelembagaan negara itu penting untuk memastikan bahwa praktik 
demokrasi berjalan tertib dan damai.

Apa yang dikhawatirkan banyak orang di masa-masa awal 
demokratisasi, yakni terganggunya eksistensi negara, terutama 
karena adanya ancaman disintegrasi, ternyata tidak terbukti. Di 
atas semua itu, kenyataan bahwa kehidupan sosial, ekonomi, 
dan politik berjalan dengan baik menjadi bukti bahwa tingkat 
institusionalisasi yang diperlukan telah cukup memadai. Dengan 
demikian, meski bukan tanpa kendala, dapat dikatakan bahwa 
negara masih berfungsi dengan baik. Karenanya, walau bukan tanpa 
kritikan, empat rezim pemerintahan demokratis Bacharudin Jusuf 
Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri, dan 
Susilo Bambang Yudhoyono mampu — dengan tingkat relativitas 

2 Lihat Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New 
Haven and London: Yale University Press, 1968); Samuel P. Huntington, Th e 
Th ird Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman and London: 
University of Oklahoma Press, 1991).

3 Lihat Francis Fukuyama, State Building: Governance and World Order in 
the Twenty-First Century (London: Profi le Books, 2004).
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yang berbeda — menciptakan apa yang oleh Huntington disebut 
“pemerintahan yang memerintah” (the government that governs).4

Kenyataan ini merupakan bukti yang mendasari pandangan 
banyak pihak bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara gagal (failed 
state). Memang, beberapa waktu silam, ketika proses transisi ke arah 
demokrasi berada pada masa-masa sulit, berkembang pendapat 
bahwa Indonesia potensial menjadi negara yang mengalami masa 
transisi demokrasi yang berkepanjangan, kendatipun mungkin tidak 
bersifat permanen. Dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang 
ada dewasa ini, penilaian seperti itu telah kehilangan dasar-dasar 
kuatnya. Alih-alih, dalam laporannya belum lama ini, OECD telah 
memasukkan Indonesia — bersama Afrika Selatan — sebagai 
negara yang disebut telah mengikuti langkah-langkah Brazil, 
Rusia, India, dan Cina (BRIC) dalam hal pembangunan ekonomi. 
Indonesia juga sering disebut sebagai negara demokratis terbesar 
ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Kenyataan bahwa 
sekitar 87 persen dari 240 juta penduduk Indonesia beragama Islam 
menjadikannya sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar 
di dunia. Karena itulah, melengkapi cerita sukses proses transisi 
demokrasi, Indonesia pun dinyatakan sebagai negara Muslim 
demokratis terbesar di dunia. Dalam hal yang terakhir ini, tidak 
salah jika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham 
Clinton menilai Indonesia sebagai model bagi pertemuan Islam 
dan demokrasi dengan baik.5

Sayangnya, ibarat kepingan mata uang, selalu saja ada sisi yang 
lain. Penilaian tentang perkembangan demokrasi di Indonesia tidak 
berhenti pada apa yang telah dikemukakan di atas. Perkembangan 
demokrasi yang telah dan tengah berlangsung juga mengisyaratkan 
adanya persoalan-persoalan mendasar dan sistemik yang harus 
diselesaikan. Keberhasilan demokratisasi tampak menonjol apabila 
dilihat dari sisi prosedur, tetapi agak mengkhawatirkan jika dilihat 
dari sudut kualitas, kedalaman, dan substansi. Dalam konteks yang 

4 Huntington, Political Order in Changing Societies, h.1-2.
5 Lihat Th e Jakarta Post, 19 Februari 2009.
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lebih spesifi k, pelaksanaan pemilihan umum secara prosedural 
telah memenuhi kriteria-kriteria demokrasi yang baku secara 
teori, yaitu bebas, jujur, damai, dan dalam interval waktu yang 
teratur. Akan tetapi apa yang secara substansial menjadi produk 
dari proses sirkulasi elit dan pergantian kekuasaan yang demokratis 
itu dalam banyak hal masih mengandung persoalan, khususnya 
dalam kaitannya dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
yang responsif terhadap preferensi, kepentingan, atau tuntutan 
masyarakat.

Setidaknya ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbang-
kan dalam hal ini. Pertama, adanya kesenjangan, atau belum 
bekerjanya secara sinergis, antara prosedur dan substansi demokrasi. 
Hal ini bisa saja merupakan akibat dari prasyarat-prasyarat sosial-
budaya, ekonomi, dan politik yang belum sepenuhnya terpenuhi. 
Kendati tidak selalu diperhatikan oleh para perumus teori transisi 
demokrasi gelombang ketiga, di mana mereka lebih menitik-
beratkan pada faktor dinamika politik yang sedang berlangsung, 
baik pada tingkat nasional maupun internasional, prasyarat-prasyarat 
demokrasi yang konvensional itu tetap penting bagi terwujudnya a 
reasonably decent and working democracy.6

Inisiasi demokrasi (democratic initiation), atau untuk memulai 
proses demokratisasi, memang tidak memerlukan prasyarat-
prasyarat di atas, seperti pengalaman Indonesia dasawarsa 1950-an 
atau pada tahun 1998. Akan tetapi, agar demokrasi bisa berkembang 
dengan baik, faktor-faktor sosial-budaya, ekonomi, dan politik 
sangat penting untuk diperhitungkan.

Kedua, adanya pemahaman dan penerapan demokrasi yang 
berbeda atau tidak sesuai dengan lingkungan sosial, budaya, tradisi, 
dan bahkan cita-cita atau impian masyarakat dalam bernegara. Hal 
ini bukan saja bisa mendorong terciptanya political engineering atau 
political crafting yang tidak pas atau bersifat diskordan, tetapi juga 
menyebabkan tidak berkembangnya kepercayaan publik, bahkan 

6 Lihat Simone Chambers, Reasonable Democracy: Jurgen Habermas and the 
Politics of Discourse (Ithaca and London: Cornell University Press, 1966).
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mungkin para aktivis politik, terhadap demokrasi sebagai sebuah 
sistem yang oleh Fukuyama dideklarasikan sebagai akhir perjalanan 
ideologis umat manusia.7

Ketiga, berkembangnya politik kekuasaan (power politics) 
yang menimbulkan tarik-menarik antara kepentingan mikro dan 
makro para pelaku politik. Bersandar pada pengertian paling dasar 
tentang politik, yaitu siapa mendapat apa, kapan, dan dengan cara 
bagaimana (who gets what, when, and how), biasanya kepentingan 
mikro (pribadi dan golongan) yang lebih diutamakan. Dalam 
berbagai kesempatan, seperti yang dikemukakan dalam disertasi 
Idrus Marham,8 politik kekuasaan yang berlangsung di parlemen 
sering kali yang menempatkan kepentingan makro (bangsa atau 
umum) pada posisi yang bersifat expandable bisa dikesampingkan 
karena godaan kepentingan mikro (pribadi atau kelompok/
partai).

Keempat, apa yang sedang berlangsung selama ini bisa saja 
merupakan buah dari proses transisi atau inisiasi demokrasi yang 
berlangsung secara mendadak dan cepat. Situasi kesejarahan waktu 
itu, ketika proses transformasi dimulai, tidak memungkinkan 
kalangan reformis merancang dan menganyam langkah-langkah 
demokratis yang lebih terencana dan lebih mapan.

Secara bersama-sama, faktor-faktor di atas berpotensi membuat 
perjalanan demokrasi bergeser dari tujuan pokok sistem pemerintahan 
yang demokratis itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan 
bahwa demokrasi memiliki dua tujuan utama, yakni terciptanya 
(1) stabilitas politik di mana kebebasan sipil dihormati, dan (2) 
kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks tujuan ganda tersebut, 
meski demokrasi prosedural — yang sering dinisbatkan dengan 
pelaksanaan pemilu — merupakan sesuatu yang harus ada (necessary 

7 Lihat Francis Fukuyama, Th e End of History and the Last Man (London: 
Penguin Books, 1992).

8 Lihat Idrus Marham, “Demokrasi Setengah Hati: Studi Kasus Pembahasan 
RUU Bidang Politik 1999-2004,” disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas 
Gadjah Mada (Yogyakarta, 2009). 
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condition), tetapi hal itu masih dianggap tidak cukup (not suffi  cient) 
untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai demokrasi. 
Masih ada soal lain yang juga penting untuk diperhatikan. Pemilu 
demokratis bukan merupakan tujuan. Demokrasi baru bermakna 
jika para penyelenggara negara, yang dipilih melalui pemilu yang 
demokratis itu, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang relevan 
untuk rakyat.

Apa yang ingin disampaikan selanjutnya adalah gambaran 
mengenai perjalanan kehidupan demokrasi kita sejak ambruknya 
pemerintahan otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Uraian me-
ngenai hal ini berisi timbangan tentang kekuatan dan kelemahan 
dari proses yang tengah berlangsung, hal-hal yang sudah dicapai 
dan yang belum — yang mudah-mudahan berimbang. Sebagai 
pelengkap adalah sejumlah usulan yang menurut saya instrumental 
bagi pengembangan kehidupan demokrasi kita.

Kilas Balik Perjalanan Demokrasi:
Teori dan Praktik

Demokrasi yang bergulir pada tahun 1998 bukan sesuatu 
yang baru. Sistem pemerintahan demokratis pernah dijalankan 
jauh sebelumnya, bahkan sejak masa awal kemerdekaan. Banyak 
yang menilai bahwa demokrasi konstitusional dimulai pada awal 
1950. Tetapi, sebenarnya, sejak kemerdekaan diproklamasikan 
pada 17 Agustus 1945, praktik politik yang dikembangkan oleh 
para pendiri Republik dan sebagian besar elite nasional ketika 
itu mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip 
demokrasi. Hal ini tampak pada pilihan politik kenegaraan untuk, 
misalnya, mentransformasikan Komite Nasional Indonesia Pusat 
(KNIP), yang semula berfungsi sebagai badan penasehat, menjadi 
lembaga pembuat undang-undang (parlemen). Demikian pula, 
melalui Maklumat X tahun 1945, mereka memberi keleluasaan 
kepada publik untuk mendirikan partai-partai politik. Bahkan, 



THE STATE OF OUR DEMOCRACY

 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013 55

mereka merencanakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum 
pada Januari 1946.9

Hanya karena sampai tahun 1949 hampir seluruh perhatian 
dan energi difokuskan pada mobilisasi kekuatan — baik yang 
bersifat militer maupun diplomatis — untuk mempertahankan 
kemerdekaan dari upaya rekolonisasi Belanda, kehidupan politik 
yang demokratis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suasana 
revolusi tidak memungkinkan demokrasi tumbuh secara normal 
sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan politik yang baku 
— baik dilihat dari sudut penguatan kelembagaan maupun imple-
mentasi sistem dan aturan perundangan-undangan.10

Namun, segera setelah kemerdekaan diakui dan perpindahan 
kekuasaan berlangsung pada akhir tahun 1949, kehidupan politik 
yang demokratis mulai memperlihatkan bentuknya yang lebih 
terstruktur. Bekerja di bawah sistem pemerintahan parlementer, 
aturan-aturan dasar disusun sejalan dengan prinsip-prinsip de-
mokrasi. Termasuk dalam hal ini adalah soal bagaimana kekuasaan 
dikelola, sirkulasi elit dilaksanakan, hubungan antar lembaga negara 
dijalankan, hukum ditegakkan, dan sebagainya.

Di atas semua itu adalah interaksi antar kekuatan-kekuatan 
politik di parlemen, khususnya dalam hal merumuskan undang-
undang dan menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam 
konteks ini, perdebatan-perdebatan panjang di lembaga legislatif 
merupakan fenomena penting bagi proses demokratisasi yang 
sedang dibangun. Puncak dari perjalanan demokrasi ini adalah 
diselenggarakannya pemilihan umum pada 1955, setelah beberapa 
kali mengalami penundaan.11

Tidak kalah pentingnya adalah pola dan mekanisme kerja 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante dalam 

9 Lihat Herbert Feith, Th e Decline of Constitutional Democracy in Indonesia 
(Ithaca: Cornell University Press, 1962).

10 Lihat George McT. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca: 
Cornell University Press, 1952).

11 Lihat Herbert Feith, Th e Indonesian Elections of 1955 (Ithaca: Modern 
Indonesian Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1951).
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sidang-sidang mereka, terutama di sepanjang tahun 1956-1957. 
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada tahun-tahun itu warna demokrasi 
sangat kental. Demikian tegas prinsip-prinsip demokrasi dijalankan 
sehingga Herbert Feith menyebutnya sebagai praktik nyata sebuah 
sistem demokrasi konstitusional,12 meski ada juga yang menilainya 
sebagai demokrasi liberal.

Dalam konteks pengembangan kehidupan demokrasi di masa 
awal kemerdekaan, perdebatan panjang di sidang-sidang Dewan 
Konstituante layak memperoleh catatan khusus. Sebagaimana 
digambarkan oleh banyak pihak dalam berbagai karya mereka, 
persidangan-persidangan yang diselenggarakan dalam upaya 
merumuskan UUD yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia 
moderen merupakan tonggak pembangunan demokrasi. Dari 
pidato dan perdebatan para anggota Dewan Konstituante jelas sekali 
bahwa mereka menjunjung tinggi dan mempraktikkan nilai-nilai 
demokrasi. Hak untuk berpendapat dan berekspresi benar-benar 
dihormati. Dengan demikian mereka bebas mengartikulasikan 
kepentingan masyarakat — mungkin juga partai dan kelompok 
— yang mereka wakili tanpa merasa takut terhadap akibat-akibat 
yang mungkin timbul.13

Pada akhirnya, seluruh pembicaraan mengenai Dewan Konsti-
tuante hanya menunjukkan betapa pentingnya posisi institusi 
ini di dalam sejarah — meminjam istilah Giuseppe Di Palma 
— “penganyaman demokrasi” (democratic crafting).14 Karena 
demikian menonjolnya peranan lembaga ini — sekali lagi bukan 
dalam konteks struktur kelembagaan negara, tetapi lebih pada 
kinerja yang ditunjukkannya — tidak berlebihan jika ada yang 

12 Lihat Feith, Th e Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.
13 Lihat Adnan Buyung Nasution, The Aspiration for Constitutional 

Government in Indonesia: A Socio-legal Study for the Indonesian Konstituante 
1956-1959 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992); Ahmad Syafi i Maarif, Islam 
dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: 
LP3ES, 1985).

14 Giuseppe Di Palma, To Craft Democracies: An Essay on Democratic 
Transitions (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1990). 



THE STATE OF OUR DEMOCRACY

 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013 57

menyimpulkan bahwa di samping pemilu 1955 peranan yang 
dimainkan Dewan Konstituante merupakan icon dan benchmark 
dari kehidupan demokrasi pada waktu itu. Di luar itu, hampir-
hampir sulit ditemukan bukti nyata (brute fact) lain yang bisa 
dijadikan sandaran faktual bahwa demokrasi memang sedang 
berjalan.

Mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi dan menjadikannya 
sebagai cara mencapai kesepakatan dan/atau merumuskan aturan 
main untuk menempatkan orang pada jabatan-jabatan publik 
tertentu adalah satu hal. Memastikan bahwa prosedur demokratis 
yang dijalankan itu menghasilkan produk kebijakan yang sesuai 
dengan keinginan dan/atau tuntutan rakyat banyak, apakah itu 
dalam bentuk peraturan, undang-undang, atau kebijakan, meru-
pakan hal yang lain.

Dua hal di atas — yakni (1) demokrasi sebagai cara atau 
pro sedur, dan (2) demokrasi sebagai substansi yang menghasilkan 
pro duk-produk kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat 
— mestinya bersifat komplementer. Masing-masing saling 
melengkapi dan menyempurnakan, di mana yang pertama 
berperanan sebagai cara terbaik untuk mencapai yang kedua , 
tujuan-tujuan substansial dari pemerintahan. Sayangnya, banyak 
yang melihat keduanya sebagai hal yang berbeda, bahkan ada yang 
mempertentangkannya.

Dalam hal ini, akar persoalannya terletak pada pemahaman yang 
berbeda atau bervariasi tentang demokrasi. Ada yang cenderung 
melihat demokrasi dari sisi prosedur. Pandangan ini percaya bahwa 
demokrasi akan lebih mudah dimengerti, dan dapat dibedakan 
dengan sistem pemerintahan yang lain, atas dasar bagaimana 
mekanisme sirkulasi kekuasaan (pemilu) diselenggarakan. “A 
country is called democratic,” kata Richard Gunther dari Ohio State 
University, “in so far as it organizes free and fair elections at a regular 
interval, in a non-violent way, without excluding anybody to take 
part in it.”15

15 Catatan kuliah “Comparative Politics: Th eory and Institutions.”
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Gunther mengambil defi nisi di atas dari ilmuwan politik asal 
Spanyol yang sangat dikaguminya, yaitu Juan Linz. Menurut Linz 
sistem politik bisa disebut demokratis

when it allows the free formulation of political preferences, 
through the use of basic freedoms of association, information and 
communication, for the purpose of free competition between leaders 
to validate at regular intervals by non-violent means their claim 
to rule, ... without excluding any eff ective political offi  ce from that 
competition or prohibiting any members of the political community 
from expressing their preference.16

Dengan pengertian seperti itu, sebagai sebuah konsep, demokrasi 
prosedural memang lebih mudah dipahami. Hal ini dikarenakan 
demokrasi prosedural menggunakan parameter-parameter yang 
lebih konkrit dan jelas. Tolok ukurnya adalah pelaksanaan pemilu, 
yaitu sepanjang suatu negara mampu menyelenggarakan pemilu 
secara bebas dan jujur, yang menjamin partisipasi publik, yang 
damai dan dalam interval waktu yang tetap, maka ia dianggap 
demokratis.17

Syarat-syarat penyelenggaraan pemilu seperti itu menjadi 
ukuran konkrit untuk menilai apakah sebuah negara atau sistem 
politik dapat dikatakan demokratis. Negara-negara yang tidak 
(mampu) melaksanakan pemilu dengan kualitas-kualitas seperti 
di atas tidak dapat disebut demokratis. Dengan kata lain, bukan 
pemilu itu sendiri yang menjadi ukuran demokratis atau tidaknya 
sebuah negara atau sistem politik, tetapi kualitas penyelenggaraan 
pemilu.

16 Juan Linz, “Totalitarian and Authoritarian Regimes,” dalam Fred 
Greenstein and Nelson W. Polsby, eds., Handbook of Political Science, Vol. 3, 
(Reading, MA: Adison-Wesley, 1975), h. 182-183.

17 Mengenai pemilu sebagai alat demokrasi, lihat G. Bingham Powerl, Jr., 
Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions (New 
Haven and London: Yale University Press, 2000).
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Lebih dari negara manapun, Indonesia memiliki pengalaman 
yang cukup berkaitan dengan soal persyaratan penyelenggaraan 
pemilu yang demokratis. Pemilu-pemilu Orde Baru merupakan 
contoh yang baik dalam hal ini, di mana hanya aspek damai 
dan interval waktu yang tetap yang dipenuhi. Sementara unsur 
kebebasan, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan tidak ada. 
Terutama karena itu, Indonesia pada masa pemerintahan Presiden 
Soeharto dan sistem politik yang berlaku ketika itu tidak bisa 
disebut demokratis.18 

Sementara itu, demokrasi substansial dianggap sebagai 
gagasan yang abstrak dan bersifat subjektif. Demokrasi substansial, 
sebagaimana diteorisasikan oleh Robert Dahl, bersandar pada 
tingkat responsiveness pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Dahl 
memang mengatakan bahwa “a key characteristic of a democracy is 
the continuing responsiveness of the government to the preferences of 
its citizens, ....”19

Tampaknya gagasan mengenai “continuing responsiveness” inilah 
yang menjadi pijakan sementara orang untuk mengatakan bahwa 
Dahl mengembangkan defi nisi demokrasi substansial. Hal ini ada 
benarnya. Akan tetapi sebenarnya Dahl tidak berhenti pada soal 
pemerintah menjadi responsif terhadap tuntutan masyarakat. Ia 
justru mengatakan bahwa agar masyarakat dapat memiliki tuntutan-
tuntutan (demands), hak mereka untuk merumuskan keinginan-
keinginan harus dijamin. Karena itu, mereka mesti mempunyai 
kesempatan untuk memilih, berhimpun, berpendapat, menduduki 
jabatan-jabatan publik, dan sebagainya. Inilah yang oleh Dahl 
disebut “the opportunity to formulate preferences, signify preferences, 
[and] have preferences weighted equally in conduct of government.”20 

18 Lihat R. William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut 
Kekuasaan Politik (Jakarta: LP3ES, 1992); Afan Gaff ar, Javanese Voters: A Case of 
Election Under A Hegemonic Party System (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1992). 

19 Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven and 
London: Yale University Press, 1971), h. 1.

20 Dahl, Polyarchy, h. 2-3.
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Dengan penjabaran seperti itu, jelas bahwa Dahl menempatkan 
pemilu sebagai salah satu elemen atau bagian dari demokrasi.

Merujuk pada pengertian dasar tentang demokrasi substansial, 
dapat disimpulkan bahwa bersikap responsif terhadap kepentingan dan 
tuntutan rakyat merupakan faktor utama dari konsep ini. Sayangnya, 
oleh mereka yang menganut mazhab prosedural, menjadi responsif 
terhadap kepentingan publik justru dinilai sebagai tolok ukur yang 
tidak jelas atau abstrak dari pengertian tentang demokrasi.

Memang, menjadi responsif terhadap tuntutan dan keinginan 
publik bisa dianggap sebagai terjemahan longgar dari salah satu 
ciri pemerintahan demokratis, yaitu government for the people. 
Akan tetapi, menjadi responsif terhadap tuntutan dan kepentingan 
rakyat sebenarnya merupakan tugas utama negara atau pemerintah 
manapun — terlepas dari kenyataan apakah negara atau pemerin-
tahan itu demokratis atau otoriter. Banyak negara non-kompetitif 
atau non-demokratis seperti bekas Uni Soviet, Republik Rakyat 
China (RRC), Korea Utara, Kuba, Vietnam, dan sebagainya cukup 
responsif terhadap kebutuhan rakyat. Bahkan, dalam hal-hal 
tertentu, tingkat responsiveness negara-negara tersebut bisa lebih 
tinggi daripada negara-negara — dilihat dari aspek penyelenggaraan 
pemilu — demokratis. Dalam konteks responsiveness inilah dapat 
dipahami mengapa sebagian negara-negara yang disebut di atas, 
yang secara prosedural tidak demokratis, menganggap diri mereka 
demokratis.21 Walaupun, kita semua tahu bawa rasanya sulit me-
nemukan orang yang bersedia mengakui negara-negara tersebut 
sebagai bagian dari komunitas pemerintahan demokratis. 

Berdasarkan pembahasan di atas, penting untuk tidak memper-
tentangkan pemahaman tentang demokrasi yang sudah terlanjur 
bipolar itu, prosedural vis-a-vis substansial. Tidak juga cukup untuk 
memahami demokrasi hanya dari sudut prosedur, karena ketika 
pemilu demokratis tidak mampu mendatangkan stabilitas dan 

21 Korea Utara bahkan memformalkan penyebutan negaranya dengan 
Democratic People’s Republic of Korea. Demikian pula Ethiopia: Federal 
Democratic Republic of Ethiopia. Diambil dari CIA — Th e World Factbook.
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kesejahteraan ekonomi — dua hal yang biasanya menjadi tuntutan 
utama masyarakat — maka demokrasi dianggap tidak menghasilkan 
sesuatu yang bermakna. Demikian juga halnya jika kita berhenti 
memahami demokrasi hanya sampai pada sisi substansi. Kesediaan 
penyelenggara negara untuk merespons apa yang dikehendaki 
publik bisa saja dilakukan oleh rezim non-demokratis atau dengan 
cara yang tidak kompetitif yang mengingkari hakikat demokrasi 
itu sendiri. 

Makna dan semangat fi losofi s dari gagasan demokrasi, sejak 
dikembangkan oleh para pemikir klasik Yunani, tidak sedikit pun 
mengisyaratkan adanya pertentangan antara prosedur dan substansi. 

Keduanya bukan hanya bisa tetapi juga harus berjalan bersamaan 
(in tandem), karena inti dari sistem demokrasi adalah digunakannya 
cara yang baik untuk menghasilkan produk-produk (kebijakan) 
yang diinginkan masyarakat. 22 Ini semua tersirat dalam pandangan 
Dahl mengenai sikap responsif terhadap tuntutan masyarakat dan 
tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk memformulasikan 
preferensi mereka.

Pada kenyataannya, teori Dahl bahwa demokrasi prosedural dan 
substansial harus berjalan seiring tidak mudah diwujudkan. Banyak 
negara mampu melaksanakan pemilu secara demokratis, tetapi tidak 
berhasil bersikap responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dalam 
hal yang terakhir inilah praktik demokrasi konstitusional dasawarsa 
1950-an sering dikaitan: keberhasilan menyelenggarakan pemilu 
dan pemerintahan demokratis tidak diimbangi dengan kemampuan 
untuk merespons dua tuntutan utama masyarakat, yaitu stabilitas 
politik-pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi.

Tidak ada yang menolak penilaian bahwa dasawarsa 1950-an 
merupakan periode di mana kehidupan demokrasi berkembang 
secara mencolok. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik 
demokrasi yang dijalankan ditandai oleh pergantian pemerintahan 
dengan tingkat frekuensi yang cukup tinggi. Dalam periode yang 

22 Lihat Giovanni Sartori, Th e Th eory of Democracy Revisited, Part One and 
Two (Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987). 
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sangat singkat itu (1950-1957), sekurang-kurangnya terjadi tujuh 
kali pergantian pemerintahan. Masa berkuasa sebuah pemerintahan 
berkisar antara tujuh bulan hingga dua tahun. Dengan waktu 
sependek itu sulit bagi pemerintah untuk bisa merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Sementara itu, pergantian pemerintahan yang cukup sering 
hanya menunjukkan ketidakmampuan elite politik untuk bermusya-
warah dan mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan. 
Termasuk dalam hal ini adalah kegagalan untuk mencapai kata 
sepakat dalam soal ideologi negara: Islam, Pancasila atau sosio-
ekonomi.23

Di sinilah arti penting memahami demokrasi bukan semata-
mata sebagai cara atau prosedur, tetapi juga sebagai sistem yang 
menjamin terwujudnya produk-produk hukum dan kebijakan 
yang merupakan cerminan dari kepentingan dan tuntutan rakyat. 
Dengan kata lain, demokrasi tidak boleh dianggap sebagai tujuan 
semata-mata. Mempraktikkan demokrasi tidak cukup hanya setia 
kepada cara dengan mengabaikan tujuan. Melaksanakan demokrasi 
adalah menerapkan cara-cara yang baik, yang memungkinkan orang 
berpartisipasi tanpa intimidasi dan kekerasan untuk menghasilkan 
produk hukum dan kebijakan bagi kepentingan bersama.

Tuntutan seperti inilah, atau keharusan untuk melaksanakan 
paham demokrasi dalam kerangka prosedur dan substansi, yang 
membuat penataan demokrasi menjadi sebuah upaya yang sangat 
menuntut (demanding). Hal ini mungkin yang menjadi salah 
satu faktor mengapa perjalanan demokrasi konstitusional dekade 
1950-an tersendat, yang pada tingkat tertentu bahkan menciptakan 
kemacetan pemerintahan, dan kemudian ditinggalkan.

Ketika Presiden Soekarno mendekritkan diberlakukan kembali-
nya Pancasila dan UUD 1945 pada tahun 1959, hal itu sebenar nya 
juga merupakan jawaban atas keprihatinannya terhadap berlang-
sungnya praktik demokrasi, yang menurut istilah Soekarno sendiri 

23 Tentang hal ini lihat kembali, Nasution, Th e Aspiration for Constitutional 
Government in Indonesia; Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan.
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adalah stem-steman atau zero-sum-game. Ini bukan dalam artian 
perdebatan-perdebatan yang berkepanjangan di parlemen, tapi lebih 
pada ketidakmampuan pemerintah dan/atau partai politik dalam 
mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan publik serta 
merealisasikannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang relevan.

Sayangnya, jalan yang ditempuh Soekarno bukan saja berbeda 
dengan nilai-nilai demokrasi, tapi justru bertabrakan. Pada periode 
Soekarno berkuasa (1957-1966), kebebasan sangat dibatasi, negara 
mendiktekan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kekuatan 
oposisi dipenjara tanpa dasar dan proses hukum yang jelas.24 Situasi 
inilah yang mendorong Mohammad Hatta untuk menilai bahwa 
rezim Demokrasi Terpimpin telah kehilangan demokrasi dan hanya 
menyisakan keterpimpinan yang otoriter. Bahkan yang terakhir ini 
pun gagal berlaku responsif terhadap tuntutan masyarakat.25

Inilah periode ketika dua wajah demokrasi — prosedural dan 
substansial — tak satu pun berhasil ditampakkan. Berbeda dengan 
periode sebelumnya ketika prosedur demokratis memungkinkan 
terjadinya pesebaran kekuasaan, pada masa Demokrasi Terpimpin 
kekuasaan hampir sepenuhnya berada di tangan Soekarno. Celakanya, 
kekuasaan yang terpusat ini tidak mampu menghasilkan substansi 
kebijakan yang sesuai dengan tuntutan rakyat: stabilitas dan kesejahteraan 
ekonomi — yang oleh masyarakat Jawa diungkapkan dengan kata-kata 
“gemah ripah loh jinawi, toto tenterem kerto raharjo.”

Kehidupan politik tetap gegap gempita, tetapi hanya untuk 
kegegap-gempitaan itu sendiri. Ia tidak tertransformasikan pada 
hal-hal yang bersifat substansial yang mencerminkan tuntutan 
rakyat. Dalam situasi seperti itu, meningkatnya persaingan antara 
kekuatan-kekuatan politik yang ada — terutama antara Soekarno, 
Partai Komunis Indonesia (PKI), dan tentara — hanya menambah 
genting suasana “the year of living dangereously.” Dan puncak dari 

24 Lihat Ahmad Syafi i Maarif, Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi 
Terpimpin (1959-1965) (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).

25 Lihat Mohammad Hatta, Demokrasi Kita (Djakarta: Pustaka Antara, 
1966).
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itu semua adalah upaya gagal perebutan kekuasaan yang terjadi 
pada 30 September 1965.

Kelahiran Orde Baru dimaksudkan sebagai preskripsi terhadap 
praktik-praktik pemerintahan sebelumnya. Secara umum penguasa 
Orde Baru melihat Demokrasi Terpimpin — juga Demokrasi 
Liberal — sebagai periode saat pemerintahan tidak berjalan efektif. 
Membaca sejarah periode itu, sepertinya tingkat ketidakefektifannya 
mendekati apa yang oleh Samuel P. Huntington disebut “the 
government that [does not] govern.”26

Banyak pendekatan yang dapat dipakai untuk memahami 
mengapa ketidakefektifan ini terjadi. Salah satunya adalah teori 
klasik mengenai institusionalisasi sebagaimana dikembangkan 
Huntington.27 Meskipun dirinya sering dikaitkan dengan gagasan-
gagasan konservatif mengenai pembangunan politik, di mana tertib 
politik lebih dikedepankan daripada kebebasan, inti dari teorinya 
adalah keharusan adanya keseimbangan antara kapasitas negara 
dan tuntutan masyarakat. Kapasitas negara perlu dibangun atau 
dilembagakan terlebih dahulu sehingga negara mampu mengelola 
tuntutan-tuntutan masyarakat yang berbeda-beda, dan bahkan 
berlawanan. Tanpa kemampuan yang memadai, negara tidak akan 
bisa mengatur — yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan 
kekacauan (chaos) atau pembusukan (decay).

Menggunakan perspektif Huntington, sampai pertengahan 
dasawarsa 1960-an, proses pelembagaan kemampuan negara belum 
cukup. Karenanya negara kesulitan dalam mengatasi tuntutan-
tuntutan yang berbeda yang muncul di masyarakat. Inilah, antara lain, 
yang menyebabkan tidak berfungsinya dengan baik pemerintahan 
demokratis periode 1950-1957 maupun pemerintahan otoriter 
1957-1966.28

26 Huntington, Political Order in Changing Societies, h. 2.
27 Lihat Huntington, Political Order in Changing Societies.
28 Mengenai interpretasi demokrasi konstitusional dasawarsa 1950an, lihat 

tulisan Harry J. Benda dan Herbert Feith dalam Benedict Anderson and Audrey 
Kahin, eds., Interpreting Indonesian Politics: Th irteen Contributions to the Debate 



THE STATE OF OUR DEMOCRACY

 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013 65

Tampaknya pemerintahan Orde Baru memiliki cara pandang 
yang sama dengan Huntington, terutama dalam hal bagaimana 
pembangunan politik dilakukan. Jelas, rezim ini lebih mengutamakan 
stabilitas dan ketertiban politik, serta tidak siap memberi ruang 
gerak yang cukup bagi publik untuk berpartisipasi.

Hiruk pikuk politik kedua periode pemerintahan sebelumnya 
— dengan seluruh pilihan kebijakannya — menjadi rujukan 
betapa stabilitas tidak secara otomatis berjalan beriringan dengan 
kebebasan. Orde Baru memilih yang pertama (stabilitas) daripada 
yang kedua (kebebasan) sebagai prasyarat agar bisa melaksanakan 
pembangunan. Melalui rekayasa dan restrukturisasi, kebebasan 
politik dibatasi, jumlah partai dikurangi, fungsi parlemen dikebiri 
— sampai tingkat di mana masyarakat domestik maupun inter-
nasional percaya bahwa rezim yang berkuasa selama tiga dasawarsa 
lebih itu sama otoriter atau tidak kompetitifnya dengan pemerin-
tahan yang digantikannya pada tahun 1966.29

Yang berbeda adalah bahwa pemerintah Orde Baru lebih 
sistematis dan terstruktur dalam mengelola pemerintahan sesuai 
dengan sistem dan kebijakan yang dipilihnya, sementara Orde Lama 
terobsesi oleh romantisisme revolusioner. Oleh karena itu, pemerintah 
Orde Baru berhasil melakukan pembangunan ekonomi secara cukup 
impresif. Setidaknya, World Bank pernah memujinya sebagai anak 
emas. Seperti yang dikemukakan oleh Andrew Macintyre, “it has 
emerged to become a favourite child of the World Bank.”30

Pujian tersebut bukannya tanpa dasar. Selama tiga dasawarsa 
membangun, Orde Baru berhasil mengubah situasi ekonomi-politik 
Indonesia. Stabilitas politik — kendatipun ada yang menilainya 
sebagai sesuatu yang bersifat semu — dan kebijakan ekonomi 

(Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, 
Cornell University, 1982).

29 Lihat John Bresnan, Managing Indonesia: Th e Modern Political Economy 
(New York: Columbia University Press, 1993).

30 Andrew Macintyre, “Power, Prosperity and Patriomonialism: Business and 
Government in Indonesia,” dalam Andrew Macintyre, ed., Business and Government 
in Industrializing Asia (St. Leonard, NSW: Allen & Unwin, 1994), h. 244.
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yang lebih terbuka (non-autarchic) telah memungkinkan Indonesia 
mentransformasikan dirinya dari status the basket-case state pada 
dasawarsa 1960-an menjadi kandidat the newly industrializing 
countries (NICs) pada 1980-an. Hal ini ditandai antara lain oleh 
kemampuan mengendalikan tingkat infl asi yang mencapai 600 
persen lebih pada pertengahan 1960an; menaikkan pendapatan per 
kapita yang hanya US $ 80 pada 1966 menjadi US $ 1,120 pada 
1996; melipat-gandakan Produk Domestik Bruto dari Rp 315,9 
milyar menjadi Rp 373,4 trilyun pada 1994, dan sebagainya.31

Akan tetapi, itu semua dicapai dengan mengorbankan kebe-
basan. Karenanya, tidak berlebihan jika Herbert Feith menyebut 
pemerintahan Orde Baru sebagai “repressive developmentalist regime” 
(rezim pembangunan yang represif ).32 Kalau boleh menggunakan 
perspektif teori demokratisasi Amerika Latin, watak represif dan 
otoriter yang berlangsung lama inilah yang menjadi sumber dan 
pemicu krisis (“authoritarianism breeds crisis”), kata Filippe Aguero, 
mentor saya ketika masih sekolah di Ohio State University.

Di akhir perjalanan Orde Baru, ciri ini bertemu dengan krisis 
moneter, yang menjalar ke bidang ekonomi, politik, dan sosial, yang 
menggerogoti kepercayaan internasional, dan akhirnya bermuara 
pada meletusnya kerusuhan dan menggulirkan reformasi Mei 
1998. Peristiwa tersebut memaksa Presiden Soeharto mundur, 
dan sebagai akibatnya “Kotak Pandora” terbuka dengan seluruh 
konsekuensinya. 33

Dengan itu, seperti telah disebutkan, kehidupan politik berubah 
menjadi sangat rileks dan liberal. Euforia merebak ke mana-mana, 
dan semua orang tiba-tiba merasa kembali memiliki Republik. 
Dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan sejak Soeharto berada 
di luar kekuasaan, lebih dari 180 partai politik berdiri. Pada tahun 
2000, bilangan partai yang terdaftar di Departemen Hukum dan 

31 BPS, Pendapatan Nasional, berbagai terbitan.
32 Herbert Feith, wawancara dengan Prisma pada pertengahan 1980-an.
33 Kevin O’Rourke, Reformasi: Th e Struggle for Power in Post-Soeharto 

Indonesia (Crows Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002).
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Hak Azasi Manusia mencapai 300-an. Jika jumlah partai politik 
menjadi ukuran kebebasan (berasosiasi dan berserikat), inilah 
mungkin negara paling bebas di dunia.34

Walaupun tertatih-tatih, dan sesekali meletupkan keraguan 
dan pesimisme, proses transisi demokrasi berjalan relatif baik 
— jauh lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan beberapa 
negara yang lebih awal mengalami transisi ke demokrasi seperti 
Argentina atau Filipina. Keinginan untuk memisahkan diri dari 
masa lampau (complete break from the past) sangat kuat, meskipun 
dalam praktiknya hal itu sulit untuk segera diwujudkan. Karena itu, 
sampai sekarang sisa-sisa praktik lama masih ada. Pemilu demokratis 
sudah tiga kali dilaksanakan. Dan pemilihan presiden secara 
langsung untuk kedua kalinya akan segera berlangsung. Ditambah 
dengan penyelenggaran pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, 
dan walikota) yang juga demokratis, lengkaplah praktik demokrasi 
prosedural di Indonesia.

Di luar pemilu, hubungan antar lembaga negara merefl eksikan 
kehidupan demokrasi yang sungguh-sungguh. Melalui amandemen 
terhadap UUD 1945, parlemen membakukan dirinya sebagai 
lembaga yang setara dengan pemerintah, tidak lagi menjadi tukang 
stempel (rubber stamp). Transformasi ini memunculkan pandangan 
bahwa siapa pun yang terpilih untuk menduduki posisi di lembaga 
eksekutif (misalnya presiden) bakal merasa perlu berbagi kekuasaan 
dengan kekuatan-kekuatan politik yang terepresentasikan di 
lembaga legislatif.

Hal yang sama, kendatipun dalam tingkatan dan intensitas yang 
berbeda, berlaku juga pada lembaga yudikatif, dan lembaga penegak 
hukum lain. Dibantu dengan kehadiran lembaga-lembaga seperti 
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan sebagainya, fungsi dan peranan lembaga yudikatif 
semakin kentara.

34 Seperti diberitakan oleh media massa pada November 2001. Lihat Bahtiar 
Eff endy, Jalan Tengah Politik Islam, khususnya pada bagian “Membangun 
Demokrasi dengan Banyak Partai” (Jakarta: Ushul Press, 2005). 
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Terlepas dari capaian-capaian di atas, apa yang dihasilkan 
selama satu dasawarsa lebih ini belum seperti yang diharapkan. 
Benar bahwa perkembangan sepuluh tahun terakhir ini mencuatkan 
isyarat positif atas pertanyaan “can all good things go together” di luar 
kawasan Eropa Barat atau Amerika Utara. Maksud pertanyaan itu 
adalah: apakah hal-hal yang baik — seperti demokrasi, partisipasi, 
stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya — bisa berjalan 
beriringan di Indonesia? Akan tetapi, dalam pandangan Amien Rais, 
misalnya, transformasi yang telah berjalan satu dasawarsa lebih ini 
tak kunjung memerdekakan Indonesia dari cengkeraman asing 
secara politik maupun ekonomi. 35

Meskipun ada kemiripan-kemiripan yang mencolok dengan 
praktik demokrasi dasawarsa 1950-an, apa yang sedang berkembang 
sekarang sepertinya lebih berdayatahan (resilient). Terbukti, 
kehidupan demokrasi gelombang kedua ini setidaknya berusia 
lebih lama. Hal ini mudah dimengerti, sebab Indonesia kini 
memiliki modal sosial yang jauh lebih baik dibanding empat 
dekade yang lalu. Merujuk pada prasyarat-prasyarat sosial yang 
diajukan Karl Deutsch,36 Daniel Lerner,37 Seymour Martin 
Lipset,38 dan sebagainya,39 kondisi Indonesia dewasa ini jauh lebih 
baik dibanding situasi tahun 1950-an. Memang belum ideal, 
tetapi kondisi pendidikan, kemampuan baca tulis, exposure media 
massa, pendapatan per kapita, urbanisasi, dan sebagainya jauh 
lebih baik dibanding ketika Indonesia baru merdeka. Inilah, saya 
kira, yang membuat demokrasi dewasa ini lebih mampu bertahan 

35 Lihat Mohammad Amien Rais, Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan 
Indonesia! (Yogyakarta: PPSK Press, 2008). 

36 Karl Deutsch, “Social Mobilization and Political Development,” American 
Political Science Review 55/3 (September 1961): 493-513. 

37 Daniel Lerner, Th e Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle 
East (Glencoe, Ill: Free Press, 1958). 

38 Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy,” American 
Political Science Review 35 (1959).

39 Ronald Inglehart and Christian Welzel, Modernization, Cultural Change 
and Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
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ketika berhadapan dengan hal-hal yang dapat menghambat atau 
mengancam kelangsungan demokrasi.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia 
yang demokratis telah memasuki tahapan point of no return. 
Dalam konteks ini, dan didasarkan atas capaian-capaian yang telah 
disebutkan, konsolidasi demokrasi sudah relatif terjadi. Dengan kata 
lain, periode ketakpastian (uncertainty) — apakah tetap berada 
di jalur demokrasi atau kembali ke sistem otoriter — yang selalu 
membayang-bayangi masa transisi telah berakhir.40

Situasi Demokrasi Kita:
Bias Prosedural dan Pengaturan Politik yang Tidak Koheren

Pada titik perkembangan seperti yang telah dipaparkan sebelum-
nya, dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia relatif 
sudah terkonsolidasikan. Dengan telah diselenggarakannya pemilu 
demokratis beberapa kali dan disepakatinya aturan-aturan dasar, 
prasyarat-prasyarat teoritis tentang konsolidasi sudah terpenuhi. 
Karena itu sulit dibayangkan bakal terjadi pembalikan arus ke arah 
otoritarianisme atau yang sejenis. Walaupun, kemungkinan ke arah 
itu selalu saja ada — apalagi jika demokrasi tak kunjung memenuhi 
apa yang menjadi kepentingan dan tuntutan publik.41

40 Tentang ketidak-pastian transisi ke demokrasi, lihat Guillermo O’Donnell 
and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative 
Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore and London: Th e Johns 
Hopkins University Press, 1986).

41 Tentang kompleksitas konsolidasi demokrasi, lihat Richard Gunther, P. 
Nikiforos Diamandauros, and Hans-Jurgen Puhle, Th e Politics of Democratic 
Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective (Baltimore: Th e 
Johns Hopkins University Press, 1995); Juan linz & Alfred Stepan, Problems of 
Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-
Communist Europe (Baltimore and London: Th e Johns Hopkins University Press, 
1996); Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu, and Hung-mao Tien, 
eds., Consolidating the Th ird Wave Democracies: Regional Challenges (Baltimore 
and London: Th e Johns Hopkins University Press, 1997).
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Bahwa perjalanan demokrasi Indonesia gelombang kedua telah 
menghasilkan capaian-capaian yang mengagumkan merupakan hal 
yang tidak dapat dipungkiri. Diselenggarakannya proses sirkulasi 
elite dan pergantian kekuasaan secara demokratis dan terutama 
pulihnya kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat dan 
berserikat merupakan bukti kongkrit yang tidak terbantahkan, yang 
bahkan telah kerap mendapat penghargaan dunia internasional. 
Sampai tingkat tertentu, institusionalisasi kehidupan demokrasi 
telah terjadi. Para pelaku politik atau masyarakat kebanyakan mulai 
terbiasa dengan nilai, prinsip, dan praktik demokrasi.

Meskipun demikian, pengalaman yang masih singkat belum 
memungkinkan demokrasi memiliki kedalaman, cakupan, dan 
kualitas yang diidamkan, yang akan membuat sistem ini tidak 
tergoyahkan lagi. Untuk memperkokoh dasar-dasar demokrasi 
dan meningkatkan legitimasi substansialnya di mata publik, yang 
dibutuhkan sekarang ini adalah langkah-langkah penguatan dan 
pendalaman demokrasi (democratic strengthening and deepening) 
yang mengarah pada terwujudnya kehidupan politik yang bersifat 
beyond elections atau procedural democracy.42 Dengan kata lain, proyek 
berikutnya bagi Indonesia adalah menciptakan demokrasi yang lebih 
bermakna, yang mampu menghasilkan partisipasi publik yang stabil 
dan pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan semuanya.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan 
dan pendalaman demokrasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini 
dapat dimulai dengan menilai proses dan praktik demokrasi yang 
berlangsung beserta capaian-capaian prosedural dan substansialnya, 
yang akan memudahkan proses indentifi kasi kekuatan dan terutama 
kelemahan perkembangan demokrasi.

42 Secara teoritis urgensi hal ini diakui oleh Bert A. Rockman dalam 
tulisannya “Institutions, Democratic Stability, and Performance,” dalam Metin 
Heper, Ali Kazancigil, and Bert A. Rockman, eds., Institutions and Democratic 
Statacraft (Boulder, Colorado: Westview Press, 1977), h. 11-34. Lihat juga 
Adam Przeworski, Sustainable Democracy (Cambridge, New York, Melbourne: 
Cambridge University Press, 1995).
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Pendekatan seperti ini diperlukan mengingat pengalaman 
selama satu dasawarsa belakangan ini kadangkala membuat banyak 
pihak mengernyitkan dahi, memincingkan mata, dan mengeluskan 
dada. Ini terjadi terutama ketika para elit dan pelaku politik mem-
perlakukan demokrasi sekedar sebagai instrumen untuk mem-
peroleh keuntungan yang bersifat myopik (myopic), parokial, dan 
berjangka pendek. Yang sedemikian itu telah mendorong mereka 
untuk membuat aturan dan kebijakan yang barangkali tidak secara 
serta merta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi 
ikut menyebabkan berlangsungnya sistem dan praktik politik yang 
tidak koheren dan menciptakan anomali. Pada akhirnya, ini semua 
menyebabkan tujuan demokrasi sulit terwujud.

 
Kompleksitas Banyak Partai. Ketika gelombang demokratisasi 

sedang pasang, Indonesia tidak berada pada kondisi yang 
menguntungkan. Peralihan ke sistem pemerintahan yang demokratis 
terjadi ketika negara tengah mengalami krisis multidimensi yang 
bermula dari krisis fi nansial tahun 1997, yang kemudian meluas 
kepada krisis ekonomi dan merosotnya kepercayaan publik terhadap 
pemerintah. Ketidakmampuan negara mengatasi persoalan ini 
menyebabkan krisis berkembang menjadi persoalan politik. Bak 
api dalam sekam, kekecewaan publik yang menumpuk terhadap 
otoritarianisme Orde Baru mencuatkan gerakan reformasi yang 
memaksa Soeharto mengundurkan diri.43

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengunduran diri 
Soeharto membuka Kotak Pandora. Dalam konteks ini, tiba-tiba 
masyarakat merasa terbebaskan dan berhak mengartikulasikan 
kepentingan politik mereka. Hal ini tercermin antara lain dalam 
kegairahan mereka mendirikan partai politik dalam jumlah yang 
amat banyak. Euforia kebebasan telah membangkitkan semangat 
publik untuk berpolitik. Akan tetapi, pada waktu yang sama, hal itu 

43 Lihat Geoff  Forrester and R.J. May, eds., Th e Fall of Soeharto (Singapore: 
SlectBooks, 1999); Geoff  Forrester , ed., Post-Soeharto Indonesia: Renewal or 
Chaos? (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999).
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menghalangi rasionalitas banyak pihak untuk mempertimbangkan 
hal-hal yang dapat diungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan 
seperti: seberapa banyak kebebasan yang diperlukan, termasuk 
dalam hal ini adalah partai politik yang dibutuhkan? Adakah negara 
memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola kebebasan yang 
muncul secara tiba-tiba?

Dengan kata lain, euforia kebebasan menyebabkan kita, terutama 
elite politik, abai akan pentingnya melakukan penganyaman 
demokrasi (democratic crafting) dan merekayasa kelembagaan 
(institutional engeenering). Padahal langkah-langkah ini diperlukan 
agar apa yang disebut a reasonable democracy dapat diciptakan, yaitu 
demokrasi yang digerakkan bukan oleh kebencian atau kekecewaan 
terhadap masa lalu, tetapi lebih oleh kebutuhan masa kini.

Demikianlah, dengan tidak direncanakan, muncul partai 
politik dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara itu, sistem 
pemerintahan yang dianut bersifat presidensial. Padahal, dua hal ini 
— jumlah partai yang banyak dan sistem presidensial — bukan 
suatu pengaturan yang koheren.

Menurut kelaziman, pemerintahan presidensial meniscayakan 
jumlah partai yang tidak banyak. Jumlah partai yang banyak 
membuka peluang besar terjadinya pesebaran kekuasaan yang 
potensial mengakibatkan fragmentasi dan tidak adanya kekuatan 
politik dominan.44 Dalam situasi demikian, sebagaimana dapat 
disaksikan pada pemilu 1999, 2004, dan 2009, dan mungkin juga 
pada pemilu-pemilu yang akan datang, yang berkembang adalah 
praktik-praktik politik yang lazim berlaku pada sistem pemerintahan 
parlementer — yang paling mencolok dalam hal ini adalah politik 
koalisi. Terlepas dari kenyataan bahwa seseorang memenangkan 
pemilu presiden dengan memperoleh dukungan mayoritas, bahkan 

44 Tentang hal ini, lihat Scott Mainwaring and Mathew Soberg Shugart, 
eds., Presidentialism and Democracy in Latin America (Cambridge, New York, 
and Melbourne: Cambridge University Press, 1997); Juan J. Linz and Arturo 
Valenzuela, eds., Th e Failure of Presidential Democracy, Volume 1 and 2 (Baltimore 
and London: Th e Johns Hopkins University Press, 1994).



THE STATE OF OUR DEMOCRACY

 TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013 73

dengan kemenangan yang bersifat landslide sekalipun, dia akan 
dihadapkan kepada keharusan politik untuk berkoalisi dengan 
partai-partai lain. Langkah ini dimaksudkan untuk medapatkan 
dukungan yang cukup di parlemen, kendatipun sebenarnya tidak 
ada jaminan bahwa dukungan itu akan bersifat permanen. Partai-
partai yang berkoalisi, baik yang memerintah atau yang beroposisi, 
pada dasarnya tidak memiliki kesadaran posisional yang kuat, kecuali 
tentu saja partai dari mana presiden atau wakil presiden berasal. 
Karena itu, koalisi yang terbangun sangat rapuh, kapan saja bisa 
ditinggalkan pendukungnya untuk alasan ekspediensi politik.

Kurang lebih seperti itu nasib yang pernah dialami Koalisi 
Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan yang dibangun pada tahun 
2004. Kira-kira tantangan seperti itu juga yang bakal dihadapi 
oleh pihak-pihak yang berkoalisi pada tahun 2009 ini, apalagi jika 
melibatkan partai politik dalam jumlah banyak!45

Dalam sistem parlementer, koalisi dibangun untuk membentuk 
pemerintahan yang kuat, yang ditandai antara lain dengan terga-
langnya dukungan yang cukup di parlemen. Koalisi dibentuk atas 
dasar kesamaan atau kedekatan ideologis atau program. Antara lain 
karena itu, ditambah dengan kebiasaan yang berlaku (conventional 
wisdom), yaitu adanya kesadaran posisional dari peserta koalisi 
sebagai partai yang memerintah, koalisi yang dibangun relatif 
awet (durable). Dalam konteks itu, hanya ketika muncul masalah 
kritis yang tidak dapat diselesaikan, koalisi terancam bubar. Mosi 
tidak percaya bisa menjadi akibat berikutnya yang potensial untuk 
mengakhiri pemerintahan.46

Sulit dibayangkan dinamika politik seperti ini terjadi pada 
pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem 
pemerintahan presidensial, posisi presiden sebenarnya lebih kuat 
atau independen. Sebagai kepala pemerintahan, presiden tidak 
harus berbagi kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan politik 

45 Lihat “Koalisi Kalang Kabut,” Tempo, Edisi 25-31 (Mei 2009).
46 Untuk perbandingan baca kasus Brazil dalam Mainwaring and Shugart, 

eds., Presidentialism and Democracy in Latin America, h. 64-80.
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lain, sebab kewenangan yang diperolehnya berasal langsung dari 
rakyat. Namun, kebutuhan politik untuk membentuk koalisi 
telah meletakkan kekuasaan presiden pada posisi sulit, setidaknya 
membatasi hak prerogatif dirinya dalam membentuk kabinet. 
Terpaksa atau tidak, mau tidak mau, presiden harus — atau merasa 
perlu — mengakomodir keinginan mitra koalisi.47 Dalam konteks 
inilah kehadiran banyak partai politik dalam sebuah pemerintahan 
presidensial merupakan anomali. Lebih dari itu, sebagaimana telah 
kita saksikan, kenyataan ini potensial mengganggu efi siensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.48

Tetapi, sebenarnya, tanpa mengaitkannya dengan masalah-
masalah atau faktor-faktor lain seperti yang telah disebutkan, 
kehadiran partai politik dalam jumlah yang sangat banyak juga 
memiliki kompleksitas atau keruwetan tersendiri. DPR paham 
betul mengenai masalah ini, khususnya ketika mereka merancang 
UU tentang partai politik, pemilihan umum, dan kepresidenan. 
Demikian pula KPU, ketika lembaga ini menyiapkan penyelenggaraan 
pemilihan umum. Tidak ketinggalan, masyarakat juga merasakan 
problematika scarcity of plenty banyak partai ketika harus menentukan 
siapa calon anggota DPR/DPRD yang hendak mereka pilih. Justru 
karena banyaknya calon yang tersedia telah membuat para pemilih 
bingung.49 Bahkan, membuka dan melipat kembali surat suara 
pun bukan sesuatu yang sederhana, karena ukurannya yang sangat 
besar itu. Kompleksitas persoalan tidak berhenti di sini, melainkan 
terus berlanjut meski proses pemberian suara telah selesai. Seperti 
diketahui, penghitungan, pelaporan, dan tabulasi suara juga bukan 

47 Ini merupakan bagian dari logika politik untuk bertahan. Lihat Bruce 
Bueno De Mesquita, Alastair Smith, Randolph M. Siverson, and James D. 
Morrow, Th e Logic of Political Survival (Cambridge and London: MIT Press, 
2003).

48 Lihat, Hamid Basyaib, ed., Membela Kebebasan: Percakapan tentang 
Demokrasi Liberal (Jakarta: Freedom Institute, 2006), h. 153-172. 

49 Fenomena scarcity of plenty menyumbang kualitas banyak anggota 
parlemen yang memprihatinkan yang berakibat pada kinerja mereka. Lihat 
Kompas, 8 Mei 2009.
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persoalan yang mudah. Bagaikan jalan tidak berujung, kompleksitas 
itu juga muncul ketika KPU akan menetapkan alokasi perolehan 
kursi — sesuatu yang bisa dipermasalahkan oleh peserta pemilu, 
dan diputus beda oleh Mahkamah Konstitusi50

Apa yang sudah dijelaskan bukan untuk menghindar dari 
persoalan, sebab segala sesuatu tentu memiliki masalah sendiri-sendiri. 
Apa yang telah dipaparkan adalah untuk mengajak kita memikirkan 
kembali pemahaman dan praktik demokrasi kita sehingga tidak 
menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Dalam konteks 
ini, keharusan untuk mempertimbangkan kembali besaran jumlah 
partai politik menjadi semakin mendesak. Persoalan ini jauh lebih 
mungkin untuk diatasi daripada beralih ke sistem pemerintahan 
parlementer. Meskipun masih harus dipelajari secara lebih lanjut, 
saya berkesimpulan bahwa sistem presidensial — selain kondisi 
sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang lebih baik — merupakan 
faktor penting dalam menjaga durability demokrasi kita. 

Kesenjangan Struktur dan Fungsi. Persoalan lain yang juga 
perlu dipikirkan adalah soal konsistensi struktur lembaga negara 
dan fungsi yang mesti dijalankannya. Meski masing-masing lembaga 
negara — yudikatif, eksekutif, dan legislatif — memiliki persoalan 
yang sebanding dalam hal ini, masalah paling mencolok terdapat 
pada lembaga legislatif. 

Ketika gagasan mengenai trias politika dirumuskan, pesan yang 
ingin disampaikan adalah keharusan adanya pembagian kerja di 
bidang-bidang : (1) penyelenggaran pemerintahan (eksekutif ), (2) 
pembuatan undang-undang (legislatif ), dan (3) penegakan hukum 
(yudikatif ). Dengan pengaturan seperti itu diharapkan mekanisme 
kontrol, checks and balances, berjalan dengan baik.

50 Putusan KPU dalam menetapkan alokasi kursi berubah seperti yang 
terjadi pada tanggal 13 Mei 2004. Dalam perkembangannya, perubahan itu 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lihat, Th e Jakarta Post, May 14, 2009 
dan Kompas, 11 Juni 2009. Untuk kasus serupa yang barkaitan dengan DPD, 
lihat Kompas, 9 Juni 2009.
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Barangkali memang dimaksudkan untuk memenuhi harapan-
harapan tersebut, ketika reformasi bergulir salah satu persoalan 
yang dibenahi adalah hubungan antara lembaga eksekutif dan 
legislatif. Setidaknya dalam kurun waktu tiga dasawarsa lebih, 
lembaga eksekutif dipandang terlalu kuat. Sebaliknya, lembaga 
legislatif kurang berfungsi sebagaimana mestinya, kalau tidak bisa 
dikatakan sangat lemah. Bahkan, DPR sering dianggap sebagai 
tukang stempel (rubber stamp), hanya menyetujui dan mengesahkan 
apa yang diinginkan pemerintah.

Selain karena otoritarianisme Orde Baru, posisi DPR lemah 
karena UUD 1945 bersifat lebih berat ke pemerintah (executive 
heavy). Melalui amandemen terhadap UUD 1945, posisi yang 
tidak seimbang itu dikoreksi sehingga kedudukan DPR menjadi 
kuat, bahkan sangat kuat. DPR tidak lagi hanya berperanan sebagai 
lembaga pembuat undang-undang, tetapi, untuk menjalankan 
fungsi kontrol, juga mempunyai sejumlah hak: anggaran, interpelasi, 
angket dan sebagainya. DPR bahkan memiliki kewenangan untuk 
melakukan uji kelayakan (fi t and proper test) terhadap orang-orang 
yang dicalonkan pemerintah untuk menjadi pimpinan lembaga-
lembaga negara (seperti BI, BPK, MK, dan sebagainya). Proses 
pengangkatan duta besar pun melibatkan DPR. Pendeknya, berbeda 
dengan masa sebelumnya, dalam satu dasawarsa ini kewenangan 
DPR menjadi sangat luar biasa.

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa reformasi legislatif berada 
pada jalur yang benar, meski terkesan agak eksesif. Intinya adalah 
bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi 
pokoknya: membuat undang-undang dan melakukan pengawasan 
terhadap pemerintah. Jika saja kelembagaan parlemen menganut 
sistem satu kamar, di mana institusi yang ada hanya DPR, maka 
persoalan yang akan dibicarakan di bawah ini tidak perlu ada. 
Sayangnya, tidak demikian kenyataanya. Kelembagaan parlemen 
juga mengakui keberadaan dua institusi lain, yaitu Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

DPD merupakan institusi baru yang lahir karena reformasi. 
Lembaga ini sering dinisbatkan sebagai senat yang mewakili kepen-
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tingan daerah atau provinsi. Masing-masing provinsi diwakili oleh 
empat anggota DPD, terlepas dari besaran penduduk dan luasnya 
wilayah. Karenanya basis daerah pemilihan anggota DPD adalah 
provinsi, tidak seperti basis daerah pemilihan anggota DPR yang 
hanya terdiri dari 3 atau 4 kabupaten/kota. Dalam konteks ini, 
konstituen anggota DPD mencakup daerah yang lebih luas, sebab 
mereka dipilih oleh para pemilih di propinsi.

Meskipun demikian, sangat disayangkan fungsi DPD sebagai 
dewan perwakilan daerah tidak maksimal. Bahkan, dapat dikata-
kan bahwa dalam perspektif pembuatan undang-undang dan 
kewenangan mengontrol pemerintah, DPD sama sekali tidak memi-
liki peranan yang berarti. Dalam hal pembuatan undang-undang 
(itu pun hanya berkaitan dengan daerah), DPD hanya memiliki 
kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada 
DPR. Dewan ini dapat ikut membahas rancangan undang-undang 
(yang berkaitan dengan daerah), atau memberi pertimbangan 
kepada DPR atas rancangan undang-undang tertentu (APBN, 
pajak, pendidikan, dan agama). Akan tetapi, DPD tidak memiliki 
kewenangan membuat undang-undang.51

Memang, bersama DPR, DPD membentuk MPR. Atau, lebih 
tepatnya, lembaga MPR terdiri dari DPR dan DPD. Persidangan 
yang secara bersama-sama diselenggarakan dan dihadiri oleh DPR 
dan DPD menjadi pertemuan atau persidangan MPR. Akan tetapi, 
kehadiran MPR sebagai bagian dari kelembagaan legislatif juga 
dengan fungsi terbatas. Menurut undang-undang, sejak periode 
reformasi, fungsi MPR hanya membuat UUD, melantik/mengambil 
sumpah presiden, dan memproses pemakzulan (impeachment) 
presiden, sesuatu yang jarang sekali terjadi.

Kendatipun terbatas fungsinya, dalam artian tidak seluas DPR, 
fungsi MPR sebelum masa reformasi sebetulnya masih sedikit lebih 
banyak. Selain yang telah disebutkan, MPR juga bertugas memilih 

51 Lihat Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, 2008).
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presiden dan wakil presiden, menerima atau menolak pertanggung 
jawaban presiden, dan menyusun GBHN.

Dalam konteks yang telah disebutkan tidak keliru jika ada yang 
menyimpulkan bahwa secara de jure parlemen menganut sistem tiga 
kamar (tri-cameral). Namun demikian, hanya DPR yang secara de 
facto berfungsi secara maksimal. Kendatipun bukan sesuatu yang 
direncanakan, upaya untuk menciptakan lembaga parlemen yang 
demokratis dan fungsional justru melahirkan kesenjangan antara 
struktur dan fungsi. Bahkan, dalam konteks kelembagaan DPD, 
pengaturan legislatif (legislative arrangement) yang ada sebenarnya 
telah menciderai demokrasi: bagaimana mungkin tidak memberi 
peranan yang sebanding kepada lembaga yang dipilih secara 
langsung dan demokratis seperti DPD?

Hubungan Pusat-Daerah. Salah satu agenda reformasi1998 
adalah memberdayakan fungsi dan peranan daerah.52 Langkah 
terpenting dalam konteks ini adalah pemberian otonomi daerah 
seluas-luasnya. Diawali dengan UU No. 22/1999 dan UU 25/1999, 
yang kemudian dimodifi kasikan ke dalam UU No. 32/2004 dan UU 
No. 33/2004, daerah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk 
mengatur dan mengelola dirinya kecuali dalam hal politik luar 
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fi skal nasional, 
dan agama. Demikian pula, daerah memiliki revenue sharing yang 
lebih berimbang.53 Kesemuanya itu dimaksudkan agar distribusi 
kekuasaan terjaga, dan desentralisasi menjadi pilihan kebijakan 
untuk mewujudkan keinginan tersebut. Aceh dan Papua bahkan 
memiliki otonomi lebih dibanding provinsi-provinsi lain.

Memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, 
kecuali di sejumlah bidang yang telah disebutkan, adalah sesuatu 

52 Lihat Andang B. Malla et al., Ryaas Rasyid: Percikan Pemikiran Sang 
Penggagas Otonomi Daerah (Jakarta: Blantika, 2004).

53 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 dan 33 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Jakarta: CV Laksana Mandiri, 2004).
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yang positif. Akan tetapi, tanpa pengelolaan yang tepat, diskordansi 
segera akan dapat dirasakan. Di dalam sebuah negara yang meng-
anut sistem federal, menjadikan daerah sebagai suatu entitas 
otonom barangkali bukan suatu masalah. Di dalam sebuah negara 
kesatuan, hal ini merupakan tantangan tersendiri. Pada masa awal 
digulirkannya gagasan otonomi daerah, berkembang pandangan 
bahwa dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada 
daerah Indonesia bakal berubah menjadi negara federal. Sampai 
kini, hal tersebut tidak terbukti. Daerah tetap otonom, sementara 
posisi watak negara kesatuan tidak terganggu.

Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi daerah masih 
menyisakan banyak hal yang memerlukan perapian baik dalam 
praktik maupun pengaturan perundangannya (legal arrangement). 
Salah satu yang menonjol adalah menyangkut hubungan pusat-
daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala 
daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dalam kaitannya dengan 
peme rintah pusat. Kenyataan bahwa kepala daerah sekarang ini 
dipilih langsung, dan karena itu bertanggung jawab kepada rakyat 
yang memilih, hal ini potensial menimbulkan masalah. Karena 
dipilih langsung oleh rakyat daerah, dalam perspektif pengaturan 
perundang-undangan yang koheren, mestinya para kepala daerah 
itu hanya berhubungan dengan publik yang memilihnya. Mereka 
bertanggung jawab kepada yang memilih, dan berwenang untuk 
menjalankan agenda-agenda yang pernah mereka janjikan ketika 
mereka meminta dukungan rakyat daerah. Dalam kenyataanya, sisa-
sisa romantisme hirarkis lama, yaitu persepsi bahwa mereka adalah 
subordinat pemerintah pusat masih sangat terasa. Kenyataan ini 
tidak hanya terbatas pada persoalan politik kewenangan, tetapi juga 
berkaitan dengan masalah anggaran. Inilah salah satu faktor yang 
menjelaskan mengapa kepala daerah berkunjung ke Jakarta dalam 
frekuensi yang cukup tinggi. Sulit dijelaskan bahwa keberadaan 
mereka di Jakarta merupakan bagian atau akibat dari kesadaran 
akan — atau keterikatan kepada — bentuk kenegaraan yang ada 
(NKRI), tetapi lebih dikarenakan oleh pengaturan hubungan pusat-
daerah yang masih belum menemukan bentuknya yang sesuai, yang 
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semestinya tidak menempatkan kepala daerah sebagai subordinat 
sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan yang ada.

Apa yang telah disebutkan di atas hanyalah beberapa contoh 
yang menonjol. Untuk mendaftar anomali dan distorsi yang ada, 
tentu diperlukan uraian yang lebih komprehensif. Akan tetapi, 
dengan memberikan respons secara sungguh-sungguh terhadap 
masalah-masalah di atas, situasi pengembangan demokrasi akan 
menjadi jauh lebih baik. Sebaliknya, membiarkan sumber-sumber 
distorsi dan anomali terus ada hanya memperburuk kualitas 
demokrasi dan menjauhkannya dari tujuan-tujuan utamanya. 
Persoalannya adalah bersediakah kita, terutama para pelaku politik, 
melakukan sejumlah perubahan? Beranikah kita mengubah cara 
kita memandang dan memperlakukan demokrasi?

Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi:
Langkah-langkah Perbaikan

Barangkali memang sudah menjadi ketentuan sejarah bahwa 
sekarang ini sudah agak terlambat untuk mendesain kembali 
kehidupan demokrasi secara lebih utuh dan koheren. Namun, 
hal itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Keengganan 
untuk melakukan penataan ulang hanya akan menyebabkan kita 
terperosok lebih jauh ke dalam anomali dan distorsi yang sebenarnya 
tidak dikehendaki.

Kurun waktu satu dasawarsa merupakan masa yang cukup 
untuk menilai pengalaman demokratisasi kita. Dengan begitu, kita 
dapat mempertahankan yang baik dan memasukkan hal-hal baru 
yang lebih baik. Dasar-dasar kehidupan demokrasi itu perlu ditata 
ulang untuk meciptakan sistem yang dapat membawa kebaikan 
bagi masyarakat luas, bukan aturan yang semata-mata ditentukan 
oleh persaingan para pelaku politik.

Dari berbagai literatur yang ada, dapat dikatakan bahwa transisi 
ke demokrasi bukan soal sederhana. Pengalaman sejumlah negara di 
Amerika Latin, Eropa Selatan dan Timur, dan Asia Tenggara mem-
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buktikan hal tersebut. Bahkan di beberapa tempat, proses transisi 
ke demokrasi bisa sangat tidak nyaman dan berbiaya tinggi, baik 
dalam konteks sosial, ekonomi maupun politik.54

Sebenarnya, secara teoritis, ekses-ekses negatif dari proses transisi 
demokrasi bisa dihindari atau setidaknya dikurangi. Kasus beberapa 
negara, khususnya Spanyol, dapat menjadi rujukan, di mana cerita 
keberhasilan transisi demokrasi di negara itu telah menjadi semacam 
rujukan dalam berbagai buku teks. Pengalaman negara-negara lain 
juga penting untuk dijadikan sumber pelajaran, seperti Argentina 
dan Brazil, di mana yang pertama mewakili pendekatan yang sangat 
drastis, sementara yang kedua bersifat gradual.55

Inti dari langkah-langkah tersebut adalah bahwa transisi 
demokrasi kerap dihadapkan pada sebuah dilema: apakah transisi 
harus dilakukan secara total dengan cara memutus hubungan dengan 
masa lalu, atau dilakukan secara bertahap melalui kesepakatan-
kesepakatan yang dinegosiasikan. Pilihan pertama memang bisa 
mendorong transisi berlangsung cepat dan menyeluruh, tetapi 
rawan gangguan karena kemungkinan terjadinya perlawanan 
balik penguasa-penguasa lama yang merasa dirugikan dan bahkan 
terancam. Sedangkan pendekatan yang kedua biasanya memakan 
waktu lebih lama, tetapi relatif tidak menimbulkan gejolak besar, 
termasuk ancaman pemberontakan (mutiny).

Namun, semuanya telah berlalu. Kita tidak mungkin kembali 
ke masa lampau, periode ketika reformasi bermula. Tidak mungkin 
juga menerapkan pengalaman negara lain untuk keperluan sekarang 
ini, karena transisi sudah lama berlangsung dan pada dasarnya telah 
pula usai. Sementara itu, kasus Indonesia pun agaknya tidak bisa 

54 Lihat empat jilid buku mengenai transisi dari otoriterianisme ke demokrasi 
yang disunting oleh Guillermo O’Donnell, Philippine C. Schmitter, and Laurence 
Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule (Baltimore and London: 
Th e Johns Hopkins University Press, 1986).

55 Lihat Gunther et al., Th e Politics of Democratic Consolidation; Higley and 
Gunther, Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern 
Europe; Diamond et al., eds., Consolidating the Th ird Wave Democracies; Linz and 
Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation.
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secara tegas dimasukkan ke dalam ketegori-kategori teoritis yang 
ada: apakah transisi terjadi karena pemerintah Orde Baru menarik 
diri (withdrawal), ambruk (collapse), atau bersepakat mundur 
dengan konsesi-konsesi tertentu (transaction)?

Membaca kembali peristiwa Mei 1998, dan saat-saat sebelum-
nya, rasanya ketiga unsur di atas mewarnai jatuhnya Soeharto 
dan pemerintahan Orde Baru secara umum. Apa yang dilakukan 
berbagai pihak menjelang kejatuhan Soeharto adalah tindakan-
tindakan sporadis, apa saja yang mungkin dikerjakan untuk 
menghentikan pemerintahan Orde Baru. Langkah-langkah yang 
diambil sesudahnya adalah reaksi terhadap perkembangan reformasi 
yang sangat cair dan cepat, yang dibarengi dengan munculnya 
perasaan umum bahwa siapa saja — apalagi pelaku-pelaku politik 
— dapat berkuasa.

Euforia kebebasan yang mencuat ketika itu tidak menemukan 
sandaran lain kecuali pengalaman Indonesia dekade 1950-an. 
Merujuk ke masa itu berarti mengenang kehidupan politik yang 
sangat dinamis di mana partai politik menjadi sarana mobilitas 
vertikal dan horizontal. Inilah, saya kira, salah satu penjelasan, 
selain faktor kepengapan politik selama empat dasawarsa, mengenai 
kemunculan partai dalam jumlah yang amat besar. Fenomena 
inilah yang mempengaruhi perkembangan gagasan dan praktik 
demokrasi kita.

Berikut ini saya ingin menyampaikan beberapa gagasan bagi 
penataan kembali proses demokrasi kita.

Penyederhanaan Jumlah Partai. Pada bagian sebelumnya 
telah disinggung konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh 
banyaknya partai. Untuk mengatasi hal tersebut, dan mengefektifkan 
demokrasi, sistem kepartaian perlu ditata-ulang. Dalam konteks ini, 
penyederhanaan jumlah partai merupakan pilihan yang masuk 
akal.

Pada dasarnya, diakui atau tidak, aturan-aturan politik yang 
ada dimaksudkan untuk membatasi jumlah partai politik. Memang, 
sejauh yang menyangkut pembentukan partai politik, undang-
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undang saat ini bersifat sangat longgar. Misalnya, sebuah partai 
bisa didirikan oleh 50 warganegara yang telah berusia 21 tahun, 
ditambah dengan persyaratan-persyaratan administratif lain.

Akan tetapi, persyaratan mengenai boleh tidaknya partai politik 
ikut pemilu cukup berat. UU No. 3/1999 menetapkan hanya 
partai yang diakui keberadaannya secara hukum, artinya terdaftar, 
memiliki pengurus di lebih dari setengah jumlah propinsi dan di 
lebih dari setengah jumlah kabupaten/kotamadya di propinsi-
propinsi tersebut, dapat mengikuti pemilihan umum. Dengan 
persyaratan itu, hanya 48 dari 141 partai yang diverifi kasi yang 
memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 1999.56

Seandainya ketentuan mengenai electoral threshold 2%, yang 
juga ada dalam UU No. 3/1999, mengatur sesuai dengan ide 
dasarnya, baik yang berhubungan dengan ambang batas elektoral 
maupun parlementer, maka jumlah 48 itu sebenarnya masih 
bisa berkurang. Alih-alih, electoral threshold hanya berbicara soal 
keikutsertaan partai pada pemilu berikutnya (2004), dan tidak 
menetapkan ambang batas persyaratan masuk di parlemen. Inilah 
penjelasan mengapa partai-partai yang hanya memperoleh beberapa 
kursi bisa duduk di DPR.

Persyaratan di atas diperberat pada pemilu 2004. UU No. 
12/2003 menyaratkan adanya kepengurusan partai di sekurang-
kurangnya 2/3 propinsi dan di 2/3 kabupaten/kota di propinsi-
propinsi tersebut agar suatu partai bisa ikut pemilu. Peraturan ini 
berhasil mengurangi jumlah partai peserta pemilu 2004 secara 
signifi kan menjadi 24 partai. Sementara itu, persyaratan ambang 
batas elektoral dinaikkan menjadi 3%.

Lagi-lagi, kalau saja prinsip electoral threshold diterapkan secara 
ketat, jumlah peserta yang 24 itu juga masih bisa berkurang. Alih-
alih, electoral threshold membolehkan partai yang tidak menembus 
batas 2% pada pemilu 1999 ikut pemilu asal berganti nama 
—dengan begitu dianggap partai baru — atau bergabung dengan 

56 Saifullah Ma’shum, KPU& Kontroversi Pemilu 1999 (Jakarta: Pustaka 
Indonesia Satu, 2001).
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partai lain sehingga memenuhi batasan threshold. Partai Keadilan 
termasuk yang memanfaatkan aturan ini, dengan berganti nama 
menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui kerja keras, PKS 
memperoleh kenaikan dukungan secara luar biasa dari 1,36% pada 
pemilu 1999 menjadi 7,34% pada pemilu 2004.57 

Masih dimaksudkan untuk menciptakan sistem kepartaian yang 
sederhana, UU No. 10/2008 memuat sejumlah hal baru. Misalnya, 
UU ini mencantumkan keharusan menyertakan keterwakilan perem-
puan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat sebesar 30%. 
Ada juga klausul yang mensyaratkan jumlah anggota sekurang-
kurangnya 1000 orang di setiap kepengurusan.

Mestinya, dengan aturan-aturan baru itu kepesertaan partai 
pada pemilu 2009 menjadi lebih sedikit. Akan tetapi, untuk alasan 
yang masih belum jelas, jumlah peserta pemilu 2009 justru lebih 
banyak (38 partai) dibandingkan pemilu 2004 (24 partai), bahkan 
mendekati jumlah peserta pemilu 1999 (48 partai) jika ditambah 
dengan partai lokal di Aceh (6 partai).58

Bisa saja hal ini disebabkan oleh masih tingginya minat masyarakat 
untuk mendirikan partai dan kemampuan mereka untuk memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. Kemungkinan lain adalah proses 
verifi kasi yang tidak berlangsung ketat, misalnya dalam hal harus 
dipenuhinya ketentuan 1000 anggota dalam setiap kepengurusan.

Faktor penting lain adalah keputusan DPR untuk member-
lakukan parliamentary threshold sebesar 2,5%.59 Dengan itu, aturan 

57 Lihat “Pemilu-pemilu di Indonesia 1955-2004,” dalam www.kpu.go.id.
58 Saya berterima kasih kepada Ferry Mursyidan Baldan, salah seorang yang 

ikut merumuskan UU Pemilu, tentang informasi ini. Lihat juga Muhammad 
Fadillah, Seluk Beluk Partai Peserta Pemilu 2009 (Jakarta: Buku Kita, 2009).

59 Banyak partai politik memprotes hal ini dan membawanya ke Mahkamah 
Konstitusi. Mereka meminta pasal 316 d dari UU No.10/2008, yang membolehkan 
partai-partai yang memiliki kursi kurang dari 3% di DPR boleh mengikuti pemilu 
2009, dibatalkan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
permohonan ini. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-VI/2008. 
Banyak partai yang juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan 
aturan mengenai parliamentary threshold, tetapi ditolak, meskipun hakim Muruarar 
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mengenai electoral threshold sebesar 3% (UU No. 12/2003), tidak 
berlaku. Padahal, dengan aturan ini setidaknya 10 partai yang ada 
di DPR tidak bisa ikut pemilu 2009 karena tidak lolos ambang 
batas — kecuali, seperti PKS, mereka bersedia berganti nama atau 
bergabung dengan partai-partai lain.

Harus diakui bahwa aturan baru mengenai parliamentary 
threshold telah menyederhanakan jumlah partai di DPR: menjadi 
hanya 9 partai untuk periode 2009-2014. Pada periode 1999-2004, 
jumlah partai di DPR adalah 20. Sementara itu, pada periode 
2004-2009 jumlahnya adalah 16 partai. Tetapi aturan baru ini tidak 
akan mengurangi jumlah partai peserta pemilu 2014, bahkan bisa 
bertambah. Tiga puluh lima partai yang tidak masuk DPR periode 
ini masih bisa mengikuti pemilu 2014. Ditambah dengan partai-
partai baru yang masih akan muncul, besar kemungkinan pemilu 
periode mendatang, dengan sistem pemilu seperti sekarang, akan 
diikuti oleh banyak partai.

Jumlah partai peserta pemilu yang cukup banyak inilah 
yang ikut menyumbang terjadinya kesemrawutan persiapan 
dan penyelenggaraan pemilu serta penghitungan dan penetapan 
hasilnya. Tentu, kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
merupakan faktor yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemilu 
yang tidak semrawut. Akan tetapi, besarnya jumlah partai peserta 
pemilu juga memunculkan kompleksitas tersendiri, yang membuat 
pengelolaan pemilu menjadi tidak sederhana.

Setidaknya ada dua pilihan untuk mengatasi hal ini. Pertama, tetap 
menggunakan sistem proporsional tetapi dengan memberlakukan 
ambang batas yang lebih tingggi, katakanlah 5 persen. Ambang 
batas ini harus merupakan gabungan antara prinsip electoral dan 
parliamentary, di mana hanya partai yang memperoleh dukungan 
5 persen atau lebih yang berhak masuk di parlemen dan mengikuti 
pemilu berikutnya. Pengaturan seperti ini tidak akan berarti banyak 
jika tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang sebanding 

Siahaan dan M. Akil Muchtar mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). 
Lihat Putusan mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009.
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berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu partai menjadi peserta 
pemilu, terutama bagi partai-partai baru, atau yang belum pernah 
mengikuti pemilu. Tanpa itu, sebagaimana terjadi dalam pemilu 1999 
dan 2009, jumlah partai peserta pemilu tetap akan banyak.

Memang, pengaturan seperti ini bisa dianggap bertentangan 
dengan salah satu prinsip demokrasi: memberikan kesempatan 
bagi, dan tidak boleh mengingkari hak, siapa saja untuk ikut 
memperebutkan jabatan-jabatan publik. Meskipun, bisa saja 
muncul argumen yang sebaliknya yang melakukan sanggahan 
bahwa hak-hak tersebut, bagaimanapun, harus diletakkan dalam 
konteks aturan-aturan tertentu. Tanpa aturan, pelaksanaan hak-
hak demokratis bisa kisruh. Bisa juga electoral engeenering melalui 
undang-undang agar sistem kepartaian menjadi sederhana dipersepsi 
sebagai sesuatu yang bertentangan dengan UUD. Karenanya, 
diperlukan kehati-hatian dan kearifan para pelaku politik. Setiap 
warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin undang-undang, 
seperti hak untuk berserikat. Akan tetapi, pada waktu yang sama 
mereka juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan perangkat 
di mana hak tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, dengan tidak 
menimbulkan kesemrawutan. Dalam konteks inilah pengaturan-
pengaturan yang pantas diperlukan. 

Perdebatan mengenai hal ini barangkali tidak akan pernah 
berakhir, juga tidak akan berujung pada soal salah dan benar. 
Karenanya, ada baiknya kita mempertimbangkan pilihan kedua, 
menghidupkanya kembali ke dalam wacana yang sehat dan 
konstruktif, yaitu pemberlakuan sistem distrik dalam pemilihan 
umum. Wacana mengani sistem distrik bukan soal baru. Hal ini 
pernah dibicarakan, termasuk dalam persiapan penyelenggaraan 
pemilu 1999. Bahkan, pemerintah pernah mengajukan rancangan 
UU tentang kepartaian, pemilihan umum, dan susduk MPR/DPR 
dalam semangat sistem distrik.60 Rancangan tersebut ditolak karena 

60 Lihat Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 
tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat.
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ada kekhawatiran bahwa sistem distrik hanya akan menguntungkan 
Golkar.

Tentu, kekhawatiran tersebut merupakan sesuatu yang dapat 
dipahami. Posisi Golkar selama hampir tiga dasawarsa dalam politik 
Indonesia, yang menjadikannya sebagai kekuatan yang hegemonik, 
yang jaringannya menggurita ke setiap daerah, merupa kan keunggulan 
komparatif tersendiri. Kenyataan ini akan sangat menguntungkan 
Golkar dengan diberlakukannya sistem distrik. Walaupun asumsi 
seperti itu sebenarnya bisa diperdebatkan mengingat ketika itu juga 
berlangsung arus balik yang sangat negatif terhadap Golkar.

Kini, dasar bagi ketakutan-ketakutan di atas mungkin saja 
masih ada, tetapi sudah tidak lagi kokoh. Kekuatan-kekuatan 
partai sudah sangat fragmentaris, tersebar, dan tidak ada partai yang 
dominan. Jika ternyata elite politik masih belum merasa nyaman 
dengan sistem distrik, pasti bukan dikarenakan oleh pandangan di 
atas, melainkan, penolakan bisa saja datang dari elite partai yang 
khawatir bahwa sistem distrik — di mana calon dipilih lebih karena 
kualitas dirinya — potensial mengurangi daya jual partai yang tidak 
berakar. Akan tetapi gagasan mengenai suara terbanyak semakin 
mendapat tempat di masyarakat —yang kemudian dikukuhkan 
oleh Mahkamah Konstitusi — merupakan modal bagi terbukanya 
peluang sistem distrik untuk diterima.

Sistem distrik dipercaya secara alamiah dapat mengurangi 
jumlah partai. Hal ini karena prinsip fi rst past the post, atau winner 
takes all, yang dianutnya. Berbeda dengan sistem proporsional yang 
bertumpu pada daerah pemilihan (pada pemilu 2009 berjumlah 77) 
dengan sejumlah kursi yang diperebutkan, sistem distrik bersandar 
pada distrik “yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang 
diperebutkan.” Artinya, dalam satu distrik hanya tersedia satu kursi 
yang diperebutkan, satu orang yang bakal keluar sebagai pemenang 
mewakili distrik tersebut di parlemen. Sesuai dengan jumlah 
kabupaten/kota yang ada, distrik pemilihan bisa berjumlah 493.

Ketentuan inilah yang akan menyederhanakan jumlah partai. 
Watak single member constituency akan “mendorong ke arah integrasi 
atau aliansi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan 
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dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.... [p]artai-partai kecil 
mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan 
kerjasama. Sistem distrik akan mendorong penyederhanaan partai-
partai tanpa paksaan.”61

Memang ada yang berpendapat bahwa sistem distrik sangat 
cocok untuk negara yang menganut sistem dua partai. Hal ini benar 
adanya. Akan tetapi secara teoritis sistem distrik sesungguhnya 
masih bisa mengakomodasi kehadiran beberapa partai politik. 
Karenanya, dilihat dari sudut sederhananya jumlah partai, sistem 
ini bisa menjadi alternatif bagi sistem proporsional yang selama 
ini dianut, karena dipandang lebih mewakili kemajemukan 
masyarakat, walaupun sering tidak mewakili kepentingan 
konstituen.

Sampai sekarang memang masih ada persepsi bahwa sistem 
distrik bersifat kurang representatif, dalam arti bahwa suara-suara 
yang kalah menjadi tidak terwakili. Pandangan ini berasal dari 
prinsip “the winner takes all” dari sistem distrik. Padahal, prinsip 
ini sebenarnya juga bisa diartikan bahwa yang memperoleh suara 
terbanyak mengambil seluruh “keterwakilan” para pemilih, bukan 
hanya “keterwakilan” pendukungnya. Dengan kata lain, yang 
menang tetap mewakili kepentingan para pemilih di distriknya. Dari 
sudut kepentingan politik memang harus demikian kenyataannya, 
terutama jika yang memenangkan pemilihan ingin memperbesar 
basis dukungannya. 

Kedua pilihan di atas jelas akan menyederhanakan jumlah 
partai. Hal ini pada akhirnya dapat mengatasi banyak masalah, 
seperti mengurangi kompleksitas persiapan, penyelenggaraan pemilu, 
penghitungan suara, dan penetapan pemenang pemilu. Lebih dari itu, 
baik penetapan prinsip ambang batas yang ketat atau sistem distrik 
dapat menghilangkan atau mengurangi anomali dan distorsi kehidupan 
demokrasi dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial, serta 

61 Bintan R. Saragih, “Masyarakat dan Sistem Pemilu Indonesia,” dalam 
Evaluasi Pemilu Orde Baru, diterbitkan oleh Laboratorium Politik UI dan Pustaka 
Mizan, 1997, h. 36.
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mengurangi terjadinya fragmentasi kekuasaan. Artinya, walaupun 
presiden terpilih tetap berkepentingan untuk memperoleh dukungan 
yang cukup di parlemen, hal itu akan dilakukan secara lebih sederhana, 
karena tidak melibatkan banyak partai. Dengan demikian, kewenangan 
presiden untuk menyusun kabinet, menjalankan kebijakan, dan 
menyelenggarakan pemerintahan relatif tidak terganggu, tidak 
terkompromikan dengan kepentingan mitra koalisi.

Berkaitan dengan sistem pemilu, hal lain yang juga mendesak 
untuk ditata-ulang adalah waktu pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah yang tidak sama. Dengan 33 propinsi dan 493 kabupaten 
kota, dengan waktu penyelenggaraan yang tidak serentak, barangkali 
Indonesia merupakan negara yang paling disibukkan dengan 
pemilihan pejabat publik.

Menyamakan waktu penyelenggaraan pilkada bukan masalah 
sulit. Yang dibutuhkan adalah komitmen politik, dengan 
mengambil tahun terakhir jabatan kepala daerah sebagai patokan. 
Pejabat sementara bisa diangkat untuk daerah yang masa jabatan 
kepala daerahnya berakhir lebih awal. Dengan penyamaan waktu 
penyelenggaraan pilkada, setidaknya kesan bahwa kegiatan 
pemerintahan didominasi oleh pemilihan pejabat publik dapat 
dihilangkan.

Mengefektifkan Fungsi Kelembagaan Parlemen. Sudah 
waktunya efektivitas fungsi lembaga-lembaga yang ada di parlemen 
mendapatkan perhatian lebih serius. Berdasarkan apa yang telah 
dijelaskan, keberadaan tiga kamar di parlemen dengan fungsi yang 
tidak semuanya optimal merupakan inefi siensi, baik secara politik 
maupun ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataanya 
parlemen kita bersifat satu kamar (uni-cameral). Selama ini, DPR 
merupakan satu-satunya lembaga pembuat undang-undang dan 
pelaku fungsi checks and balances. Mempertahankan DPD dalam 
struktur dan fungsinya seperti yang sekarang mencerminkan 
sikap kita, terutama elite politik kita, yang tidak jelas, atau terlalu 
akomodatif, kalau tidak mau disebut kompromistis. Sikap ini tanpa 
disadari telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi.
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Setidaknya ada dua langkah yang dapat diambil berkaitan dengan 
persoalan ini. Pertama, karena secara struktural dan kelembagaan 
merupakan bagian dari parlemen, tidak bisa tidak, DPD harus 
memiliki peranan yang kurang lebih sebanding dengan DPR. Proses 
rekrutmen yang demokratis, bahkan dalam lingkup yang lebih luas 
daripada DPR, menjadi dasar yang kuat bagi DPD untuk memiliki 
kewenangan legislatif yang nyata.

Jika logika ini yang menjadi dasar pertimbangan, ini berarti 
bahwa parlemen menganut sistem dua kamar (bi-cameral). Pilihan 
ini sejalan dengan nilai dan kepatutan demokrasi. Namun, pilihan 
ini juga menuntut kejelasan peranan masing-masing lembaga (DPR 
dan DPD) dalam konteks peranan dan fungsi utama lembaga 
legislatif: membuat undang-undang dan melakukan fungsi kontrol. 
Melihat proses-proses legislatif dan interaksi antara pemerintah dan 
DPR selama ini, tantangan terberat bagi pilihan sistem dua kamar 
adalah membuktikan bahwa bi-cameralisme bisa berjalan efektif 
dan tidak menyebabkan proses penyelenggaraan negara menjadi 
lebih lama, apalagi menimbulkan kemacetan politik.

Pilihan yang kedua adalah meniadakan keberadaan DPD, 
karena ketidakmampuan parlemen untuk menetapkan fungsi dan 
peranan institusi ini secara optimal. Dengan pilihan ini parlemen 
menjadi bersifat satu kamar. Artinya hanya ada satu lembaga yang 
memerankan fungsi kontrol dan membuat undang-undang.

Meskipun sedikit berbeda, lembaga MPR mengalami masalah 
yang sebanding. Sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur 
organisasi dan kepemimpinan yang mapan, rasanya apa yang telah 
ditetapkan undang-undang menunjukkan peranan MPR yang 
kurang optimal. Reformasi tahun 1989 tidak secara tegas membahas 
persoalan MPR. Tugas MPR berkurang, lebih karena pilihan untuk 
melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Dengan itu, 
GBHN tidak diperlukan lagi. Agenda kandidat presidenlah yang 
menggantikan fungsi GBHN.

Seandainya parlemen memilih sistem dua kamar, sulit menemu-
kan wilayah kerja yang tepat untuk MPR. Fungsi yang sekarang 
ini masih melekat pada MPR bisa dialihkan kepada dua kamar 
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yang ada. Karena itu, pilihan yang tersedia adalah menghilangkan 
lembaga MPR, atau menjadikannya sebagai forum atau lembaga 
yang bersifat ad hoc, yang hanya berfungsi ketika dua kamar 
(DPR dan DPD) di parlemen bersidang bersama. Atas dasar itu, 
lembaga MPR tidak memerlukan struktur organisasi tersendiri. 
Ketika diperlukan, ketua DPR dan DPD dapat menjalankan fungsi 
kepemimpinan MPR. 

Alternatif lain adalah memodifi kasi struktur parlemen lama, di 
mana MPR terdiri dari DPR dan utusan daerah. DPD bisa berfungsi 
sebagai utusan daerah dengan tidak mengambil bentuk kelembagaan 
seperti yang ada sekarang ini. Mereka terdiri dari wakil-wakil daerah 
yang diangkat oleh pimpinan daerah (yaitu Gubernur, pimpinan 
DPRD, dan sebagainya).

Pilihan-pilihan lain masih bisa diciptakan. Pesan yang ingin 
disampaikan adalah menciptakan parlemen yang memilki struktur 
dan fungsi yang jelas sehingga lembaga ini dapat bekerja optimal 
benar-benar diperlukan. Tentu, hal ini dikelola menurut prinsip-
prinsip demokrasi yang sudah disepakati. Kalau yang diperlukan 
adalah institusi pembuat undang-undang dan pelaku checks and 
balances, maka lembaga parlemen dengan satu kamar sudah cukup 
memadai. Bahwa satu kamar itu mewakili kepentingan masyarakat 
Indonesia yang sangat majemuk, bukanlah sesuatu yang tidak 
mungkin untuk diwujudkan.

Menata Ulang Hubungan Pusat-Daerah. Perubahan dalam 
hubungan pusat-daerah sejak reformasi, yang meskipun telah 
melahirkan berbagai perbaikan yang positif dalam kehidupan politik, 
masih menyisakan sejumlah persoalan. Dalam perjalanannya, masih 
terdapat ketimpangan yang menyolok dalam hal keberhasilan 
antar daerah dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan baru 
tersebut. Namun, yang paling menonjol adalah adanya ganjalan 
dalam hubungan pusat-daerah, yakni peranan pemerintah propinsi 
yang menurut UU 32/2004 adalah juga wakil pemerintah pusat 
di daerah provinsi yang bersangkutan (pasal 37). Dengan adanya 
pilkada langsung, sudah saatnya peranan dan posisi pemerintah 
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provinsi untuk dikaji ulang. Siapa sesungguhnya konstituen 
utama dari pemerintah provinsi? Apakah dia tetap menjadi wakil 
pemerintah pusat jika terjadi pertentangan antara kepentingan 
rakyat di provinsinya dengan kepentingan pemerintah pusat? 
Konsekuensi dari pilkada langsung adalah adanya mandat yang 
diberikan rakyat langsung kepada gubernur. Dalam perspektif 
kehidupan yang demokratis, hal ini memiliki nilai yang lebih 
otoritatif daripada mandat pemerintah pusat.

Peranan pemerintah provinsi perlu dikaji ulang dengan sangat 
hati-hati dan teliti, karena nuansa politis yang sangat kental akan 
dengan mudah mempengaruhi arah perubahan UU pemerintahan 
daerah yang akan mengatur soal ini. Dengan dipilihnya anggota 
DPRD provinsi dalam pemilu 2009 oleh masyarakat melalui suara 
terbanyak, maka usulan bahwa gubernur hanya menjadi wakil 
pemerintah pusat akan melahirkan ketimpangan demokrasi di 
daerah, dimana posisi eksekutif dan legislatif tidak memiliki bobot 
mandat yang sama dari rakyatnya. Gubernur sebenarnya masih bisa 
dipilih melalui pemilihan langsung karena masih banyak urusan 
antar kabupaten yang menjadi wewenang provinsi yang memiliki 
konstituen yang jelas. Namun demikian, tugasnya sebagai pembina, 
pengawas dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah 
provinsi dan kabupaten/kota perlu dipertegas dan diperkuat. Tanpa 
itu, adalah wajar jika para gubernur mengeluhkan sempitnya ruang 
untuk melakukan inovasi di tingkat provinsi.

Inilah resiko dari sebuah pilihan-pilihan yang tidak koheren 
antara yang satu dengan yang lain. Memberi kewenangan yang luas 
atau khusus kepada daerah merupakan sesuatu yang tidak mudah 
untuk diatur di dalam konstruk negara kesatuan. 

Penutup

Apa yang telah disampaikan di atas adalah penilaian subjektif 
saya tentang perjalanan demokratisasi Indonesia gelombang 
kedua. Seperti telah dikatakan, satu dasawarsa ini telah mengubah 
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konfi gurasi politik negara kita, di mana hak-hak sipil kembali 
menjadi penting. Akan tetapi, pada saat yang sama kita juga 
tidak boleh melupakan tujuan umum dan fungsi utama negara: 
menciptakan stabilitas dan keamanan dan kesejahteraan ekonomi. 
Berbeda dengan masa sebelumnya dua tujuan itu diperjuangkan 
dengan cara-cara demokratis.

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat majemuk, 
dengan bilahan (cleavages) sosial-budaya, agama, kesukuan, dan 
ideologis yang tajam merupakan tantangan tersendiri. Di satu sisi, 
kenyataan ini adalah rahmat — maksudnya sebagai modal sosial 
yang sangat berharga di dalam membangun pluralitas. Di sisi lain, 
kenyataan seperti itu merupakan tantangan dalam menganyam, 
merekayasa kehidupan demokrasi yang cocok dengan kondisi 
kita. Jelas, kita tidak bisa menjadikan pengalaman negara-negara 
yang relatif homogen sebagai prototipe kehidupan demokrasi kita. 
Alih-alih, kita dituntut untuk menjadi kreatif, menciptakan sistem 
demokratis yang paling sesuai untuk kita. Inilah yang sering saya 
sebut sebagai kontekstualisasi demokrasi — sepadan dengan 
apa yang sering disebut oleh sejumlah pemikir Muslim Indonesia 
tentang kontekstualisasi Islam.

Kontekstualisasi atau adaptasi adalah produk dari kearifan. 
Bilahan-bilahan sosial-budaya, ideologi, dan politik yang tajam 
mungkin saja berada di luar kemampuan demokrasi-dari-sananya 
untuk dapat mengakomodasi realitas sosial-budaya tempat lain. 
Barangkali karena itu, ide agar utusan daerah dan golongan itu 
diberi tempat muncul — sekedar keinginan untuk menjamin 
keterwakilan masyarakat yang sangat plural itu. Watak zero-sum-
game suatu demokrasi tidak akan mampu mengatasi tantangan 
bilahan-bilahan yang tajam itu. Arend Lipjhart meletakkan soal 
ini dalam perspektif demokrasi consociational — demokrasi 
bagi-bagi kekuasaan berdasarkan bilahan-bilahan yang ada dalam 
masyarakat.62

62 Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies (Binghampton, N.Y.: Yale 
University Press, 1977).
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Sebagaimana dengan gagasan-gagasan yang lain, kita mungkin 
tidak akan meniru praktik consociational democracy seperti yang 
pernah berlangsung di Libanon: jika kursi kepresidenan diduduki 
seorang Kristen, posisi Perdana Menteri diberikan kepada seorang 
Muslim, dan Ketua Parlemen menjadi hak seorang Druz. Akan 
tetapi, justru pada satu dasawarsa ini, ketika kita menghidupkan 
kembali paham demokrasi, muncul wacana soal perimbangan 
keterwakilan daerah, etnis, dan bahkan agama, sesuatu yang semesti-
nya bisa diakomodasi oleh paham mengenai demokrasi yang tidak 
bersifat zero-sum-game. Bukankah kebijakan affi  rmative action di 
negara-negara demokratis sebenarnya berlawanan dengan sifat 
zero-sum-game dari demokrasi?

Ketika dulu Soekarno berbicara mengenai perlunya utusan 
golongan dan utusan daerah dalam lembaga parlemen kita, 
mungkin dia melihatnya dalam konteks problematika keterwakilan 
demokratis di negara-negara yang memiliki bilahan-bilahan tajam. 
Kelompok-kelompok itu, sebagian besar orang daerah, terwakili 
melalui cara — misalnya mufakat — yang tidak dikenal dalam 
sistem demokrasi.

Jika realitas bilahan sosial bisa diperhitungkan dalam kehidupan 
demokrasi, mestinya keprihatinan terhadap soal keterwakilan juga 
dapat dipertimbangkan. Jika itu terjadi, barangkali fenomena ini 
sepadan dengan apa yang disebut oleh T.J. Pimple sebagai demokrasi 
yang tidak biasa atau tidak lazim (uncommon democracy). Model 
demokrasi seperti ini, yang hanya memiliki satu partai politik 
dominan, (pernah) berkembang di sejumlah negara, termasuk 
Jepang, Israel, dan Swedia.63 

Demikianlah, di atas semua itu yang ingin ditekankan adalah 
keharusan untuk menciptakan desain demokrasi yang sesuai 
dengan yang kita diperlukan. Gagasan dan praktik demokrasi 

63 T.J. Pimple, ed., Uncommon Democracies: Th e One-Party Dominant Regimes 
(Ithaca and London: Cornell University Press, 1999). 
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selalu berkembang.64 Model dan pola empiriknya pun bervariasi.65 
Demokrasi telah dibicarakan lebih dari dua ribu lima ratus tahun. 
Mestinya, kurun waktu yang panjang itu memungkinkan umat 
manusia untuk bersetuju dengan seluruh bangunannya. Akan 
tetapi, tidak demikian kenyataanya. Karenanya, seperti dikatakan 
oleh Dahl, “our journey begins at the beginning: the origins of 
democracy.”66 

Bahtiar Effendy adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sayarif Hidayatullah, Jakarta, dan ia adalah 
juga Guru Besar Ilmu Politik pada Fakultas yang sama.

64 Lihat Ian Shapiro, Th e State of Democratic Th eory (Princeton and Oxford: 
Princeton University Press, 2003).

65 Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance 
in Th irty-Six Countries (New Haven and London: Yale University Press, 1999). 

66 Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven and London: Yale University 
Press, 2000), h. 4.
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ANTARA RASIONALITAS SEKULER 
DAN ARTIKULASI KEAGAMAAN 

Peranan Agama dalam Ruang Publik 
menurut Jürgen Habermas 

Arif Susanto

Ketika membahas sekularisasi, yang dipahami sebagai proses 
pergeseran berbagai sektor masyarakat dan budaya dari dominasi 
lembaga dan simbol keagamaan, Peter L. Berger antara lain menying-
gung persoalan legitimasi. Berger menjelaskan bahwa modernisasi 
telah menghasilkan semakin banyak individu yang tidak lagi 
memandang dunia melalui tafsir keagamaan. “Krisis kredibilitas” 
tersebut, menurut Berger, dipengaruhi secara objektif oleh 
kenyataan bahwa orang kini dihadapkan pada kemajemukan agama 
dan berbagai pandangan non-keagamaan yang juga berupaya untuk 
membangun tafsir berbeda atas realitas. Demonopolisasi tradisi 
keagamaan ini kemudian mengarah pada suatu situasi pluralistik; 
dan dalam situasi semacam ini, agama tidak lagi menjadi sandaran 
puncak bagi legitimasi dunia.

Berger secara tepat menunjukkan bahwa posisi sentral agama 
(melalui lembaga dan simbol keagamaan), sebagai pemegang otoritas 
tunggal untuk menafsirkan realitas, telah mengalami pergeseran. 
Pada tataran politik, pengelolaan negara pluralistik kemudian sulit 
— jika bukan tidak mungkin — untuk dilandaskan pada legitimasi 
keagamaan, sebagaimana pernah diterapkan masyarakat tradisional 
yang lebih homogen. Sementara agar tetap terintegrasi, masyarakat 
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majemuk, dengan orientasi nilai yang beragam, membutuhkan 
suatu komitmen bersama yang melampaui partikularitas tafsir 
keagamaan. Di sinilah kemudian muncul kebutuhan pemisahan 
antara agama dan negara.

Meskipun posisi agama telah mengalami pergeseran, akan 
merupakan suatu kesimpulan yang terlalu dini sekaligus gegabah 
untuk menyatakan bahwa agama tidak lagi memiliki masa depan. 
Kendati pada masyarakat tertentu pengaruh agama melemah, 
pada masyarakat yang lain pengaruh agama justru mengalami 
penguatan. Melalui suatu penelitian empirik, Pippa Norris dan 
Ronald Inglehart mendapati bahwa: (1) publik pada hampir seluruh 
masyarakat industri maju mengarah pada orientasi yang lebih 
sekuler selama limapuluh tahun terakhir; (2) akan tetapi dunia secara 
keseluruhan kini memiliki lebih banyak orang dengan pandangan 
keagamaan tradisional dibandingkan sebelumnya — dan jumlah 
mereka meningkat di antara populasi dunia. Kesimpulan tersebut 
menarik untuk dicermati, terutama mengingat bahwa Norris dan 
Inglehart selanjutnya mengemukakan bahwa terjadi perbedaan 
global pandangan atas agama yang semakin meningkat selama abad 
keduapuluh. Dengan kata lain, terjadi peningkatan kesenjangan 
antara pandangan sacred dan secular; dan hal ini membawa pengaruh 
penting bagi perubahan budaya, masyarakat, dan politik dunia.

Kita dapat merunut tragedi 11/9/2001 yang kemudian diikuti 
oleh serangkaian perang melawan terorisme, atau pemuatan kartun 
Nabi Muhammad oleh harian Jyllands-Posten pada 2005 yang 
selanjutnya memicu kontroversi luar biasa tentang kebebasan 
berekspresi, atau pelarangan pemakaian burka di Prancis yang disertai 
gugatan tentang toleransi beragama, dan sebagainya. Seluruh contoh 
peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan dan perubahan 
yang diindikasikan Norris dan Inglehart merupakan sesuatu yang 
nyata. Pada saat bersamaan, kenyataan tersebut juga memunculkan 
pertanyaan: apakah pandangan keagamaan dan pandangan sekuler 
merupakan dua hal yang tidak mungkin diperdamaikan, karena 
berlainan sama sekali? Atau jika pertanyaan semacam itu kurang 
tepat, lantas apakah mungkin untuk memikirkan ulang suatu 
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diskursus sekaligus transformasi mutual antara rasionalitas sekuler 
dan artikulasi keagamaan agar keduanya tidak serta-merta saling 
menegasikan? Bagaimana pula negara sekuler dan plural modern 
sepatutnya menempatkan komunitas keagamaan berikut tradisinya 
dalam suatu ruang publik politik?

Berhadapan dengan tantangan-tantangan tersebut, saya akan 
berusaha untuk menelusuri pemikiran Jürgen Habermas. Filsuf 
kontemporer ini menyediakan perangkat pemikiran yang sungguh 
memadai untuk menjelajahi persoalan peranan agama dalam 
ruang publik. Tulisan ini pada pokoknya terdiri atas empat bagian. 
Bagian pertama akan membahas problem legitimasi yang dihadapi 
masyarakat politik di tengah pergeseran sekularisasi. Bagian kedua 
akan mengulas problem identitas dan netralitas kekuasaan di antara 
kemajemukan nilai dan menguatnya kebutuhan terhadap solidaritas. 
Bagian ketiga akan berfokus pada penyelesaian yang relatif praktis 
oleh Habermas atas persoalan pendayagunaan nalar dalam kawasan 
publik di antara tarikan-tarikan pandangan keagamaan dan 
pandangan sekuler. Dan bagian terakhir menjadi semacam penutup 
yang menunjukkan signifi kansi demokrasi deliberatif sebagai suatu 
jalan pencarian kondisi kemungkinan untuk membangun dialog 
intersubjektif demi menghasilkan kesepahaman yang absah.

Problem Legitimasi

Salah satu persoalan paling awal yang menyergap keberadaan 
suatu struktur kekuasaan adalah apakah struktur tersebut memper-
lengkapi diri dengan kewenangan. Pertanyaan tersebut penting bagi 
kekuasaan karena hal itu menentukan keabsahan keberadaannya; 
hanya struktur kekuasaan yang absah yang berhak menuntut 
kepatuhan anggota komunitas. Tatanan tradisional biasanya 
membutuhkan suatu acuan metafi sis yang dapat dijadikan sebagai 
landasan akhir agar keberadaannya dipandang absah. Dalam tatanan 
semacam ini, Habermas menggambarkan bahwa seorang pemimpin 
yang memiliki reputasi superior dan kekuasaan sosial de facto dapat 
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memusatkan di tangannya berbagai fungsi resolusi konfl ik. Hal ini 
karena dia menjalankan kekuasaannya berlandaskan “kekudusan” 
dan menjadikan dirinya penafsir tunggal norma-norma komunitas 
yang wajib dipatuhi.

Bagaimana menjelaskan bahwa kekuasaan politik dan aturan yang 
ditetapkannya memiliki daya ikat atas anggota komunitas? Jawabannya 
adalah karena kekuasaan de facto tersebut mentransformasikan diri 
menjadi “kekuasaan yang absah.” Kekuasaan sosial dibentuk ulang 
menjadi kekuasaan politik, dan pada saat bersamaan, “hukum suci” 
dijadikan sebagai aturan yang berlaku; kekuasaan sosial ditegaskan 
melalui hukum suci, dan hukum suci ditegaskan melalui kekuasaan 
sosial. Melalui gerak simultan inilah kekuasaan politik dan aturan 
hukum yang mengikat muncul sebagai dua komponen yang 
menopang suatu tatanan politik yang terorganisasi secara legal.

Ilustrasi Habermas 
tentang Terbentuknya Hukum dan Politik

 Kekuasaan sosial   Hukum yang ditegaskan
berlandaskan hukum suci  kekuasaan sosial

 Kekuasaan absah  Hukum absah secara de facto

Hukum dan kekuasaan politik
yang mengikat

Betapa pun ia memiliki daya ikat, tetapi sebagaimana telah di-
pahami, suatu landasan akhir metafi sis semacam itu menjadi tumpul 
di hadapan kemajemukan pandangan dunia. Struktur kekuasaan 
kemudian membutuhkan suatu landasan baru, bukan semata 
demi memperteguh cengkeraman kekuasaan, melainkan pula agar 
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keberadaannya tetap dipandang masuk akal sekaligus absah. Dalam 
negara modern kemudian terjadi pelembagaan jabatan; fungsi 
resolusi konfl ik (inilah salah satu makna dasar penyelenggaraan 
politik) kini dijalankan oleh otoritas politik dalam suatu negara 
yang terorganisasi. Di sini hukum melegitimasi kekuasaan politik, 
sementara kekuasaan dapat mendayagunakan hukum sebagai sarana 
untuk mengelola tatanan politik. Hanya dalam modernitas, tulis 
Habermas, dominasi politik dapat digeser menjadi otoritas legal 
dalam bentuk hukum positif.

Lebih lanjut Habermas menjelaskan bahwa kontribusi keku-
asaan politik pada fungsi intrinsik hukum, dan dengan demikian 
pada stabilisasi harapan atas tindakan, adalah untuk melahirkan 
suatu kepastian hukum. Kepastian hukum inilah yang kemudian 
memungkinkan warga negara, yang adalah juga hamba hukum, 
memperhitungkan konsekuensi tindakan dirinya dan tindakan orang 
lain. Sementara hukum memiliki suatu daya dukung legitimasi sejauh 
ia dapat berfungsi sebagai suatu rujukan keadilan, sebagaimana 
kekuasaan politik mempersiapkan instrumen koersinya sebagai 
sumberdaya pemaksa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, demikian 
pula hukum harus selalu hadir sebagai sumberdaya keadilan.

Keterkaitan Fungsional antara Sistem Hukum dan Politik 
menurut Habermas

Sistem
Fungsi-fungsi

Fungsi-fungsi intrinsik                         Fungsi-fungsi satu sama lain

Kekuasaan
Hukum

P e r w u j u d a n  t u j u a n - t u j u a n 
bersama

Pelembagaan po l i t i k  a tas 
hukum

Stabilisasi harapan atas perilaku Pengorganisasian legal atas 
pelaksanaan kekuasaan politik

Habermas kemudian tidak secara eksklusif membatasi politik 
semata menyangkut pendayagunaan kekuasaan administratif 
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dalam sistem politik; ia juga dipandang meliputi suatu kompetisi 
untuk memperebutkan akses menuju sistem tersebut. Sementara 
pembentukan suatu sistem kekuasaan menyiratkan bahwa suatu 
sistem administrasi dikendalikan melalui otorisasi demi meng-
hasilkan keputusan yang mengikat secara kolektif. Akan tetapi, 
kekuasaan administratif tidak sepatutnya merujuk pada diri 
sendiri; regenerasi kekuasaan administratif dimungkinkan melalui 
percakapan dalam kekuasaan komunikatif. Prosedur demokrasi, 
yang melembagakan berbagai bentuk komunikasi yang diperlukan 
bagi suatu pembentukan kehendak politik secara rasional, kemudian 
mesti membuka ruang bagi berbagai kondisi komunikasi. Poin 
terakhir menarik, terutama karena dengan demikian Habermas 
tidak sejak awal mengecualikan rasionalitas non-sekuler untuk 
memiliki akses masuk dalam diskursus publik (persoalan ini akan 
saya bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya).

Kembali pada persoalan legitimasi, tuntutan bagi konstitusi 
demokrasi adalah bagaimana menutup kesenjangan legitimasi 
yang terjadi, setelah sekularisasi menggusur legitimasi metafi sis 
atas kekuasaan. Selanjutnya, dengan memahami bahwa kekuasaan 
itu merupakan suatu upaya rasional dan juga bersifat komunikatif, 
Habermas menyebut bahwa prosedur demokrasi merujukkan 
kekuatan legitimasinya pada dua unsur. Pertama, partisipasi politik 
yang setara di antara warga negara. Ini artinya bahwa tidak terdapat 
suatu halangan sistematis yang membuat seseorang tidak mampu 
mengunjukkan kepentingannya. Demikian pula, dalam konteks 
partisipasi, setiap orang adalah subjek yang merupakan penyusun 
sekaligus sasaran peraturan perundang-undangan. Kedua, dimensi 
epistemik suatu deliberasi yang mendasari pengandaian tentang 
kesepakatan yang berterima secara rasional. Masyarakat politik 
pertama-tama mesti menyadari bahwa suatu putusan hanya dapat 
berterima ketika ia muncul sebagai hasil deliberasi publik. Karena 
tidak lagi terdapat suatu landasan metafi sis dengan kebenaran terberi, 
maka pencarian tidak diarahkan pada bagaimana menemukan 
landasan pengganti; melainkan untuk mengembangkan suatu 
prosedur yang dapat memastikan keabsahan suatu kesepakatan.
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Etos Demokrasi

Rainer Forst menyebut bahwa salah satu persoalan pokok dalam 
fi lsafat politik adalah bagaimana mendamaikan subjektivitas dan 
generalitas. Dalam kerangka negara modern, Forst mengidentifi kasi 
dua masalah. Pertama, negara modern berhadapan dengan pluralitas 
etis, yang kemudian menimbulkan persoalan lanjutan tentang 
identitas warga negara. Kedua, negara modern berhadapan dengan 
kompleksitas masalah yang semakin pelik, sementara keberagaman 
logika dalam ruang administratif dan kekuasaan ekonomi justru 
berpeluang membatasi keleluasaan pengambilan keputusan. Inilah 
persoalan “etos” demokrasi; yaitu persoalan bagaimana warga negara 
memahami diri mereka sebagai anggota suatu komunitas politik, 
dan persoalan tersebut kemudian bermuara pada suatu kebutuhan 
pencarian kondisi kemungkinan suatu “justifi kasi publik” atas 
norma-norma yang absah dalam diskursus demokrasi.

Dalam perdebatan kontemporer, terdapat perbedaan pandangan 
antara liberalisme dan komunitarianisme tentang persoalan ini. 
Menurut pandangan liberal, proses demokrasi mewujud dalam 
kompromi di antara kepentingan-kepentingan. Karena itu, aturan 
bagi terbentuknya kesepahaman tersebut mesti memastikan 
tercapainya hasil yang berkeadilan (misalnya melalui cara tertentu 
dalam pengambilan keputusan). Sementara bagi pandangan 
komunitarian, pembentukan kehendak demokratis mewujud 
dalam pemahaman diri etis-politis. Deliberasi, dengan demikian, 
bergantung pada suatu permufakatan di antara warga negara dengan 
latar belakang budaya mereka. Liberalisme lebih berfokus pada 
pemastian timbal balik terpenuhinya hak-hak dasar dan prinsip-
prinsip prosedural, sementara komunitarianisme memandang 
bahwa integrasi sosial dan politik itu terbentuk melalui nilai-nilai 
kultural etis bersama yang menghubungkan identitas subjek dan 
kolektivitas tersebut. Dengan kata lain, komunitas politik dalam 
pemahaman pertama dimengerti sebagai suatu komunitas legal yang 
terdiri atas kemajemukan subjek dengan hak-hak individu mereka, 
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yang menyatu melalui suatu kerjasama sosial; dan komunitas politik 
dalam pemahaman kedua dipahami sebagai suatu komunitas etis 
prapolitik yang menyatu secara kultural.

Berhadapan dengan perbedaan pandangan tersebut, Habermas 
mengajukan suatu pembacaan yang menurutnya berbeda dari 
konsepsi liberal tentang negara sebagai penjaga suatu masyarakat 
ekonomi, dan berbeda dari konsep republikan tentang suatu 
komunitas etis yang terlembaga dalam negara. Melalui teori 
diskursus, Habermas hendak memahami proses demokrasi dengan 
konotasi normatif yang lebih kuat dibandingkan model liberal 
namun lebih lemah dibandingkan model republikan.

Teori diskursus memandang bahwa keberhasilan politik 
deliberatif bergantung bukan semata pada suatu kesatuan warga 
negara, melainkan pada pelembagaan proses deliberatif seiring 
dengan opini-opini publik yang terbangun secara informal. Di 
dalam maupun di luar kompleks parlemen beserta badan-badan 
deliberasi, komunikasi nir-subjek membentuk berbagai gelanggang 
di mana suatu pembentukan opini dan kehendak yang lebih atau 
kurang rasional berlangsung untuk membahas persoalan-persoalan 
politik. Demikian pula, solidaritas yang menyatukan warga negara 
mesti dibangun melalui ruang-ruang publik yang bermacam ragam 
dan relatif otonom, serta melalui prosedur pembentukan opini dan 
kehendak demokratis yang terlembaga dalam suatu kerangka kerja 
konstitusi. Di sinilah terjadi rasionalisasi kekuasaan.

Selanjutnya, bagaimana posisi identitas dalam suatu masya-
rakat politik? Di tengah menguatnya kebutuhan akan solidaritas 
dalam suatu masyarakat yang kompleks, mungkinkah subjek 
dipahami terlepas dari latar belakang komunitasnya? Kita dapat 
mengerti bahwa bagi Habermas, “tempat kelahiran identitas 
individu bukanlah komunitas, melainkan komunikasi.” Dan 
sebagaimana komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis, 
maka identitas juga mesti dipahami tidak dalam kerangka fi nalitas. 
Saya mengutip agak panjang Habermas, sebagaimana dipaparkan 
dalam Hardiman:
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…identitas kolektif (masyarakat-masyarakat ini) tidak lagi 
menghadapi individu-individu sebagai sebuah substansi tradisi 
tempat terbentuknya identitas seseorang sebagai tujuan-tujuan 
yang telah ditentukan lebih dulu, melainkan para individu itu 
mengambil bagian di dalam proses formasi opini dan aspirasi 
sebuah identitas yang harus lebih dahulu dirancang bersama-
sama. Rasionalitas isi identitas tersebut lalu ditentukan dari 
struktur proses formasi ini, yakni dari kondisi-kondisi formal 
terbentuknya dan pengujian suatu identitas yang fl eksibel yang 
di dalamnya semua anggota masyarakat dapat saling mengenal 
dan memberi pengakuan timbal-balik, yakni dapat memberi 
respek satu sama lain.

Dari sini, kita dapat bergerak lebih lanjut mendalami persoalan 
netralitas prosedur. Keberatan kalangan komunitarian terhadap 
pandangan liberal adalah bahwa suatu putusan yang tidak memihak 
tentang persoalan-persoalan praktis dalam masyarakat tidak 
mungkin dilepaskan sepenuhnya dari konteks pandangan dunia 
tertentu. Ini berarti bahwa orang patut curiga bahwa netralitas 
dalam pandangan liberal sesungguhnya mengacu pada alam 
pikiran liberal itu sendiri. Untuk menjawab keberatan tersebut, 
Habermas pertama-tama mendorong suatu transisi pada tataran 
lebih tinggi atas abstraksi diskursus tentang keadilan, di mana para 
pelaku mencermati apa yang melandasi kepentingan bersama. Hal 
ini berangkat dari keyakinan Habermas bahwa “dalam seluruh 
bahasa dan dalam setiap komunitas kebahasaan, konsep-konsep 
seperti kebenaran, rasionalitas, justifi kasi, dan konsensus, bahkan 
seandainya dipahami secara berbeda dan diterapkan menurut 
kriteria yang berlainan, mereka memainkan peranan gramatikal yang 
sama.” Dengan dasar itu, Habermas yakin bahwa para partisipan 
diskursus, meskipun mereka memiliki latar belakang berlainan, 
mempunyai titik konvergensi tertentu yang memandu upaya untuk 
mencapai pemahaman silang.
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Nalar Publik: 
Antara Nalar Keagamaan dan Nalar Sekuler

Kita telah memahami bahwa dalam suatu negara sekuler, 
keputusan politik yang dapat dipandang absah hanyalah keputusan 
yang dapat ditegaskan tanpa pemihakan (impartial, neutral) dalam 
terang nalar yang dapat dimengerti secara umum (oleh warga negara 
yang beragama dan yang tidak beragama). Warga negara suatu 
masyarakat politik berkewajiban untuk menjelaskan penalaran 
mereka satu sama lain, karena hanya dengan inilah kekuasaan politik 
mampu meluruhkan karakter represifnya. Persoalannya, konsepsi 
tentang keadilan berdasarkan keyakinan agama mengatur apa yang 
benar dan apa yang keliru secara politik, sehingga penganut agama 
kerap gagal untuk memahami cara berpikir nalar sekuler.

“Netralitas negara terhadap berbagai pandangan dunia merupakan 
prakondisi kelembagaan bagi jaminan setara atas kebebasan beragama 
bagi semua orang,” tegas Habermas. Namun demikian, menurut 
Habermas, kita tidak mungkin menuntut suatu kewajiban personal 
atas seluruh warga negara untuk mampu mengekspresikan keyakinan 
keagamaan mereka dalam kawasan publik melalui suatu bahasa yang 
dapat diakses secara umum (atas nama kesetaraan). Negara liberal, 
yang melindungi seluruh bentuk kehidupan beragama secara setara, 
mesti membebaskan kalangan beragama dari beban keharusan untuk 
membuat batasan ketat antara nalar sekuler dan nalar keagamaan 
dalam gelanggang publik politik; karena hal itu merupakan suatu 
agresi terhadap identitas personal mereka. 

Jika setiap warga negara dituntut untuk menerima bahwa hanya 
nalar sekuler yang dipertimbangkan, artinya dibutuhkan kemampuan 
epistemik untuk mempertimbangkan keyakinan keagamaan 
seseorang secara refl eksif dari luar dan mengaitkannya dengan 
pandangan sekuler. Kalangan beragama, menurut Habermas, mampu 
memenuhi “prasyarat translasi kelembagaan” tersebut tanpa harus 
memilah identitas mereka dalam bagian-bagian publik dan privat 
ketika mereka turut serta dalam diskursus publik. Konsekuensinya, 
mereka seharusnya diperkenankan untuk mengungkapkan dan 
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menegaskan keabsahan keyakinan mereka dalam suatu bahasa 
keagamaan manakala mereka tidak mampu menemukan padanan 
dalam translasi sekuler atas keyakinan tersebut.

Lebih daripada itu, Habermas menuntut suatu hubungan 
kesalingan: sementara kalangan beragama diperkenankan memberi 
kontribusi publik dalam bahasa keagamaan mereka hanya setelah 
mereka menerima prasyarat translasi; sebaliknya, kalangan 
sekuler mesti membuka pikiran terhadap kemungkinan muatan 
kebenaran dalam pandangan mereka dan berdialog sehingga nalar 
keagamaan dapat mengemuka dalam bentuk argumen-argumen 
yang dapat dipahami umum. Tuntutan ini menjadi masuk akal, 
terutama menimbang bahwa negara liberal berkepentingan untuk 
menjaga kebebasan pengungkapan pandangan keagamaan dalam 
gelanggang publik serta untuk menjaga partisipasi politik organisasi 
keagamaan.

Habermas yakin bahwa tradisi keagamaan memiliki suatu 
kekuatan khusus untuk menyuarakan lembaga-lembaga moral. 
Dalam perdebatan politik, hal ini berpotensi membuat pandangan 
keagamaan menjadi sarana bagi pokok-pokok kebenaran. 
Argumentasi ini dikemukakan Habermas, tentu, dengan menimbang 
bahwa terdapat badan-badan politik yang berperan menyaring 
pandangan-pandangan dari arus komunikasi publik informal. 
Dengan demikian, muatan kebenaran kontribusi keagamaan dapat 
masuk ke dalam praktik deliberasi terlembaga dan pengambilan 
keputusan hanya setelah terjadi translasi (ke dalam bahasa yang 
dapat dipahami umum) secara memadai dalam suatu ruang publik 
politik.

Terhadap komunitas keagamaan, Habermas juga menuntut 
suatu sikap epistemik baru; inilah “modernisasi” kesadaran beragama 
berhadapan dengan kenyataan kemajemukan agama, kemunculan 
sains modern, serta berkembangnya hukum positif dan moralitas 
sekuler. Pertama, kalangan beragama mesti mengembangkan suatu 
posisi epistemik terhadap agama dan pandangan dunia yang lain 
sehingga mereka berjumpa dalam suatu ruang diskursus. Kedua, 
kalangan beragama mesti mengembangkan suatu posisi epistemik 
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terhadap logika internal pengetahuan sekuler dan terhadap monopoli 
kelembagaan atas pengetahuan oleh para ahli sains modern. Ketiga, 
kalangan beragama mesti mengembangkan suatu posisi epistemik 
terhadap prioritas nalar sekuler dalam gelanggang politik.

Dengan demikian, pendayagunaan nalar dalam kawasan 
publik menuntut adanya suatu prakondisi kognitif. Kemudian, 
apa implikasi-implikasinya? Pertama, demokrasi konstitusional, 
yang berlandaskan politik deliberatif, merupakan suatu bentuk 
pemerintahan yang secara epistemik menuntut “kepekaan terhadap 
kebenaran” (suatu “post-truth democracy” bukanlah demokrasi). 
Kedua, tuntutan mentalitas kompleks dalam negara liberal sulit untuk 
diwujudkan melalui sarana legal dan administratif; proses perubahan 
tersebut dapat diakselerasi melalui diskursus publik oleh warga negara 
sendiri. Ketiga, suatu perubahan sikap epistemik mesti dilakukan jika 
kesadaran keberagamaan hendak diarahkan menjadi refl eksif dan jika 
keterbatasan cara berpikir sekuler hendak dilampaui.

Menuju Konsensus Publik

Problematik tentang nalar publik telah menggema dalam 
Th e Inclusion of the Other, saat Habermas bertanya: “Dapatkah 
kemajemukan nalar yang berakar dalam berbagai pandangan dunia, 
dengan karakter non-publiknya, membawa suatu kesepakatan yang 
mampu menjadi suatu landasan bagi pendayagunaan nalar dalam 
kawasan publik bagi warga suatu komunitas politik?” Pertanyaan ini 
sekaligus merupakan suatu gugatan terhadap gagasan Rawls tentang 
“kesepakatan silang” (overlapping consensus) yang dimengerti sebagai 
situasi ketika seluruh anggota yang bernalar dalam suatu masyarakat 
politik menguji keabsahan konsepsi politik bersama dengan 
membenamkannya dalam sejumlah pandangan komprehensif 
mereka yang berterima secara nalar.

Bagi Habermas, ini berarti bahwa sebelum kesepakatan silang 
terbangun, belum ada publik; suatu perspektif bersama secara 
intersubjektif yang menjadi rujukan warga negara untuk membuat 
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putusan yang secara inheren bersifat tidak memihak. Artinya pula, 
“terjadi pengingkaran atas ‘sudut pandang moral’ warga negara yang 
menjadi acuan mereka untuk mengembangkan dan menegaskan 
suatu konsepsi politik dalam deliberasi publik bersama.” Bahwa 
suatu konsepsi publik tentang keadilan mesti bersumber dari 
otoritas moral yang dihasilkan melalui penalaran non-publik, 
menurut Habermas, merupakan sesuatu yang berlawanan dengan 
harapan (counterintuitive), karena pernyataan yang valid menuntut 
penerimaan dari semua orang atas cara bernalar yang serupa. 
Masalah yang dihadapi oleh Rawls, tidak lepas dari gagasan tentang 
“posisi asali,” ketika anggota masyarakat politik berunding di balik 
“tabir ketidaktahuan” (veil of ignorance) yang diandaikan membawa 
mereka kepada asas-asas keadilan karena dipandu oleh nalar.

Dalam konteks perdebatan yang sama, Habermas juga tidak 
sejak awal membatasi atau membendung kemajemukan keya-
kinan etis-politis. Habermas kemudian membedakan antara 
persoalan-persoalan “publik dan privat” serta antara diskursus 
“terbatas dan tidak terbatas.” Pembentukan opini dan kehendak 
pada tataran informal maupun prosedural harus memungkinkan 
segala persoalan penting untuk dapat dibahas (prinsip aksesibilitas). 
Namun, tematisasi akan merupakan saringan yang menentukan 
apakah persoalan tersebut diterima untuk diangkat dalam regulasi 
kekuasaan. Dalam suatu perbandingan, Habermas tidak mencari 
argumen untuk mendasari ketidakberpihakan, melainkan mencari 
kondisi komunikasi yang memungkinkan dihasilkannya suatu 
kesepakatan imparsial. Dengan kata lain, “Rawls terfi ksasi pada 
tujuan konsensus, sedangkan Habermas menekankan cara-cara 
bagaimana mencapai konsensus seperti itu.” 

Kembali pada persoalan tuntutan Habermas agar terjadi dialog 
saling memahami antar-komunitas keagamaan serta antara kalangan 
beragama dan kalangan sekuler. Saya pikir tuntutan semacam ini 
bukan merupakan suatu tuntutan yang tidak terjangkau. Kita 
dapat menimbang, misalnya, bahwa dengan menggunakan nalar 
keagamaan maupun nalar sekuler, orang dapat sampai pada suatu 
posisi sikap anti-perbudakan. Tidak terdapat secara umum suatu 
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pertentangan; melalui pendayagunaan nalar sekuler maupun nalar 
keagamaan, orang dapat menyimpulkan bahwa perbudakan itu 
berlawanan dengan hakikat kemanusiaan. Kenyataan tersebut 
dapat diacu sebagai semacam preseden bagi tindakan atau putusan 
publik dalam suatu negara modern. Artinya, di antara kemajemukan 
nalar, kesepahaman yang absah jelas bukan merupakan suatu 
kemustahilan.

Lalu, hingga batas mana saling belajar antara nalar sekuler 
dan nalar keagamaan itu dapat berlangsung, dan apakah keduanya 
mampu bersikap “rendah hati” untuk saling belajar? Saya pikir, 
Habermas tidak meminati pertanyaan semacam itu. Yang 
menjadi fokus baginya adalah mencari kondisi kemungkinan bagi 
terciptanya dialog intersubjektif demi menghasilkan kesepahaman 
yang absah. Selain itu, bukankah Habermas telah menetapkan 
prasyarat pembaruan sikap epistemik — sebagai prakondisi kognitif 
— agar penerimaan silang (oleh kalangan beragama maupun 
kalangan sekuler) dimungkinkan? Jika tetap berkehendak untuk 
membicarakan masalah batas, yang menjadi masalah bagi Habermas 
adalah “di mana garis pemisahan konstitusional antara negara dan 
agama mesti ditetapkan”: dan tentang hal ini, Habermas telah 
menyelesaikannya dengan tidak mengungkung ruang publik politik, 
sembari tetap menjaga ketidakberpihakan negara dalam rasionalitas 
sekulernya. Selain itu, Habermas yakin bahwa batasan ketat antara 
nalar sekuler dan nalar keagamaan dalam gelanggang publik politik 
akan merupakan suatu agresi terhadap identitas personal warga 
negara.

Demokrasi sejati tidak akan pernah membunuh kemajemukan; 
demokrasi dihidupi oleh kemajemukan. 
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ISA AL-MASIH MENURUT ISLAM1

Waryono Abdul Ghafur

Pendahuluan

Ketegangan teologis antara Islam dan Kristen masih saja 
berlanjut hingga sekarang di era cyberspace ini. Salah satu sebab 
ketegangan itu oleh pandangan dan keyakinan yang berbeda 
mengenai Isa al-Masih, seorang fi gur yang bukan hanya dihormati 
dan menjadi referensi bagi umat Kristen, tapi juga umat Islam. 
Seperti diwartakan Republika, belum lama ini terjadi pengrusakan 
terhadap reklame Jesus: a Prophet of Islam, yang dipasang oleh 
LSM Muslim My Peace di Victoria Road, Rozelle, Australia. Oleh 
pemasangnya, reklame itu dimaksudkan untuk mendorong umat 
Kristen dan Muslim untuk menemukan landasan bersama dengan 
meningkatkan kesadaran bahwa Islam juga percaya kepada Yesus 
Kristus. Namun, bagi pihak yang melakukan pengrusakan, reklame 
itu justeru dianggap sebagai serangan langsung terhadap agama 
Kristen. Umat Kristen, menurut Uskup Porteus, meyakini bahwa 
Yesus Kristus, lebih dari seorang nabi. Dia adalah anak Allah. Ia 
adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia.2 Sementara, bagi 
umat Islam, Isa adalah seorang anak manusia, meski ia memiliki 

1 Tulisan ini pernah disampaikan dalam Studi Islam Intensif tentang Islam 
(SITI) IX, Pusat Studi Agama-agama, Fakultas Th eologia, Universitas Kristen 
Duta Wacana (UKDW), pada Sabtu, 23 Juli 2011.

2 “Uskup Australia Tak Rela Isa Disebut Nabi,” berdasarkan laporan 
Wachidah Handasah, Republika, Jumat, 3 Juni 2011, h. 12.
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beberapa keistimewaan. Peristiwa ini cukup sebagai petunjuk bahwa 
— seperti dikemukakan oleh Leirvik — persoalan Kristus adalah 
salah satu problem yang sensitif dalam sejarah apologetik dan dialog 
Kristen-Islam.3

Menurut Seyyed Hossein Nasr, persoalan Isa al-Masih 
merupakan satu di antara tujuh persoalan teologis yang sering 
memberi kontribusi ketegangan dan konfl ik antara Kristen dan 
Islam dari dulu hingga sekarang. Tujuh permasalahan tersebut, 
menurut Nasr adalah: (1) mengenai sifat Tuhan (nature of God), 
(2) fi nalitas agama (fi nality), (3) makna dan status kitab suci 
(meaning and status of sacred scripture), (4) tentang kesucian bahasa 
wahyu (language sacred), (5) membedakan keadaan yang suci, (6) 
bagaimana memandang hidup Kristus, dan 7) sikap Islam-Kristen 
terhadap modernisme dan post modernisme.4

Sebenarnya pandangan yang berbeda mengenai satu tokoh 
bukan hanya monopoli dan terjadi antar umat beragama saja, 
tapi juga terjadi dalam satu agama atau umat atau bahkan dalam 
satu kelompok dalam satu umat. Polemiknya pun tidak kalah seru 
dan bahkan menimbulkan permusuhan yang akut. Pandangan 
dan keyakinan terhadap Nabi Muhammad saw antara mayoritas 
Muslim dan Jamaah Ahmadiyah Qodian merupakan salah satu 
contohnya. Bagi mayoritas Muslim, Nabi Muhammad saw adalah 
nabi terakhir (khātam al-nabiyyīn) dari rangkaian para nabi yang 

3 Oddbjorn Leirvik, Yesus dalam Literatur Islam: Lorong Baru Dialog Kristen 
Islam, diterjemahkan oleh Ali Nur Zaman (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), 
h. 1.

4 Seyyed Hossein Nasr, “Comments on a Few Th eological Issues in the 
Islamic-Christian Dialogue,” dalam Yvonne Yazbeck Haddad and Wadi Z. 
Haddad, eds., Christian-Muslim Encounters (Florida: University Press of Florida, 
1995), h. 457-466. Agak berbeda dengan Nasr, Jerald F. Dirks mengemukakan 
bahwa ada lima isu utama yang memisahkan Kristen kontemporer dan Islam. 
Lima isu itu adalah: (1) misi dan kependetaan Yesus Kristus, (2) penyaliban 
Yesus Kristus, (3) sifat Yesus, (4) sifat Tuhan, dan (5) kenabian Muhammad 
(Jerald F. Dirks, Abrahamic Faiths: Titik Temu dan Titik Sateru antara Islam, 
Kristen, dan Yahudi, diterjemahkan oleh Santi Indra Astuti [Jakarta: Serambi, 
2006], h. 110).
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pernah diutus oleh Allah. Sementara bagi Jamaah Ahmadiyah 
Qadian, Nabi Muhammad saw bukan nabi terakhir. Masih ada 
nabi-nabi sesudahnya. Salah satunya Mirza Ghulam Ahmad.5

Persoalan teologis memang salah satu persoalan dalam setiap 
agama, termasuk dalam Islam dan Kristen, yang rentan dan mudah 
menimbulkan perpecahan dan konflik. Muncul dan tumbuh 
suburnya berbagai sekte dalam agama merupakan bukti adanya 
problem tersebut. Sejarah mencatat, sering atas nama Tuhan atau 
agama, pemahaman yang berbeda terhadap persoalan teologis 
menyulut konfl ik horizontal yang berujung pada kematian.6 Dalam 
konteks inilah dibutuhkan sikap hati-hati dalam mengemukakan 
pandangan teologis, baik secara internal maupun eksternal, agar 
tidak merusak hubungan sosial.7 Dibutuhkan sikap arif dan bahasa 

5 Ahmadiyah Qadian memiliki tiga klasifi kasi terkait dengan masalah 
kenabian: (1) Nabi shāhib al-syarī‘ah mustaqill, yaitu nabi pembawa syariat untuk 
manusia dan ia menjadi nabi dengan tidak mengikuti syariat nabi sebelumnya. 
Nabi dengan kategori ini adalah Musa dan Muhammad. ( 2) Nabi mustaqill ghayr 
al-tasyrī‘, yaitu hamba Allah yang menjadi nabi dengan mengikuti syariat nabi 
sebelumnya karena ia tidak membawa syariat baru. Nabi dalam kategori ini antara 
lain Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa. Mereka semuanya menjadi 
nabi, tapi menjalankan syariat nabi sebelumnya, yaitu Musa yang diberi Taurat. 
( 3) Nabi zhill ghayr al-tasyrī‘, yaitu hamba Allah yang mendapat anugerah dari 
Allah menjadi nabi semata-mata karena hasil kepatuhan kepada nabi sebelumnya 
dan tidak membawa syariat baru. Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dalam 
kategori ini, karena ia mengikuti syariat Muhammad (Iskandar Zulkarnain, 
Gerakan Ahmadiyah di Indonesia [Yogyakarta: LKiS, 2006], h. 102-104).

6 Itulah mengapa Khaled Abou El Fadl menulis buku yang terjemahan 
Indonesianya adalah Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, diterjemahkan oleh 
Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi, 2006) dan untuk mewaspadai serta kehati-
hatian, agar tidak terjebak pada apologia kekerasan atas nama agama, ia menulis 
karya yang berjudul Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, 
diterjremahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004). Syaikh 
Idahram merekam dengan baik peristiwa ironis konfl ik horizontal di dunia Islam 
modern atas nama Tuhan dalam bukunya yang terjemahan Indonesia adalah 
Sejarah Berdarah Sekte Salafi  Wahabi: Mereka Membunuh Semuanya, Termasuk 
Para Ulama (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011).

7 Bagi kelompok Sufi  yang lebih mengedepankan paradigma harmoni 
daripada konfl ik, “menyimpan” dan “menunda” menyampaikan kebenaran yang 
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agama yang santun serta language game yang canggih, sehingga 
perbedaan pandangan tidak melahirkan kekerasan agama, tapi 
dipandang sebagai bagian dari kekayaan dan karunia Tuhan. Karena 
alasan itulah, kiranya masih relevan untuk memperbincangkan Isa 
al-Masih yang memiliki tempat istimewa bukan saja di hati umat 
Kristiani, tetapi juga di hati umat Islam. 

Di antara “sosok atau tokoh sejarah” dalam Agama Ibrahimi 
(Abrahamic Religions), Isa al-Masih merupakan satu-satunya sosok 
atau tokoh yang sering menjadi bahan polemik, sehingga kejadian, 
seperti yang diwartakan Republika, masih saja terjadi antara umat 
Kristen dan Islam. Ia menjadi sosok yang “yang diperebutkan” antara 
kedua agama tersebut. Sebagai “teks,” meminjam istilah dalam 
hermeneutik, Isa al-Masih adalah “teks,” atau tepatnya “sosok yang 
terbuka,” sehingga wajar kalau setiap “penafsir” memiliki pandangan 
yang berbeda, meski bukan mustahil ada juga kesamaannya. 
Tulisan ini akan menguraikan bagaimana Islam — melalaui al-
Qur’an, hadis dan para penafsirnya — melihat sosok yang satu ini. 
Meminjam bahasa Tarif Khalidi, tulisan ini akan mengurai “Th e 
Muslim Jesus.”8

Ālu ‘Imrān (Keluarga Imran): Jejak Genealogis Isa

Dalam Islam, Isa dipandang sebagai manusia sebagaimana pada 
umumnya, yakni dilahirkan oleh dan berasal dari manusia yang dapat 
ditelusuri jejak genealogisnya. Bedanya, sebagaimana ditegaskan 
dalam al-Qur’an, ia lahir dari seorang perempuan yang “tak ada 
seorang manusia pun menyentuhku” (Q 3:47). Jadi, menurut 
ayat ini Isa dilahirkan oleh Maryam yang nota bene belum pernah 

berpotensi menimbulkan konfl ik sosial adalah pilihan yang selama ini dipegang. 
Lihat Ibn al-Muqaff a’, Kalilah wa Dimnah, diterjemahkan oleh Misbah M. Majidi 
(Yogyakarta: Pustaka Sufi , 2003) yang mengurai fable-fabel kearifan para Sufi  
secara sosial.

8 Tarif Khalidi, Th e Muslim Jesus, diterjemahkan oleh Iyoh S. Muniroh & 
Qomaruddin SF (Jakarta: Serambi, 2003).
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berhubungan biologis dengan seorang lelaki manapun. Karena itu, 
tidak sebagaimana pada umumnya, bila selama ini nasab anak hampir 
selalu dihubungkan dengan nama bapaknya,9 seperti Muhammad 
ibn Abdullah, Waryono ibn Abdul Ghafur, dan Amin ibn Abdullah, 
tidak demikian dengan Isa. Ia disebut “Ibn Maryam” sebanyak 23 
kali dalam al-Qur’an10 sebagai petunjuk bahwa ia tidak memiliki 
ayah biologis.11 Untuk menjelaskan dan memberi pengertian 
ketidakumuman ini kepada masyarakat, apalagi pada masa itu 
— ketika teknologi kloning dan bayi tabung belum ditemukan12 
dan mungkin belum semaraknya walad al-zinā (anak zina) — tentu 
tidak mudah. Maryam sendiri, sebagaimana direkam dalam ayat 
tersebut, heran, karena ia masih perawan. Karena itu, ayat tersebut 
ditutup dengan ungkapan “Dia [Allah] berfi rman, ‘Demikianlah 
Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Dia hendak 
menentukan suatu rencana, Dia hanya berfi rman: ‘Jadilah!’ Maka 

9 Uraian mengenai nasab ini dapat dibaca lebih lanjut pada tulisan Waryono 
Abdul Ghafur, “Jejak Genealogis Kekerabatan Manusia: Telaah atas Penisbahan 
Anak kepada Orang Tuanya,” dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis 
5/ 2 (Juli 2004), h. 99-117.

10 Syauqi Abu Khalil, Atlas al-Qur’an, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoff ar 
(Jakarta: almahira, 2006), h. 129.

11 Tampaknya ini yang dijadikan dasar oleh para fukaha dalam menghukumi 
nasab anak. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fi kih bahwa bila seorang 
anak lahir tidak melalui proses pernikahan atau ayahnya tidak jelas, maka ia 
dinisbahkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sebagaimana diadopsi 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV Pasal 100 yang menyatakan 
bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 
dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Akan tetapi ketetapan KHI ini tidak dipakai 
dalam undang-undang kependudukan yang mengatur adanya akte kelahiran, di 
mana dalam akte harus dicantumkan nama kedua orang tua si anak. Namun 
demikian dalam UUPA Bab V pasal 27, ketentuan tersebut tidak ada.

12 Pembahasan mengenai hal tersebut, terutama dalam konteks Islam, 
dapat baca dalam Munawar Ahmad Anees, Islam dan Masa Depan Biologis Umat 
Manusia, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1991); Abul 
Fadl Mohsin Ebrahim, Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, 
dan Eksperimen Pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika Islam,diterjemahkan oleh 
Mujiburrohman (Jakarta: Serambi, 2004); Saleh Partanoan Daulay dan Maratua 
Siregar, Kloning dalam Perspektif Islam (Jakarta: Teraju, 2005).
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jadilah ia” (Q 3: 47). Namun, dalam keyakinan Islam, persoalan Isa 
yang lahir tanpa memiliki ayah biologis itu dipandang lebih mudah, 
sebab ada manusia yang lahir bukan saja tanpa ayah tapi juga tanpa 
ibu, yaitu Adam. Dalam konteks itulah Allah menjelaskan argumen 
kemungkinan terjadinya peristiwa Isa tersebut dalam ayat yang lain, 
yaitu fi rman Allah: “Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa 
di sisi Allah adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan 
Adam dari tanah, kemudian Allah berfi rman kepadanya: ‘Jadilah!’ 
Maka jadilah ia” (Q 3: 59).

Meskipun tanpa ayah, Isa ibn Maryam Sang Bunda lahir dan 
dibesarkan dari keluarga Imran (Ālu ‘Imrān).13 Siapa keluarga 

13 Ālu ‘Imrān merupakan salah satu nama surat dalam al-Qur’an yang 
terdiri dari 200 ayat. Surat ini termasuk dalam kelompok Surat Madaniyah, 
yaitu kelompok surat yang turun di Madinah atau setelah Nabi Muhammad 
saw hijrah ke Madinah. Ada 28 surat yang turun di Madinah dengan jumlah 
ayat sekitar 1.456 ayat atau 23,35% dari jumlah total ayat al-Qur’an. Ayat-ayat 
atau surat-surat Madaniyah yang turun di Madinah berlangsung selama 9 tahun 
9 bulan 9 hari (M. Natsir Arsyad, Seputar Al-Qur’an Hadis & Ilmu [Bandung: 
Al-Bayan, 1992], h. 21). 

Dinamakan Ālu ‘Imrān karena dalam surat ini diuraikan kisah mengenai 
keluarga Imran, yaitu Isa, Yahya, Maryam, dan ibunya. Penamaan surat dengan 
nama tertentu seperti Ālu ‘Imrān, misalnya, biasanya karena tema utama yang 
diuraikan dalam surat tersebut atau mengambil tema yang paling penting dan 
mengesankan dari surat itu. Sekitar 83 ayat pertama dari surat Ālu ‘Imrān 
berkaitan dengan kedatangan rohaniawan atau pendeta Kristen dari Najran pada 
tahun 9 H (Ibn Katsir, Tafsīr Ibn Katsīr [Bairut: al-Kitab al-‘Alami, 2007], juz. 
2, h.3). Kedatangannya ke Madinah untuk menemui Nabi saw dalam rangka 
mendiskusikan Isa dan keesaan Tuhan. Pada satu sisi mereka sangat terkesan 
dengan penghormatan Islam kepada Nabi Isa, namun pada sisi lain mereka tidak 
setuju dengan beberapa pernyataan al-Qur’an yang tidak mengakui Trinitas dan 
tidak mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Diskusi di antara mereka berlangsung 
di Masjid Nabawi. Meskipun diskusi berlangsung beberapa hari, namun tidak 
menemukan kata sepakat, sehingga akhirnya Nabi Muhammad saw mengajak 
mereka ber-mubāhalah. Mubāhalah adalah pertemuan khusus antara dua pihak 
yang berbeda keyakinan atau agama, yang masing-masing berdoa kepada Tuhan 
dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan agar menjatuhkan kutukan kepada 
pihak yang berdusta dari mereka (Hasan Muarif Ambary dkk., Ensiklopedi Islam 
[Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002], jilid 3, h. 250-251). Tampaknya, 
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Imran dan siapa pula Imran yang dimaksud dalam al-Qur’an 
tersebut? Nama Ālu ‘Imrān ditemukan dalam al-Qur’an (Q 3: 
33). Ia disebutkan secara berurutan setelah Adam, Nuh dan Ālu 
Ibrāhīm. Adam merupakan khalifah pertama yang diciptakan 
Allah dengan kekuasaan-Nya (tanpa ayah-ibu). Nuh adalah rasul 
yang diutus Allah di atas muka bumi yang dikenal memiliki umur 
panjang dan “jam terbang” dakwah paling lama dibanding nabi-
nabi atau rasul-rasul lain,14 dan Ālu Ibrāhīm, yang salah seorangnya 
adalah Ishak, merupakan keluarga yang kelak melahirkan para nabi, 
termasuk Nabi Musa. Sedangkan Ālu ‘Imrān merupakan keluarga 
yang kelak melahirkan Isa. Di antara mereka terdapat pertalian 
dan hubungan yang sama, bukan saja dari sisi kemanusiaannya, 
tapi juga dari sisi keruhanian dan ajaran yang dibawanya. Dari sisi 
kemanusiaannya, mereka semua adalah manusia seperti manusia 
pada umumnya yang terikat dengan ruang dan waktu. Sedangkan 
dari sisi ruhani dan ajarannya, semuanya mengajarkan agama yang 
sama, yaitu agama tauhid (meng-Esakan Allah) atau agama Islam 
(kepasarahan dan ketundukan kepada Allah saja). Itulah makna 
ungkapan “satu dengan yang lain sebagai satu garis keturunan”.15 
Dari ungkapan ini menjadi jelas bahwa hubungan kekeluargaan 

dalam konteks itulah mengapa surat ini dan al-Baqarah dinamakan al-Zahrawāni 
(dua surat yang cemerlang), karena kedua surat ini mengungkapkan hal-hal yang 
disembunyikan oleh Ahli Kitab, seperti kejadian kelahiran Isa, kedatangan Nabi 
Muhammad dan lain-lain (Tim Penyusun Tafsir, Al-Qur’an dan Tafsirnya [Jakarta: 
Kementeria Agama RI, 2010], jilid 2, h. 450). 

Meski tidak ditemukan titik temu, kehadiran para rohaniawan beberapa 
hari di Masjid Nabawi tidak menghalangi mereka untuk melakukan salat di 
mesjid itu sesuai dengan ajaran agama Kristen yang mereka anut. Nabi tidak 
menghalangi praktik keagamaan tersebut. Sebaliknya Nabi dan tentu para 
sahabatnya membiarkan praktik tersebut berlangsung dengan aman (M. Quraish 
Shihab, Tafsir Al-Mishbah [Jakarta: Lentera Hati, 2000], vol. 2, hal. 3). 

14 Menurut S.M. Suhufi , Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun (S. M. 
Suhufi , Berdakwah 950 Tahun dan Kisah-Kisah al-Qur’an Lainnya, diterjemahkan 
oleh Alwiyyah Abdurrahman [Jakarta: Hikmah, 2001], h. 22).

15 Dalam hadis disebutkan bahwa al-anbiyā’u ikhwatun li’llātī ummahātuhum 
syattā wa dīnuhum wāhid para nabi adalah saudara dekat. Ibu mereka banyak, 
tetapi agama mereka satu)
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yang universal adalah hubungan kekeluargaan kemanusiaan yang 
dibingkai dengan nilai-nilai luhur dan lurus. Karena itu, hubungan 
dan persaudaraan kemanusiaan saja tidak cukup, bila tidak disertai 
dan diberi bobot nilai luhur dan lurus. Itulah mengapa ketika Nuh 
memohon kepada Allah agar putranya yang durhaka diselamatkan 
dari air bah, Allah mengingatkan, “Sesungguhnya dia [putra Nuh] 
bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh 
perbuatan yang tidak baik” (Q 11: 46).

Ada dua nama Imran. Imran yang pertama adalah Imran ayah 
Nabi Musa yang bersaudara dengan Harun. Sedangkan Imran 
yang kedua adalah ayah Maryam, ibunda Isa. Al-Qur’an maupun 
Hadis tidak menjelaskan kedua Imran ini. Hanya saja para mufasir 
menjelaskan bahwa Imran ayah Maryam adalah seorang tokoh 
besar terkemuka dan saleh di kalangan Bani Israil. Menurut Yusuf 
Ali, Imran adalah orang terpandang dalam masyarakat Israil dan 
merupakan keluarga para imam yang dikenal bersih dan ahli 
ibadah.16 Diduga Imran meninggal ketika Maryam masih dalam 
kandungan.17 Dengan demikian ia lahir dalam keadaan yatim. 
Dalam al-Qur’an dikisahkan bahwa Maryam dipelihara atau diasuh 
oleh Zakaria (Q 3: 37).18 Karena itu dalam al-Qur’an lebih lanjut, 
kisah Maryam justeru lebih banyak dijalin bersama dengan Zakaria 
ini dibanding dengan kedua orang tuanya. Zakaria adalah ayah dari 
Yahya. Ibunda Maryam, Hanah binti Faqudz, dan isteri Zakaria, 

16 Abdullah Yusuf Ali, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya, diterjemahkan oleh 
Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 131.

17 Menurut Ibn Ishaq, sebagaimana dikutip oleh Barbara Freyer Stowasser, 
Imran meninggal tidak lama setelah Maryam disapih untuk kemudian dibawa 
ke mihrab (Barbara Freyer Stowasser, Reinterpretasi Gender, diterjemahkan oleh 
H.M. Mochtar Zoerni [Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001], h. 186).

18 Stowasser dalam Reinterpretasi menjelaskan bahwa Zakaria adalah wali 
bagi Maryam (Stowasser, Reinterpretasi, h. 167). Pilihan terhadap Zakaria 
ditentukan setelah dilakukan undian, yaitu dengan melempar alang-alang ke air 
yang mengalir. Ternyata hanya alang-alang Zakaria yang tetap mengambang di 
permukaan (atau berlawanan dengan arus). Karena itu, ia terpilih untuk menjadi 
wali untuk Maryam (Stowasser, Reinterpretasi, h. 186). Tentu saja ketika itu, 
Zakaria belum memiliki anak, meski usia perkawinannya sudah lama.
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bunda Yahya, adalah saudara sepupu. Maka Isa dan Yahya adalah 
saudara sepupu.19 

Zakaria sendiri dan isterinya baru memiliki anak, yaitu Yahya, 
ketika usianya sudah lanjut, dan menurut dugaannya, pada mulanya 
isterinya mandul (Q 3: 40-41; 19: 1-11), sebagaimana Ibrahim dan 
isterinya baru memiliki anak pada usia tua.20 Zakaria berusaha keras 
dan berdoa kepada Allah (Q 3: 38-39). Ketika mendapat kabar 
bahagia dari para malaikat, keduanya sempat heran, bagaimana akan 
punya anak, pada saat usinya tidak produktif lagi. Kabar malaikat 
kepada Zakaria tentang kelahiran Yahya (Q 3: 39) hampir sama 
dengan kabar untuk Maryam tentang kelahiran Isa (Q 3: 45). Ini 
adalah di antara beberapa ketidaklaziman yang terjadi pada keluarga 
besar Imran: 21 mempunyai anak pada saat usia tua, mempunyai 
anak sebelum melakukan hubungan biologis, dapat berbicara ketika 
masih bayi, dan lain-lain. Sementara itu, kalimat pujian dan berkah 
Allah kepada Yahya (Q 19: 12-15) hampir sama dengan kalimat 
Isa tentang dirinya saat berbicara dalam ayunan (Q 19: 30-33). Ini 
menunjukkan hubungan yang kuat antara fi gur Zakaria-Maryam 
pada satu sisi dan fi gur Yahya-Isa pada sisi lain.22

Keluarga Imran hidup di Yerusalem23 (al-Quds, Bayt al-
Maqdis, atau al-Bayt al-Muqaddas, yaitu kota suci di Palestina di 

19 Dalam bahasa Latin, Hanah adalah Anna dan dalam bahasa Inggris adalah 
Anne (Ali, Qur’an, h. 131; Ali Audah, Nama dan Kata dalam Qur’an [Bogor: 
Litera AntarNusa, 2011], h. 260; dan Ibn Katsir, Tafsir, juz 2, h. 23). Menurut 
Nurcholish Madjid, ibunda Maryam adalah Elizabeth yang berarti orang yang 
diteguhkan hatinya oleh Allah (Nurcholish Madjid, “Keluarga ‘Imran, Siti Maryam 
dan Isa al-Masih,” dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF,editor, Passing 
Over Melintasi Batas Agama [Jakarta: Paramadina, 1998], h. 391).

20 Menurut perkiraan Jerald F. Darks, Ibrahim baru memiliki anak ketika 
usianya diperkirakan mencapai 85 tahun dan Sarah berusia sekitar 75 tahun 
(Jerald F. Darks, Ibrahim Sang Sahabat Tuhan, diterjemahkan oleh Satrio Wahono 
[Jakarta: Serambi, 2004], h. 118-119).

21 Aris Gunawan Hasyim, RLQ: A Revolutionary way in Learning Qur’an 
(Surabaya: Graha Pustaka Media Utama, 2007), h. 88.

22 Stowasser, Reinterpretasi, h. 168.
23 Maknanya adalah Kota Yahudi yang aman. Bagian akhir dari kata tersebut, 

yakni salem sama makanya dengan kata salām, yang berarti damai atau aman 
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mana terletak Masjid al-Aqsa, masjid tempat persinggahan Nabi 
Muhammad dalam perjalanan Isra’). Dalam sejarahnya, Yerusalem 
pernah menjadi kota tujuan, bukan saja para nabi, tetapi juga 
manusia pada umumnya yang ingin hidup layak. Kota ini memiliki 
daya tarik, salah satunya adalah kesuburan dan kemakmurannya, 
bukan hanya secara material, tapi juga spiritual, karena telah menjadi 
salah satu lokasi yang “berhasil” mengantar Yahudi, Kristen, dan 
Islam kepada Tuhan.24 Dalam al-Qur’an, lokasi tersebut diberi 
predikat sebagai “yang telah Kami berkahi sekelilingnya” (alladzī 
bāraknā hawlah) (Q 7: 1).

Kelahiran Maryam

Maryam adalah satu-satunya perempuan yang disebutkan 
namanya dalam al-Qur’an. Nama-nama perempuan lain, hanya 
disebut secara simbolik, seperti Ummi Musa, Imra’atu Imran, 
Imra’atu ‘Aziz , Imra’atu Fir’aun, Ukhti Harun, dan lain-lain. 
Namanya bahkan sering muncul dalam al-Qur’an dibanding dalam 
Perjanjian Baru. Dalam al-Qur’an, kata Maryam disebut sebanyak 
34 kali. Kata ini paling banyak disebutkan dalam surat al-Ma’idah 
[5], yaitu sebanyak 10 kali, kemudian dalam surat Ali Imran [3] 
sebanyak 7 kali. Dalam surat Maryam sendiri, kata ini disebut hanya 
sebanyak 3 kali.25 Menurut Jane I Smith dan Yvone Y. Haddad, 

selamat. Kota ini memiliki sejarah panjang. Masjid al-Aqsa yang ada di dalamnya 
merupakan warisan Nabi Daud yang mendirikannya sekitar 200 tahun setelah 
Nabi Musa. Sekarang kota tersebut telah menjadi kota suci tiga agama: Yahudi, 
Kristen, dan Islam (Budhy Munawar-Rachman, ed., Ensiklopedi Nurcholish 
Madjid [Bandung: Mizan, 2006], h. 3626-3629; Karen Armstrong, Jerusalem 
Satu Kota Tiga Iman, diterjemahkan oleh A. Asnawi dan Koes Adiwidjajanto 
[Surabaya: Risalah Gusti, 2005]). 

24 Waryono Abdul Ghafur, “Potret Ibrahim dalam al-Qur’an”, dalam Visi 
Islam: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 1/1 (Januari 2002), h. 52. Labih lanjut baca 
juga karya Armstrong, Jerusalem.

25 Muhammad Fu’ad ‘Abd al- Baqi, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāzh al-
Qur’ān (Bairut: Dar al-Fikr, 1978), h. 665.
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sebenarnya ada 70 ayat yang menunjuk pada Maryam.26 Banyaknya 
Maryam disebut dalam al-Qur’an cukup sebagai petunjuk bahwa 
ia merupakan figur penting dalam pandangan Islam. Saking 
pentingnya, menurut beberapa ulama besar Islam seperti Ibn 
Hajar, al-Qurtubi, dan al-Asy‘ari, Maryam dan lima perempuan 
lain (Hawa, Sarah, Ummi Musa, Hajar, dan Asiyah) adalah para 
nabi yang berjenis kelamin perempuan.27

Sama seperti Ali Imran, Maryam merupakan nama salah satu 
surat Makkiyah dalam al-Qur’an, tepatnya surat ke-19 dalam urutan 
mushaf dan surat ke-43 dilihat dari kronologi turunnya. Surat ini 
terdiri dari 99 ayat. Maryam juga merupakan satu-satunya nama 
surat dalam al-Qur’an yang berbeda dengan nama surat lain yang 
pada umumnya menggunakan nama nabi yang berjenis kelamin 
laki-laki seperti Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, dan 
Nuh.

Kisah mengenai Maryam dalam al-Qur’an disebutkan dalam 
empat surat Makkiyah (Maryam [19], al-Mu’minun [23], al-Zukhruf 
[43], dan al-Anbiya’[21]) dan dalam tujuh surat Madaniyah (Ali 
Imran [3], al-Nisa’ [4], al-Ma’idah [5], al-Taubah [9], al-Ahzab 
[33], al-Hadid [57], al-Shaff  [61], dan al-Tahrim [66]). Kisahnya 
berulang-ulang dengan satu tujuan, yaitu menegaskan bahwa 
Maryam memiliki keistimewaan, namun ia dan anaknya tidak 
sampai menjadi Tuhan. 

Sama seperti Isa anaknya, kehadiran Maryam di tengah 
keluarga Imran dan masyarakat Bani Israil ketika itu dipandang 
tidak umum. Berdasarkan pemahaman terhadap surat Ali Imran 
[3]: 35, Quraish Shihab menjelaskan bahwa isteri Imran, Hanah, 
bertekad dan berjanji akan menjadikan anak yang dikandungnya 
untuk berkhidmat secara penuh di Baitul Maqdis. Tekad dan janji 

26 Jane I Smith and Yvone Y Haddad, “Th e Virgin Mary in Islamic Tradition 
and Commentary,” dalam Th e Muslim World 79 (1989), h. 162.

27 Sebagaimana dikutip dari Muhammad al-Habasy, al-Mar’ah bayn al- 
Syarī‘ah wa al-Hayāh (Damaskus: Dar al-Tajdid, 2002), h. 152-153. Lihat juga 
Stowasser, Reinterpretasi, h. 199.
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(nazar) ini menunjukkan bahwa isteri Imran mengharap kiranya 
yang dikandungnya itu adalah anak laki-laki. Hal ini karena 
berlakunya ketentuan dalam tradisi masyarakat waktu itu bahwa 
hanya anak laki-laki yang bertugas di rumah Allah dengan alasan 
untuk menjaga kesucian tempat ibadah dari menstruasi yang dialami 
perempuan.28

Namun, tradisi patriarkhis tersebut dikikis oleh Allah 
melalui teladan keluarga Imran ini dan juga kelak melalui teladan 
Muhammad saw dengan beberapa cara. Pertama, Allah menyatakan 
bahwa meski “anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan” (Q 
3: 36), bukan berarti perempuan lebih rendah daripada laki-laki. 
Karena itu, meski yang lahir perempuan, Hanah tidak menyurutkan 
nazarnya, yaitu tetap menyerahkan anaknya untuk berkhidmat 
di Baitul Maqdis. Hal ini sesuai dengan namanya, Maryam yang 
berarti ‘abdah dan khādimah (hamba Allah yang taat beribadah 
dan melayani).29 Disebutkan dalam al-Qur’an, “Dan (ingatlah) 
ketika para malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah 
telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas 
segala perempuan di seluruh alam (yang semasa dengan kamu)” 
(Q 3: 42).

Hanah memang sempat “terkejut dan kecewa” ketika yang lahir 
adalah anak perempuan. Namun kekecewaan ini tidak berlangsung 
lama dan segera sadar untuk kemudian mendoakan sang jabang 
bayi, “Aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya 
dari (gangguan) setan yang terkutuk” (Q 3: 36). Doa seorang ibu 

28 Shihab, al-Mishbah , vol. 2, h. 72-73. Ini cukup sebagai petunjuk sangat 
kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat waktu itu dan bahkan hingga datangnya 
Muhammad. Ketika yang lahir anak perempuan, tampaklah di wajahnya kesedian 
dan putus harapan untuk melaksanakan nazarnya (Tim, Al-Qur’an, jilid 1, h. 
498). Peristiwa ini mengingatkan kita pada Khadijah, isteri Nabi Muhammad, dan 
perempuan Arab waktu itu yang juga merasakan hal yang sama; malu memiliki 
anak perempuan atau kelahiran anak perempuan dipandang sebagai aib (Tariq 
Ramadhan, Muhammad Rasul Zaman Kita, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman 
Yasin [Jakarta: Serambi, 2007], h. 76). 

29 Seperti dikutip Stowasser dari berbagai sumber kitab tafsir, Reinterpretasi, 
h. 185.
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laksana doa nabi. Maka sebagaimana dijelaskan hadis di bawah ini, 
Maryam bukan saja tidak dijamah setan, tetapi — sebagaimana 
dikemukakan dalam ayat di atas — menjadi perempuan pilihan 
Allah yang tumbuh dalam kesalehan, ketakwaan serta kesucian.

Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari 
Abu Hurairah bahwa “Tiap-tiap anak cucu Adam yang dilahirkan 
dijamah oleh setan pada waktu kelahirannya kecuali Maryam dan 
anaknya.” Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim juga 
tetapi dari Hisyam bin Hakim disebutkan bahwa “Perempuan 
terbaik di dunia ini adalah empat orang: Maryam binti Imran, 
Asiyah isteri Fir’aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti 
Muhammad”30

Atas doa ibunya yang sungguh-sungguh dan pendampingan 
serta pendidikan dari Allah melalui Zakaria, Maryam tumbuh 
menjadi “pelayan rumah suci” yang lebih banyak tinggal di 
mihrab, sebuah ruangan khusus ibadah di mesjid,31 dan ia diberi 
keistimewaan atau mukjizat oleh Allah (QS. 3: 37). 

Kedua, Nabi Muhammad saw secara demonstratif sangat 
membanggakan anak-anak perempuannya. Allah pun mentakdirkan 
Muhammad saw dengan tidak mengarunianya anak laki-laki (yang 
hidup).32 Semua anaknya yang hidup dan memberinya cucu adalah 
anaknya yang perempuan.

30 Pernyataan al-Qur’an dan hadis di atas merupakan salah satu dasar 
terbentuknya doktrin Islam mengenai kemaksuman seorang nabi, termasuk 
Maryam dan Isa, yaitu doktrin bahwa nabi, dalam kapasitasnya sebagai “juru 
bicara” Tuhan, tidak pernah salah dan terjatuh pada perbuatan nista dan dosa. 
Hadis-hadis mengenai Maryam dan perempuan utama lain dapat baca dalam 
karya Ahmad Syauqi Ibrahim, Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi, 
diterjemahkan oleh A. Zaini Anshori (Bandung: Sygma Publishing, 2010), vol. 
1, h. 203-205.

31 Kisah ini cukup sebagai petunjuk bahwa perempuan bukan saja boleh 
menjadi takmir, tapi bahkan boleh tinggal di ruangan khusus yang menjadi 
bagian masjid. Karena itu, tidak benar bahwa perempuan tidak boleh masuk ke 
masjid, meski untuk salat berjamaah.

32 Syafi q Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan 
dalam Islam (Bandung: Mizan, 2001), h. 33.
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Maryam tumbuh dewasa di mihrab menjadi gadis cantik. Ia 
beribadah siang dan malam, hingga kesabaran dan kesalihannya 
terkenal di seantero bangsa Israil. Dengan khidmah dan ling-
kungannya di sekitar “rumah suci,” Maryam tumbuh menjadi 
perempuan terhormat yang dapat menjaga kesuciannya (Q 21: 
91; 66: 12) dan karena itu, ia menjadi perempuan teladan bagi 
orang-orang yang beriman. Dengan penegasan ini jelas bahwa 
tidak mungkin ia berbuat zina, sebuah perbuatan yang ditegaskan 
oleh al-Qur’an sebagai fāhisyah, perbuatan yang sangat buruk dan 
kotor.

Itulah sekelumit kisah mengenai Maryam sejak ia dalam 
kandungan sampai ia benar-benar menjadi perempuan yang 
memiliki tingkat dan pengalaman spiritual yang mengagumkan, 
sehingga ia dipilih oleh Allah untuk menjadi perempuan yang 
mengandung salah satu nabi-Nya, yaitu Isa. Karena posisinya ini, 
Maryam telah dijadikan referensi dalam pengembangan spiritualitas 
perempuan atau dunia tasawuf. Sufi -sufi  wanita adalah kaum yang 
sepenuhnya setara dengan kaum laki-laki dalam hal agama dan 
kecerdasan akal.33 

Beberapa Predikat Maryam

Dalam al-Qur’an pada dua surat [yang diturunkan] pada 
periode Makkah (Q 23: 50; 21: 91), Maryam dan anaknya Isa 
disebut sebagai ayat (tanda), atau lebih tepatnya, sebagai tanda 
kekuasaan Allah. Dalam al-Qur’an pada surat [yang diturunkan] 
pada periode Madinah, predikat Maryam lebih jelas lagi, yang 
disebutkan bahwa ia telah menjadi perempuan terpilih oleh Allah 
dan Allah mensucikannya, sehingga ia terbebas dari sifat-sifat yang 
hina yang membuatnya melakukan dosa yang biasanya ada pada 
manusia (Q 3: 42). Maryam adalah “perempuan yang jujur,” atau 

33 Selanjutnya lihat Abu Abdurrahman al-Sulami, Sufi-Sufi Wanita, 
diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004).
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“perempuan yang benar” (shiddīqah).34 Dengan predikat ini, tidak 
salah ada ulama yang berpendapat bahwa ia adalah seorang nabi. 
Sebab sifat atau predikat ini merupakan hal yang wajib dimiliki oleh 
para nabi. Allah menyatakan, “Dan ceritakanlah (hai Muhammad) 
kisah Ibrahim di dalam al-Kitab (al-Qur’an). Sesungguhnya ia 
adalah seorang yang benar dan seorang nabi” (Q 19: 41). “Dan 
ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Idris di dalam al-Kitab (al 
Quran). Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar dan seorang 
nabi” (Q 19: 56).

Karena itu, Allah memasukkan Maryam ke dalam golongan al-
qānitīn, yakni orang-orang yang taat beragama (Q 66: 12). Ia tidak 
pernah menyimpang, apalagi berbuat mesum dan melakukan zina. 
Meskipun demikian, Maryam dan anaknya tetap makhluk hidup 
yang juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis seperti makan 
dan minum, karena keduanya adalah manusia biasa.

Kehamilan Maryam dan Kelahiran Isa

Kisah mengenai kehamilan Maryam mula-mula diinformasikan 
agak panjang dalam surat Maryam (Q 19: 16-22). Kemudian 
dijelaskan dalam surat al-Anbiya’ (Q 21: 91), surat Ali Imran (Q 3: 
45), dan terakhir surat al-Tahrim (Q 66:12). Kehamilan Maryam 
terjadi pada saat ia sedang tidak bersama keluarganya, yaitu ketika 
sedang menyendiri jauh dari kaum dan masyarakatnya untuk 

34 Al-shiddīq berarti orang yang jujur atau benar, orang yang tidak pernah 
bohong, dan orang yang benar ucapan dan keyakinannya dan membuktikannya 
dengan perbuatannya. Seseorang baru mendapat predikat al-shiddīq jika ia 
memenuhi tiga hal: jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur 
dalam keadaan. Jujur dalam perkataan adalah terkaitnya lisan dengan ucapan, 
seperti terkaitnya tangkai dengan dahan. Jujur dalam perbuatan adalah terkaitnya 
perbuatan dengan perintah Allah dan ketaatan kepada-Nya, bagai kepala yang 
ditopang oleh tubuh. Jujur dalam keadaan adalah terkaitnya seluruh perbuatan 
jiwa dan raga pada keikhlasan, serta pengerahan segala tenaga dan pencurahan 
seluruh kemampuan. 
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berdoa dan beribadah. Al-Qur’an menyebutkan bahwa peristiwa 
itu terjadi ketika ia berada di “suatu tempat di sebelah timur” (Q 
19: 16).35 Kabar akan kehamilan yang didengarnya dari rūhanā 
(roh Kami), yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menjelma 
dalam wujud manusia.36 Kabar itu membuatnya heran karena 
ia belum pernah berhubungan seksual sebelumnya. Lazimnya, 
seorang perempuan baru akan hamil ketika terjadi pembuahan 
melalui hubungan seksual. Pertemuan Jibril dengan Maryam yang 
sedang jauh sendirian itu, menurut beberapa mufassir klasik, terjadi 
ketika Maryam berusia sekitar 13 atau15 tahun, ketika ia baru saja 
melengkapi dua siklus menstruasinya.37 Jibril bahkan bukan sekedar 
memberi kabar akan hamilnya Maryam, tapi juga memberitahu 
nama anak yang dikandungnya, yaitu al-Masih Isa ibn Maryam (Q 
3: 45). Dengan demikian, nama al-Masih Isa bukan pemberian dari 
ibunya, tapi dari wahyu Allah yang dibawa serta oleh Jibril.

Kehamilan Maryam yang dilalui tanpa didahului hubungan 
seksual dijelaskan oleh al-Qur’an sebagai “suatu ayat (tanda 
kebesaran Allah) bagi manusia dan suatu rahmat dari Kami” (Q 

35 Banyak versi yang menjelaskan maksud ungkapan tersebut, di antaranya 
adalah: (1) Maryam keluar ke arah timur dari al-Baitul Muqaddas, karena ia 
sedang menstruasi; (2) tempat yang mengisyaratkan terbitnya cahaya Ilahi, 
karena timur adalah arah terbitnya matahari; (3) isyarat tentang kiblat orang-
orang Nasrani, karena mereka menjadikan arah timur sebagai arah kiblat mereka 
dalam salat; dan (4) timur adalah tempat kelahiran Isa dan karenanya dijadikan 
sebagai kiblat (Ibn Katsir, Tafsir, jilid 3, h. 154; Tim, al-Qur’an, jilid 6, h. 47; 
dan Shihab, al-Mishbah, vol. 8, h. 164). 

36 Penjelmaan malaikat dalam bentuk manusia kepada Maryam bukanlah 
yang pertama dan terakhir. Malaikat menjelma menjadi manusia pernah terjadi 
ketika datang kepada Ibrahim (Q 51: 24-27) dan kepada Nabi Luth (Q 11: 
77-81).

37 Baca, misalnya, Tafsīr al-Th abarī, al-Kasysyāf, al-Kabīr, dan Anwā‘ al- 
Tanzīl. Ini tentu saja satu pendapat sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki 
nomor 37. Ada pendapat lain bahwa Maryam tidak pernah menstruasi. Karena 
itu ia leluasa beribadah di mihrab dengan tanpa terganggu oleh siklus menstruasi. 
Ini pula yang menjadi pendapat Ahmad Syauqi Ibrahim dalam Ensiklopedia, 
vol.1, h. 209.
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19: 21).38 Bahkan, yang dijadikan ayat (tanda kebesaran Allah), 
bukan hanya anaknya saja, tapi juga dirinya (Q 21: 91; 23: 50). 
Kehamilan ini tentu saja merupakan periode kedua kekuasaan 
Tuhan yang diperlihatkan kepada Maryam dan masyarakat, setelah 
sebelumnya ia juga disuguhi rezeki yang tidak biasa ketika ia sedang 
di mihrabnya (Q 3: 37). 

Tahu dirinya hamil, Maryam mengalami kebingungan,39 
sehingga ia harus menjauh dan mengisolasi diri dari masyarakat. 
Menurut Abdullah Yusuf Ali, pemberitahuan malaikat dan 
pembuahan janin terjadi di Nazareth (di Galilee) sekitar 65 mil 

38 Ada beberapa makna kata āyah (yang biasanya diterjemahkan dengan 
“ayat”), antara lain mukjizat, alāmah (tanda), ‘ibrah (pelajaran), amr ‘ajīb (sesuatu 
yang menkjubkan), jamā‘ah (kumpulan orang beribadah), burhān (bukti), dan 
dalīl (petunjuk). Kata ini digunakan juga untuk menyebut huruf-huruf hijaiah 
atau sekelompok kata dalam al-Qur’an yang mempunyai awal dan akhir yang 
ditandai dengan nomor. Kata ini dalam berbagai bentuknya banyak disebutkan 
dalam al-Qur’an (Sahabuddin dkk., ed., Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosakata 
[Jakarta: Lentera hati, 2007], h. 109-110). Yang dimaksud dengan āyah dalam 
ayat tersebut adalah petunjuk dan tanda bagi manusia atas kekuasaan Allah yang 
menciptakan Adam, bapak manusia tanpa ayah dan ibu, menciptakan Hawa 
hanya dari laki-laki tanpa perempuan, dan menciptakan Isa tanpa ayah(Ibn 
Katsir, Tafsīr, jilid 3, h. 155). Menurut Yusuf Ali, Isa akan menjadi bukti kepada 
manusia. Kelahiran dan cara hidupnya yang ajaib akan membuat dunia tak 
bertuhan kembali kepada Tuhan (Ali, Qur’an, h. 769). Sedangkan yang dimaksud 
dengan rahmat adalah belas kasih, kehalusan, dan kelembutan hati. Dari akar 
kata ini lahir rahim, yang berarti ikatan darah, persaudaraan, atau hubungan 
kerabat (Sahabuddin dkk., ed., Ensiklopedia, h. 810). Menurut Ibn Katsir, anak 
yang dilahirkan Maryam merupakan rahmat dari Allah dan dijadikan salah 
satu nabi yang mengajak beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya (Q 3: 
45-46) (Ibn Katsir, Tafsīr, jilid 3, h. 155). Menurut Yusuf Ali, tugas Isa adalah 
menjadi hiburan dan penyelamat bagi orang yang bertobat (Ali, Qur’an, h. 769). 
Sedangkan menurut Tim Penyusun Tafsir Kementerian Agama, yang dimaksud 
dengan rahmat di situ adalah Isa yang tugasnya menyeru kepada jalan kebahagiaan 
dunia dan akhirat (Tim, al-Qur’an, jilid 6, h. 48).

39 Dalam al-Qur’an (Q 3: 45) dijelaskan bahwa berita kehamilan Maryam 
adalah berita yang menggembirakan. Berita itu bukan berita buruk, apalagi 
bermaksud untuk menjerumuskan Maryam dan keluarganya. Berita itu 
menggembirakan karena kelak anaknya, Isa, akan lahir sebagai Sang Pembebas 
masyarakatnya dari berbagai penindasan dan kesengsaraan.
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utara Yerusalem.40 Terbayang olehnya sikap dan cemooh yang 
akan diterima dan didengarnya karena ia hamil dan melahirkan 
anak tanpa memiliki suami. Padahal selama ini ia dikenal sebagai 
seorang perempuan terhormat dan memiliki harga diri. Karena itu 
ia berkata, “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini” (Q 
19: 23), karena dengan kematian, ia tidak memikul aib dan malu 
dari suatu perbuatan yang sama sekali tidak dikerjakannya, sehingga 
“aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan” 
(Q 19: 23) selama-lamanya. Keluhan ini juga bisa jadi karena ia 
melahirkan anak tanpa didampingi satu keluarga pun, sehingga ia 
menanggung beban berat fi sik dan psikologis sendirian.41 Dalam 
situasi tersebut Maryam setidaknya membutuhkan tiga hal, yaitu: 
(1) pengobatan cepat untuk menyembuhkannya dari depresi berat, 
(2) orang yang menemaninya ketika melahirkan serta merawat dan 
mengobati darah yang masih mengalir setelah melahirkan, dan (3) 
air dan makanan yang dibutuhkan oleh perempuan ketika hendak 
melahirkan. Semua kebutuhan itu satu persatu dipenuhi oleh Allah. 
Allah memenuhi semua kebutuhan itu, sebagaimana dikisahkan, 
“Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: Janganlah kamu 
bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai 
di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, 
niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak 
kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika 
kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, Sesungguhnya 
aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, 
maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada 
hari ini” (Q 19: 24-26).

Itulah obat penawar yang membuat Maryam akhirnya tegar. Ia 
melahirkan dengan ditemani oleh Jibril di tempat yang kaya makanan 

40 Ali, Qur’an, h. 770.
41 Menurut Ibrahim, Maryam mengalami depresi dan frustasi berat. Dua 

hal inilah yang pada umumnya mendorong orang yang sedang mengalaminya 
untuk melakukan percobaan bunuh diri atau berharap segera datangnya kematian 
(Ibrahim, Ensiklopedia, vol.1, h. 211).
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dan sumber air.42 Menurut al-Biqa’i, sebagaimana dikutip oleh Quraish 
Shihab, ini adalah sebuah keajaiban berikutnya yang diperoleh 
Maryam. Isa diduga lahir pada musim dingin, sedangkan kurma hanya 
berbuah pada musim panas. Tetapi, meski di musim dingin, kurma 
tersebut berbuah dan buahnya dapat membantu Maryam yang sedang 
melahirkan tersebut. Al-Biqa’i melanjutkan, terdapat keserasian antara 
pohon kurma dengan peristiwa kelahiran tersebut. Pohon kurma tidak 
dapat berbuah kecuali setelah melalui proses perkawinan. Akan tetapi 
yang diperlihatkan oleh Allah kepada Maryam justeru sebaliknya. 
Buahnya berjatuhan tanpa perkawinan.43

Isa adalah anak seorang manusia yang pada umumnya dilahirkan 
di dunia setelah berada dalam kandungan ibunya kurang lebih, 
menurut mayoritas ulama, sembilan bulan, sebagaimana dijelaskan 
dalam surat Maryam (Q 19: 23-26).44 Al-Qur’an tidak menjelaskan 
tanggal dan bulan kelahiran Isa, sebagaimana tidak dijelaskannya 
tanggal dan bulan kelahiran Maryam, ibunya, meskipun umat Kristen 
selalu memperingati hari kelahirannya setiap tanggal 25 Desember.

Setelah cukup istirahat, kurang lebih selama 40 hari dan kuat 
untuk bangkit, dengan menggendong anaknya, Maryam kembali 
ke keluarga dan kaumnya. “Maka ia [Maryam] membawanya 
[anak itu] kepada kaumnya dengan menggendongnya” (Q 19: 27). 
Seperti diduga sebelumnya, ia mendapat cemooh dari kaumnya, 

42 Dalam al-Qur’an tempat kelahiran Isa itu dideskripsikan dengan kata-kata: 
“Kami melindungi mereka berdua di sebuah dataran tinggi, tenpat yang tenang, 
rindangdan banyak buah-buahan) dengan mata air yang mengalir” (Q 23: 50). Di 
tempat itulah ia dan anaknya istirahat untuk beberapa waktu sampai tiba saatnya 
keduanya meninggalkan tempat itu untuk kembali kepada keluarganya.

43 Shihab, al-Mishbah, vol. 8, h. 169. Persalinan Maryam, menurut riwayat 
Wahab ibn Munabbih terjadi di sebuah desa yang bernama Bayt al- Lahm atau 
Bethlehem, sekitar 8 mil dari Baitul Maqdis (Ibn Katsir, Tafsir, jilid 3, h. 17).

44 Menurut pendapat lain, Maryam hamil dan melahirkan dalam tempo 
singkat tidak sebagaimana umumnya. Pendapat ini berdasarkan perkataan 
Ibn Abbas yang menyatakan bahwa “ketika dia mengandungnya dan langsung 
melahirkannya” dan berdasarkan ayat yang menggunakan fa pada masing-masing 
awal ayat 22, 23, dan 24 surat Maryam yang menunjukkan bahwa kejadiannya 
sangat cepat (Ibrahim, Ensiklopedia, vol. 1, h. 209).
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“Hai Maryam! Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu 
yang munkar. Hai saudara perempuan Harun! Ayahmu sekali-kali 
bukanlah seorang yang buruk dan ibumu sekali-kali bukanlah 
seorang perempuan pezina” (Q 19: 27-28). Jadi mengapa engkau 
menempuh jalan yang tidak dikenal oleh kedua ibu-bapakmu? 
Maryam dituduh oleh orang-orang Yahudi telah melakukan 
zina dengan seorang yang bernama Yusuf al-Najjar45, sehingga 
melahirkan Isa, “sebuah tuduhan yang sangat keji” (buhtānan 
‘azhiman) (Q 4: 156). Tuduhan yang sangat keji itu adalah tuduhan 
bahwa Maryam melahirkan anak haram.46 Tuduhan ini jelas tidak 
berdasar, apalagi bila melihat reputasi Maryam adalah seorang 
shiddīqah dan termasuk ke dalam golongan al-qānitīn sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya.

Mendapat tuduhan tersebut, Maryam tidak membela diri 
secara langsung, meski hal itu merupakan pencemaran berat 
nama baiknya. Ia justeru “puasa bicara,” sebab apa pun yang akan 
dikatakannya sebagai pembelaan pasti tidak akan dipercaya oleh 
orang yang memang sudah tidak percaya kepadanya.47 Maryam 

45 Menurut beberapa hadis, Yusuf memang adalah orang pertama yang 
mengetahui kehamilan Maryam. Ia merasa heran dan gundah dan akhirnya ia 
mencecar Maryam dengan pertanyaan: apakah sebutir gandum bisa tumbuh 
tanpa biji dan seorang anak tanpa ayah? Bisa, jawab Maryam. Karena Allah telah 
menciptakan sebutir gandum yang pertama tanpa perantaraan apa-apa, seperti 
Dia menciptakan Adam tanpa seorang bapak atau seorang ibu. Jawaban Maryam 
meyakinkan Yusuf bahwa bayi Maryam juga merupakan hasil kekuatan kreatif 
yang melampaui hukum kebiasaan, seperti dikutip dari Stowasser, Reinterpretasi, 
h. 190-91.

46 Ketidakbenaran tuduhan ini bukan hanya dibantah oleh al-Qur’an, tapi 
juga oleh Lukas dan Matius. Dalam Lukas 3: 23 disebutkan, “dan menurut 
anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, anak Eli.,” karena, menurut Matius 1: 1-25, 
kelahiran Yesus Kristus pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia 
mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami-isteri.

47 Ini adalah bagian dari strategi komunikasi bahwa untuk membela diri 
dalam rangka menunjukkan “bersih diri” tidak harus dilakukan sendiri, karena 
hal itu akan mengesankan sebuah apologi yang justru membuat tidak produktif. 
Hal itu bisa dilakukan dengan mengajukan bukti, bukan ucapan. Bukti justeru 
sering lebih kuat daripada ucapan lisan.
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justeru menunjuk anaknya yang masih bayi yang ada dalam 
pangkuannya untuk menjelaskan duduk perkara semuanya, 
walaupun hal itu disepelekan oleh orang-orang Bani Israil. Mereka 
berkata, “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang 
masih dalam ayunan?” (Q 19: 29).48 Dalam logika mereka jelas 
tidak mungkin seorang anak dapat bicara lancar, karena anak kecil 
belum bisa bicara banyak apalagi untuk menjelaskan sesuatu yang 
penting.49

Apa yang dikemukakan oleh Isa? Al-Qur’an menjelaskan, “Isa 
berkata, ‘Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Dia memberiku 
al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi; dan 
Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku 
berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat 
dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada 
ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong 
lagi celaka; Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku 
pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada 
hari aku dibangkitkan hidup kembali.’ Itulah Isa putera Maryam 
[yang mengatakan] perkataan yang benar, yang mereka ragukan 
kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha 
Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya 
berkata kepadanya, ‘Jadilah!’ Maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah 
adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu 
sekalian. Ini adalah jalan yang lurus” (Q 19: 30-36).

Itulah pernyataan Isa kecil dihadapan kaumnya, sebuah pernya-
taan yang bukan saja menjelaskan statusnya, tapi juga kedudukan 
dan ajaran-ajarannya. Isa juga menjelaskan sisi kemanusiaannya 
dan karenanya tidak mungkin ia sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak 

48 Lihat juga al-Qur’an (Q 3: 46).
49 Ini adalah keajaiban lain yang dianugerahkan kepada Maryam dan 

anaknya. Fenomena Isa ini dapat dijadikan pelajaran bahwa suara anak perlu 
didengar oleh orangtua atau orang lain seperti hakim, apalagi bagi mereka 
yang sedang bersengketa. Anak perlu dimintai pendapat, misalnya, dalam hal 
rangtuanya yang akan memutuskan sesuatu yang berdampak pada kehidupan 
mereka seperti akan bercerai, berpoligami,dan bekerja.
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mungkin beranak. Isa adalah anak dari Maryam. Karenanya ia sering 
disebut dengan “Ibn Maryam,” bukan “Anak Tuhan” (ibnu’Llāh).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa al-Qur’an mene-
rima doktrin Virgin Birth (kelahiran Isa oleh dan dari perawan 
suci), tetapi tidak menerima Isa sebagai anak Tuhan. Dalam Islam, 
meski kelahiran Isa dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa, tetapi 
kelahiran itu tetap dipandang lebih mudah. Apa argumennya? 
Sebelumnya Allah telah menciptakan Adam yang tidak hanya tidak 
berbapak, tapi juga tidak beribu (Q 3:59). Menciptakan Isa melalui 
seorang ibu tentu lebih mudah dibanding menciptakan Adam yang 
tanpa kedua ayah dan ibu.

Maka bagi umat Islam, Isa yang disebut 24 kali dalam al-
Qur’an,50 yang penyebutannya sering menggunakan kata Ibn 
Maryam, adalah tidak lebih dari manusia biasa yang lahir dari 
seorang perempuan dan tidak memiliki sifat ketuhanan (divinity).51 
Isa adalah seorang nabi (Q 19:30) dan seorang rasul (Q 3:45). 
Sedangkan Maryam, ibundanya, adalah perempuan yang dipilih 
dan disucikan oleh Allah (Q 3: 42). Jadi mereka adalah orang-orang 
pilihan Tuhan. Namun, betapapun sucinya mereka berdua sebagai 
manusia pilihan, keduanya tetap manusia biasa.52

Isa dan Sebutan Lain

Isa bukan hanya populer dipanggil dengan Ibn Maryam, tapi 
juga dikenal dengan al-Masih. Dalam al-Qur’an, kata ini disebut 

50 ‘Abd al-Baqi, Al-Mu’jam, h. 294-95.
51 Hans Kung, et.al., Christianity and the World Religious (New York: 

Doubleday and Company, Inc, 1986), h. 98-99; Nurcholish Madjid, Pintu-pintu 
Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 220.

52 Keyakinan Kristen yang menghendaki agar Isa mempunyai sifat 
ketuhanan atau tuhan itu sendiri, sehingga menghilangkan sifat kemanusiaannya, 
sama dengan permintaan orang-orang Arab masa penurunan al-Qur’an yang 
menghendaki agar penerima dan penyampai wahyu mesti lepas dari keadaan 
manusia biasa (Lihat Mohammed Arkoun, Berbagai Pembacaan Quran, 
diterjemahkan oleh Machasin [Jakarta: INIS, 1997], h. 78-9).
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berulang sebanyak 11 kali yang kesemuanya menunjuk kepada Isa. 
Menurut Th abathaba’i, kata “al-Masih” adalah mu’arrab (kata yang 
di-Arabkan) dari kata masyih yang terdapat dalam Perjanjian Lama 
dan Perjanjian Baru. Isa disebut dengan al-Masih, menurutnya, 
karena ia diberkati dengan minyak. Hal ini dikemukakan dalam 
surat Maryam (Q 19: 30-31).53

Dalam al-Qur’an, Isa juga disebut dengan kalimah (fi rman, 
kata, sabda) (Q 3: 45; 4: 171).54 Penyebutan Isa sebagai kalimah 
merupakan salah satu persoalan yang membedakan Islam dengan 
Kristen dalam memandang Isa dan wahyu. Menurut tafsir Islam, 
Isa disebut dengan kalimah karena Isa diciptakan langsung oleh 
Allah dengan fi rman-Nya kun (“Jadilah!”), dan tetap tidak berubah 
bentuk atau wujud, ia tetap menjadi manusia dan tidak menjadi 
anak Tuhan apalagi Tuhan. Isa diciptakan dan dilahirkan tidak 
sebagaimana umumnya, tetapi melalui proses yang luar biasa. 

53 Muhammad Husain Th abathaba’i, al-Mīzān fīTafsīr al-Qur’ān (Bairut: 
Mu’assasah li al-‘Alam al-Mathbu’at, 1991), vol. 3, h. 224-225. Menurut 
Th abathaba’i, ada beberapa factor mengapa Isa dipanggil dengan al-Masih, 
yaitu: (1) mengusap dengan tangan kanan untuk memberi berkah, (2) karena ia 
memberi penyucian dari dosa, (3) mengurapi dengan minyak zaitun, (4) karena 
Jibril mengusap dengan sayapnya ketika Isa lahir agar terjaga dari setan, (5) 
karena ia mengusap kepala anak-anak yatim, (7) karena ia mengusap orang yang 
berpenyakit kusta, kemudian ia sembuh. Akan tetapi, menurut Th abathaba’i, al-
Masih adalah kabar gembira kepada Maryam yang disampaikan oleh Jibril. Hal 
ini sebagaimana disinggung dalam al-Qur’an (Q 3: 45). Dalam bahasa Ibrani 
terdapat kata messiah, yang berarti Kristus. Kata tersebut digunakan untuk Juru 
Selamat atau Raja yang dinanti-nantikan. Makna ini mungkin terkait dengan 
sejarah sosial Kristen awal yang selalu dalam penindasan. Jadi Kristus atau Messiah 
adalah semacam al-Mahdi dalam Islam atau Ratu Adil dalam masyarakat Jawa 
yang diharapkan kedatangannya untuk menyelamatkan manusia yang tertindas 
dan terjajah. Dalam bahasa Yunani Messias berarti Christos, yaitu yang diminyaki. 
Raja-raja dan pendeta-pendeta diberi perminyakan suci untuk melambangkan 
penahbisan dalam jabatan mereka. Isa al-Masih adalah nabi terakhir Bani Israil 
(Tim, al-Qur’an, jilid 3, h. 505). Menurut Th abathaba’i, kata ‘Īsā berasal dari 
kata Yasū‘, yang berarti orang yang ikhlas dan menyelamatkan (Th abathaba’i, 
al-Mizan, vol. 3, h. 225).

54 Shalih ‘Udlaimah, al-Musthalahāt al-Qur’āniyyah (Bairut: Dar al- Nasyr, 
tth.), h. 363. 
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Menurut Raghib al-Isfahani, Isa dinamakan kalimah, karena 
melaluinya Allah menunjukkan jalan hidup manusia, sebagaimana 
Allah menunjukkan manusia dengan fi rman-Nya yang lain seperti 
al-Qur’an.55

Ketika menjelaskan dirinya kepada Bani Israil, Isa (kecil) 
menyatakan bahwa ia adalah ‘abdu‘Llāh dan seorang nabi (Q 19: 
30). ‘Abdu‘Llāh berarti hamba Allah. Istilah ‘abdu‘Llāh terdiri dari 
dua kata, yaitu: ‘abd dan Allāh. Kata ‘abd satu akar kata dengan 
‘ibādah, ‘abid, dan ‘abada, yang semua terbentuk dari tiga huruf: 
‘-b-d (‘ayn, bā’, dan dāl). Kata kerja ‘abada bermakna melayani, 
menyembah, menghambakan diri, mengikatkan diri, menundukkan 
diri, mencintai, dan memuliakan serta merendah diri. Maka 
‘abdu‘Llāh adalah hamba Allah yang melakukan sesuatu dengan 
kesempurnaan cinta, harapan dan kekhawatiran atau seseorang 
yang mengekspresikan tindakannya hanya yang disukai dan diridai 
oleh Allah saja, baik berupa ucapan maupun perbuatan, lahir 
maupun batin. Isa adalah seorang hamba Allah yang dengan suka 
rela beribadah kepada Allah atau melakukan apa saja yang dicintai 
dan diridai oleh Allah.

Kata ‘abdu‘Llāh dialamatkan kepada siapa pun yang taat 
kepada Allah, baik manusia maupun bukan, seperti malaikat dan 
jin. Isa adalah ‘abdu‘Llāh dari jenis manusia seperti pada umumnya 

55 Al-Raghib al-Ishfahani, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān (Mesir: 
Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1961), h. 439-440. Sementara 
menurut Alkitab, sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes, “Pada 
mulanya adalah Firman; Firman itu bersama- sama dengan Allah dan Firman 
itu adalah Allah” (Yohanes 1:1). “Firman itu telah menjadi manusia, dan 
diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,yaitu kemuliaan 
yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 
karunia dan kebenaran” (Yohanes 1:14). Dari kutipan itu jelas, “Isa adalah 
Firman dan Frman itu kemudian berubah wujud menjadi manusia. Firman 
Allah telah menjadi daging (Word made Flesh)” (G.C. van Miftrik dan B.J. 
Boland, Dogmatika, h. 226-27; Muhmud Mustafa Ayoub, “Jesus the Son of 
God: A Study of the Term Ibn and Walad in the Qur’’an and Tafsir Tradition,” 
dalam Yvonne Yazbeck Haddad and Wadi Z. Haddad, eds., Christian-Muslim, 
h. 65.
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manusia. Karena itu, pada ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwa 
Isa adalah “seorang anak laki-laki yang suci (ghulāman zakiyyan)” 
(Q 19: 19).56 Di samping sebagai ‘abdu‘Llāh dari jenis manusia, 
Isa adalah juga seorang nabi dan rasul, yang berarti seorang utusan 
yang menyampaikan pesan atau berita dari Allah. Dalam istilah 
agama, nabi adalah seorang manusia biasa seperti orang lain. 
Bedanya, ia sudah menjadi pilihan Tuhan yang diberi wahyu. Hal 
ini ditegaskan dalam surat al-Kahfi  sebagai berikut: “Katakanlah 
(hai Muhammad): Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa 
seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya 
Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa. Barang siapa mengharap 
perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan 
amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun 
dalam beribadah kepada Tuhannya” (Q 18: 110).

Isa bukan hanya seorang nabi, tapi ia adalah seorang nabi 
yang termasuk dalam kelompok yang disebut dengan predikat 
Ulū al-‘Azmi (“Para Pemilik Keteguhan Hati”), sebuah istilah 
dalam al-Qur’an (Q 46: 35).57 Menurut satu pendapat, nabi Ulū 
al-‘Azmi adalah mereka yang memiliki ketabahan dan kesabaran, 
kesungguhan dan ketetapan hati. Sementara, menurut pendapat 
lain, Ulū al-‘Azmi adalah para nabi yang perjanjian mereka 
diambil oleh Allah dengan perjanjian yang kokoh (mītsāqan 
ghalīzhan).58 Berdasarkan surat al-Syu‘ara’ (Q 42: 13), al-A‘la (Q 

56 Pemberian predikat “anak laki-laki yang suci” kepada Isa adalah petunjuk 
bahwa seorang anak, meski lahir tanpa seorang ayah atau bahkan hasil perzinahan, 
dalam pandangan Islam tetap dinilai suci dan tidak membawa beban dosa atau 
dosa asal, apalagi dosa turunan, dan kesucian itu dikenal dengan fi trah. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa “kullu mawlūdin yūladu ‘alā 
al-fi htrah” (HR al-Aswad bin Suray).

57 Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja selain Isa yang 
termasuk kelompok Ulū al-‘Azmi. Di antara pendapat yang ada, yang popular 
disebut kelompok nabi bergelar Ulū al-‘Azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, 
dan Muhammad (Th abathaba’i, al-Mīzān, vol. 2, h. 148-49; Sahabuddin dkk., 
ed., Ensiklopedia, vol. 3 h. 1032-33).

58 Dengan nabi-nabi lain (Q 33: 7) atau orang-orang yang diberi kitab, 
Allah hanya menggunakan kata watsaqa, tanpa disertai predikat ghalidza (QS. 
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87: 19), dan al-Ma’idah (Q 5: 51), Th abathaba’i, berpendapat 
bahwa Ulū al-‘Azmi adalah shāhibū syar‘in wa kitabin Para 
Pemilik Syarak dan Kitab).59 Hal ini bisa dimengerti karena 
Nuh, meski tidak jelas nama kitabnya, tetapi dijadikan sebagai 
titik awal pijakan syariat sampai datangnya Ibrahim. Nabi-nabi 
masa dan pasca Ibrahim menggunakan syariat dan manhajnya, 
sampai diutusnya Musa dan silih berganti sampai hadirnya 
Muhammad. Di sisi lain, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad, 
masing-masing diberi kitab yang jelas, yaitu suhuf Ibrahim, 
Taurat, Injil, dan al-Qur’an.

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa Isa adalah seorang rasul, 
sebagaimana para rasul sebelumnnya, yang menyampaikan 
ajaran tauhid yang sama, yaitu: “Maka berimanlah kamu kepada 
Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: 
‘(Tuhan itu) tiga,’, berhentilah [dari ucapan itu]. [Hal itu] lebih 
baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan Yang Maha 
Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Milik-Nyalah 
apa yang ada di langit dan di bumi. Dan cukuplah Allah 
sebagai pelindung” (Q 4: 171). “Sembahlah Allah, Tuhanku 
dan Tuhanmu” (Q 5: 72). “Sesungguhnya aku adalah utusan 
Allah kepadamu, yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu 
Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang 
rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad 
(Muhammad)” (Q 61: 6). “Mereka hanya disuruh menyembah 
Tuhan Yang Esa; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain 
Dia” (Q 9: 31). Inilah ajaran yang didakwahkanoleh Isa kepada 
Bani Israil. 

Ali Imran [3]: 186. Al-Qur’an menggunakan istilah mītsāqan ghalīzhan sebanyak 
3 kali (Q 4: 21, 154; 33: 7). Surat al-Nisa’ ayat 21 berkaitan dengan perjanjian 
suami-isteri, sedangkan ayat 154 berkaitan dengan perjanjian orang-orang Yahudi 
dengan Tuhan.

59 Th abathaba’i, al-Mīzān, vol. 2I, h. 148-49. Kalau defi nisi ini digunakan, 
maka ada pertanyaan, mengapa Dawud yang dikenal diberi Zabur (Q 4: 163) 
tidak masuk dalam Ulū al-‘Azmi?
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Dakwah dan Ajaran Nabi Isa

Nabi Isa hidup di Palestina pada masa kekuasaan Kaisar 
Romawi Agustus dan Tiberius.60 Pada waktu itu, Palestina berada 
di bawah penjajahan Romawi. Dalam al-Qur’an dikatakan bahwa 
Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israil (Q 3: 49; 5: 72, 110; 61: 
6). Objek dakwah Isa disebut dengan Ahli Kitab (Q 4: 171).61 
Menurut catatan sejarah, Isa memang lahir di tengah-tengah bangsa 
dan agama Yahudi,62 yang juga sering disebut Bani Israil dan Ahli 
Kitab.63 

60 Ziaul Haque, Wahyu dan Revolusi, diterjemahkan oleh E. Setiyawati al-
Khattab (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 196. Lihat juga Audah, Nama dan Kata, 
h. 275.

61 Kata Bani Israil disebutkan 40 kali dalam al-Qur’an. Bani Israil berarti anak 
laki-laki, anak cucu, atau keturunan Israil. Israil yang berarti Abdullah (hamba 
Allah) merupakan nama lain untuk Nabi Ya’qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Istilah 
ini ditujukan untuk mereka yang mengikuti Musa. Mereka juga sering disebut 
dengan Ahli Kitab, yang berarti mereka yang memiliki dan berpegang pada kitab 
suci selain al-Qur’an. Karena itu, istilah ini sering dialamtkan kepada orang-
orang Yahudi, Nasrani, Zoroaster, Veda, Budha, Hindu, atau Konghucu (Louay 
Fatoohi dan Sheta al-Dargazelli, Sejarah Bangsa Israel dalam Bibel dan al-Qur’an, 
diterjemahkan oleh Munir A. Mu’in [Bandung: Mizan, 2007], h. 305; Tim, al-
Qur’an, jilid 3, h. 92; Audah, Nama dan Kata, h. 369, 412). Untuk pembahasan 
lebih lanjut mengenai Ahli Kitab, baca, misalnya, Hamim Ilyas, Dan Ahli Kitab 
Pun Masuk Surga (Yogyakarta: Safi ra Insania Press, 2005) dan Muhammad Galib, 
Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya (Jakarta: Paramadina, 1998).

62 I.H. Enklaar, Sejarah Gereja Ringkas (Jakarta: BOK Gunung Mulia, 
1966), h. 176.

63 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Yahudi adalah “ibu 
kandung” agama Nasrani. Karena itu wajar kalau Isa lahir sebagai Yahudi (born 
a Jew). Hal ini juga dibuktikan dengan adanya pemuatan ajaran Taurat dalam 
Injil, meski tidak secara keseluruhan. Dari konteks inilah muncul pendapat 
bahwa hubungan antara Nasrani dan Yahudi bersifat dualis: continuity dan 
discontinuity. Continuity karena Isa adalah putra Yahudi yang diproklamirkan 
atau dijanjikan akan membebaskan bangsa Yahudi dari berbagai kekerasan dan 
penindasan. Mungkin karena itulah, meski jarak waktu antara Musa dan Isa 
sangat jauh, namun dalam al-Qur’an, Musa dan Isa, Taurat dan Injil hampir 
selalu disebutkan bersamaan atau beriringan. Sementara itu hubungan keduanya 
bersifat discontinuity, karena adanya perbedaan hukum dan konsep ketuhanan 
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Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Isa disebut Injil. 
Oleh karena itu, orang Nasrani disebut dengan ahl al-injīl (Q 5: 
47). Apa Injil menurut al-Qur’an? Injil yang berarti berita gembira 
disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 12 kali dalam enam surat, 
yaitu: surat Ali Imran (Q 3: 3, 48, 65), surat al-Ma’idah (Q 5: 46, 47, 
66, 68, 110), surat al-A‘raf (Q 7: 157), surat al-Taubah (Q 9: 111), 
surat al-Fath (Q 48: 29), dan surat al-Hadid (Q 57: 27). Ayat-ayat 
tersebut menjelaskan paling tidak empat butir penting. Pertama, 
Injil dan juga Taurat adalah kitab suci yang di dalamnya memuat 
petunjuk bagi manusia. Al-Qur’an menjelaskan bahwa Taurat dan 
Injil yang sekarang menjadi pedoman bagi orang Yahudi dan Nasrani 
sebagiannya masih mengandung wahyu yang diturunkan kepada 
Musa dan Isa, meskipun juga sudah mengandung perubahan.64 

Kedua, Injil dan juga Taurat, keduanya merupakan kitab suci 
yang diperuntukkan bagi Bani Israil. Nabi Isa bukan saja diberi 
Injil, tapi juga diajarkankan oleh Allah mengenai Taurat, kitab dan 
hikmah, karena Isa juga diutus untuk Bani Israil. Injil dan Taurat 
sebagaimana penerimanya, Isa dan Musa, adalah satu kesatuan dan 
kedua nabi ini diutus untuk Bani Israil. Namun pada saat yang lain, 
Injil berbeda dengan Taurat, yaitu hanya memuat beberapa hukum 
yang di-nasakh dari Taurat, sebagaimana diisyaratkan oleh surat 
al-Ma‘idah (Q 5: 46).65 Sebagaimana Taurat, Injil juga memuat 
kabar gembira mengenai akan hadirnya Nabi Muhammad dan sifat-
sifat/ciri-cirinya sebagaimana diungkapkan dalam surat al-A’raf (Q 
7: 157)66 dan surat al-Fath (Q 48: 29). 

di dalamnya ( E.W.B., “Christianity,” dalam Th e New Encyclopedia Britanica 
(Chicago: University of Chicago, 1979), vol. 4, h. 466. Contohnya adalah 
doktrin Trinitas yang tidak terdapat dalam Perjanjian Lama. Hubungan kedua 
inilah yang menjadikan agama Nasrani menjadi agama yang terpisah dari Yahudi 
(Muhammad Jawad Zafar, Christio-Islamic Th eology [India: Adam Publisher and 
Distributors, 1994], h. 45).

64 Th abathaba‘i, al-Mīzān, vol. 3, h. 9.
65 Sebagaimana diketahui dari sejarah, agama Nasrani lahir di tengah-tengah 

bangsa dan agama Yahudi (I.H. Enklaar, Sejarah Gereja Ringkas [Jakarta: BPK 
Gunung Mulia, 1966], h. 176). 

66 Th abathaba‘i, al-Mīzān, vol. 3. 229, 285.
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Ketiga, Taurat, Injil dan al-Qur’an adalah kitab yang integral 
yang semuanya harus diterima, tanpa dibedakan oleh mereka yang 
mengaku beriman, sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur’an 
(Q 5: 66, 68). Ketiganya mengandung ajaran universal yang sama, 
seperti tentang janji Allah bahwa Dia akan memasukkan para 
mujahid di jalan Allah ke dalam surga-Nya (Q 9: 111).67 

Keempat, perintah melaksanakan Injil dan janji Allah bagi yang 
benar-benar mau melaksanakannya sebagaimana disebutkan dalam 
al-Qur’an (Q 5: 47; 57: 27). Injil turun untuk memberi informasi 
akan kebenaran syariat yang dikemukakan dalam Taurat, kecuali 
beberapa di antaranya yang di-nasakh. Bila tidak menjalankan 
hukum tersebut, termasuk yang ada dalam Taurat, maka dinilai 
telah fasik, yaitu keluar dari ketentuan.68

Inti dari semua yang didakwahkan atau dijarkan oleh Isa 
kepada Bani Israil adalah: “Dan janganlah kamu sekali-kali 
dipalingkan oleh setan; sesungguhnya setan itu musuh yang 
nyata bagimu. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia 
berkata: Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa 
hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang 
kamu berselisih tentangnya; maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah (kepada) ku. Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan 
Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus” (Q 
43: 62-64).

Karena itu, menurut al-Qur’an, Isa tidak pernah mengajarkan: 
“Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah.” Karena 
bagi Isa, kalau melakukan itu, berarti ia telah melakukan hal yang 

67 Th abathaba‘i, al-Mīzān, vol. 6, h. 410.
68 Th abathaba‘i, al-Mīzān, vol. 5, h. 355. Orang Nasrani yang tidak 

mengamalkan hukum Allah yang terdapat dalam Taurat disebut fasik. 
Sebagaimana dikemukakan pada catatan kaki sebelumnya mengenai continuity 
dan discontinuity, Th abathaba‘i juga menjelaskan hal yang sama. Menurutnya, 
ketika orang Nasrani mengganti tauhid dengan Trinitas dan lebih memilih sumber 
dari Paulus, maka pada saat itulah agama Isa berdiri sendiri menjadi agama yang 
terpisah dari Yahudi. Dengan penggantian ini, maka Nasrani telah keluar dari 
tauhid dan syariat Taurat.
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“tidak patut bagiku” untuk “mengatakan apa yang bukan hakku” (Q 
5: 116). Dari sinilah kemudian al-Qur’an lebih lanjut menegaskan 
dan mengingkatkan Ahli Kitab agar bertauhid secara benar. “Jangan 
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar” (Q 4: 171), sebab 
mengatakan bahwa Allah adalah Isa ibn Maryam adalah kafi r dan 
musyrik (Q 5: 17, 72).

Dakwah Isa dan Respons Kaumnya
 
Sebagai seorang nabi, Isa bukan hanya diberi kitab suci, tapi 

juga dibekali dengan mukjizat. Mukjizat yang diberikan kepada 
Isa adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran dan surat 
al-Ma’idah: “Dan sebagai rasul kepada Bani Israil (dia berkata 
kepada mereka): Sesungguhnya aku telah datang kepadamu 
dengan membawa sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu 
aku membuatkan untuk kamu [sesuatu] dari tanah berbentuk 
seperti burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi 
seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan 
orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit 
sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; 
dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang 
kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
beriman” (Q 3: 49). “Dan ingatlah, ketika Allah mengatakan: Hai 
Isa putra Maryam! Ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada 
ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. 
Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam 
buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu Aku mengajar 
kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di 
waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa 
burung dengan seizin-Ku, kemudian kamu meniupnya, lalu 
bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. 
Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta 
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sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak 
dengan seizin-Ku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan 
orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku. Dan 
ingatlah di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan 
mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada 
mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafi r 
di antara mereka berkata: Ini tidak lain melainkan sihir yang 
nyata” (Q 5: 110).

Mukjizat yang ditunjukkan oleh Isa tidak selalu membuat 
kaumnya percaya dan beriman kepadanya. Malah ia dituduh 
sebagai penyihir dan dakwahnya juga ditolak. Karena itu Isa 
menjadi target pembunuhan orang-orang yang tidak percaya 
tersebut. Namun bukan berarti Isa tanpa memiliki pendudukung 
dan pengikut setia. Dalam al-Qur’an, para pengikut setianya 
disebut al-Hawāriyyūn.69 Mereka inilah yang disebut al-Qur’an 

69 Dalam al-Qur’an, istilah Hawāriyyūn disebut sebanyak empat kali 
dalam empat surat (Q 3: 52; 5: 111-112; 61: 14). Semuanya disebutkan 
dalam bentuk plural. Makna asal kata hawārī adalah sahabat karib yang 
berjuang dan mengabdi dengan murni dan ikhlas dalam mempertahankan 
dan menyebarkan kebenaran. Nama ini kemudian khusus dialamatkan kepada 
sahabat dan murid-murid Isa yang jumlahnya 12 orang. Makna asal tersebut 
sesuai dengan komitmen yang ditunjukkan oleh sahabat dan murid-murid 
Isa sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat tersebut. Dalam al-Qur’an 
disebutkan bahwa Hawāriyyūn mengatakan, “Kami adalah penolong-
penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah 
bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri”( Q 3: 52). 
Hal yang sama dikemukakan dalam ayat lain, “Mereka menyatakan: Kami 
telah beriman, dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang berserah diri” ( Q 5: 111). Pernyataan Hawāriyyūn 
yang senada juga dikemukakan dalam ayat lain, “Kami adalah penolong-
penolong agama Allah” (Q 61: 14). Meskipun mereka muslimūn, tetapi 
tidak menghilangkan mereka untuk terus melakukan refl eksi kritis, sehingga 
apa yang dahulu pernah dilakukan Ibrahim, yakni permohonannya kepada 
Allah untuk memperlihatkan bukti kekuasaan-Nya (Q 2: 260), diulang 
oleh kaum Hawāriyyū sebagaimana diungkap dalam dalam ayat lain (Q 5: 
112). Dalam ayat ini mereka menegaskan bahwa Isa adalah putra Maryam, 
bukan tuhan, anak Tuhan atau salah satu dari oknum tuhan. Menurut Injil 
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sebagai Anshāru’Llāh (Para Penolong Allah) (Q 61: 14; 3: 52-
53). Meskipun mereka beriman dan menjadi pengkut setia Isa, 
mereka membutuhkan bukti penguat bagi imannya. Karena itu 
mereka meminta kepada Isa: “Hai Isa Putera Maryam! Sanggupkah 
Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?” (Q 5: 
112). Permintaan itu bertujuan “Kami ingin memakan hidangan 
itu supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa engkau 
telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang 
yang menyaksikan” (Q 5: 113).

Akhir Kehidupan Isa

Kehidupan Isa, sejak masih dalam kandungan sampai akhir 
hayatnya, penuh dengan banyak keajaiban yang menimbulkan 
perdebatan. Allah berfirman: “Dan karena kekafiran mereka 
(terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan 
kedustaan besar (zina), dan karena ucapan mereka, ‘Sesungguhnya 
kami telah membunuh al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,’ 
padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, 
tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 
Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham 
tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan 
tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak mengetahui 
siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, 
dan mereka tidak (pula) yakin bahwa mereka membunuhnya” (Q 
4: 156-157).

Matius, sebagaimana dikutip oleh Agus Hakim dan Ahmad Syalabi, nama 
dari 12 murid tersebut adalah Simon (Zebedeus), Yahya (saudara Ya’qub), 
Pilipus, Bartholomeus, Th omas, Matius, Ya’qub ibn Alpinus, Tadius, Simon 
(orang Kanani/Zelot), dan Yudas Iskariot (Agus Hakim, Perbandingan 
Agama [Bandung: Diponegoro, 1982], h. 101; Abu Zahrah, Muhādlarāt 
al-Nasrāniyyah [Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.], h. 70; Ahmad Syalabi, 
Perbandingan Agama: Bahagian Agama Nasrani, diterjemahkan oleh Fuad 
Mohd. Fachruddin [Jakarta: Kalam Mulia, 1993], h. 105).
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Jadi dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa Isa tidak mati dengan 
cara disalib oleh “tangan-tangan” orang yang tidak cinta kepadanya. 
Lantas di mana Isa dan apakah ia wafat? Allah berfi rman, “Hai Isa! 
Sesungguhnya Aku-lah yang mewafatkanmu dan mengangkatmu 
kepada-Ku serta yang menyucikanmu dari orang-orang yang kafi r, 
dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang 
kafi r hingga hari Kiamat” (Q 3: 55).

Para ulama berdebat panjang dan beragam pendapat mengenai 
tafsir ayat tersebut. Dari berbagai pendapat tersebut Quraish Shihab 
menjelaskan bahwa maksud dari “kenaikan Isa al-Masih” adalah 
bahwa Allah tidak akan meninggalkan siapa pun yang berjuang 
demi kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Betapa pun dahsyat dan 
kuasanya makhluk, dan betapa rapi rencana melenyapkan kebenaran 
dan pemuka-pemukanya, katanya, namun hasil akhir akan selalu 
berpihak kepada kebenaran.70 

Menurut satu pendapat, peristiwa seperti digambarkan ayat 
di atas terjadi pada saat usia Isa mencapai 33 tahun. Ketika itu 
Isa belum menikah dan karenanya ia tidak memiliki keturunan 
biologis. Kendati pendek, namun misinya cukup membawa hasil 
yang cemerlang. Beratus-ribu-juta orang mengakui kesucian dan 
ketulusannya. Banyak ilmuwan, para pemimpin, kepala negara 
sampai rakyat jelata tunduk dan hormat kepadanya, meski 
beliau berjuang tanpa menggunakan senjata. Warisannya adalah 
kelembutan, kasih sayang dan kerendahan hati. Yang diajarkannya 
adalah kebenaran dan kesetaraan sosial, cinta kasih dan persaudaraan 
(Q 20: 30-34). Ajaran ini sungguh relevan, terutama pada saat 
terjadinya dekadensi moral dan sosial masyarakat (Q 5: 12-13), 
seperti pada belakangan ini.

Isa bukan hanya mendapat penghargaan dan penghormatan 
yang tinggi dari umat Kristen, tapi juga dari umat Islam. Nasehat 
dan kisahnya banyak dikutip dan dijelaskan dalam kitab-kitab para 
ulama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dengan sangat baik oleh Tarif 
Khalidi dalam karyanya Th e Muslim Jesus. 

70 Shihab, al-Mishbah, vol.2, h. 98-99.
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Penutup

Dari uraian sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat 
diambil. Isa adalah seorang hamba Allah dan nabi-Nya, yang diutus 
kepada Bani Israil. Ia merupakan salah seorang dari lima rasul yang 
termasuk ulū al-‘azmi yang memiliki syariat dan kitab suci, yaitu Injil. 
Allah memberinya nama al-Masih Isa, yang “lahir” melalui kalimat-Nya 
atau dengan tiupan ruh dari-Nya. Isa juga seorang imam/pemimpin 
yang akan menjadi saksi (syahid) bagi perbuatan Ahli Kitab.

Isa juga seorang rasul yang memberi informasi akan datangnya 
Muhammad dan menjadi orang yang terkemuka baik di dunia 
maupun di akhirat kelak. Isa adalah seorang laki-laki yang suci 
dan merupakan rahmat dari Allah yang sangat baik dengan ibunya, 
karena ia seorang Muslim. Isa tidak pernah mengajarkan agar dirinya 
dan ibunya dijadikan sebagai tuhan atau salah satu bagian dari 
Tuhan. Ia dan ibunya adalah manusia biasa yang makan dan minum 
seperti manusia lain. Karena itu, Isa adalah manusia. Bedanya 
dengan manusia yang lain adalah karena ia menerima wahyu. 
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BELAJAR MENJADI MANUSIA

Kautsar Azhari Noer

Membaca judul di atas mungkin membuat kebanyakan orang 
bertanya. Apakah kita belum menjadi manusia? Bukankah selama 
ini sejak adanya makhluk yang disebut manusia sudah jelas bahwa 
identitasnya atau jenisnya adalah manusia, yang dapat dibedakan 
dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan mineral? Apa sulitnya 
menjadi manusia karena jenisnya secara biologis memang adalah 
manusia? Bagi kebanyakan orang masalah “belajar menjadi 
manusia” tidak penting karena mereka menganggap diri mereka 
secara otomatis telah lahir sebagai manusia. Namun bagi para 
pemikir, khususnya para fi lsuf, masalah ini bukan hanya penting 
tetapi juga merupakan masalah sentral dalam sistem fi lsafat yang 
mereka anut. 

Tidak mengherankan bila Seyyed Hossein Nasr dalam karyanya 
Th e Garden of Truth memberi judul bab pertamanya “Apa Arti 
Menjadi Manusia: Siapa Kita dan Apa yang Kita Lakukan Di Sini?” 
(“What It Means to Be Human: Who Are We and What Are We Doing 
Here?”).1 Nasr mengatakan bahwa di mana pun kita berada dan 
kapan pun kita hidup, kita tidak dapat menghindari pertanyaan-
pertanyaan dasar siapa kita, dari mana kita datang, apa yang kita 
perbuat di dunia sekarang ini, dan ke mana kita akan pergi.2 Mencari 
jawaban terhadap pertanyaan “siapa kita?” adalah upaya eksistensial 

1 Seyyed Hossein Nasr, Th e Garden of Truth: Th e Vision and Promise of Sufi sm, 
Islam’s Mystical Tradition (New York, NY: HarperOne, 2007), h. 3.

2 Nasr, Th e Garden of Truth, h. 4.
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untuk menjadi manusia dalam arti sebenarnya. Tanpa jawaban yang 
benar, kita tidak mungkin manjadi manusia. Jika kita ingin menjadi 
manusia, jawaban terhadap pertanyaan ini tidak cukup hanya 
dengan jawaban pada level teoretikal tetapi dengan jawaban pada 
level eksistensial dalam menjalani kehidupan. Pada kenyataannya, 
mungkin kebanyakan kita belum manjadi manusia dalam arti yang 
sebenarnya. Jika demikian, tepat sekali ungkapan “memanusiakan 
manusia,” yang melukiskan bahwa masih banyak manusia yang 
belum menjadi manusia sehingga perlu dimanusiakan. 

Meminjam ajaran tasawuf tentang bimbingan spiritual, 
persoalan apakah kita benar-benar telah menjadi manusia atau 
belum menjadi manusia dapat pula diungkapkan dengan pesoalan 
apakah kita benar-benar sehat atau kita masih sakit. Sehat dan sakit 
dalam konteks ini adalah sehat dan sakit dalam arti spiritual atau 
moral. Praktik tasawuf, kata Robert Frager, salah seorang Syekh Sufi  
tarekat Khalwatiyyah Jarrahiyyah, adalah obat, dan syekh adalah 
dokternya. Kita semua sakit secara spiritual sepanjang kita tidak 
menjalani kehidupan sesuai kemampuan kita sebagai darwis atau 
sebagai manusia. Menjadi manusia hakiki adalah mengingat Tuhan 
dalam semua keadaan dan sebagai wakil Tuhan melayani makhluk-
Nya. Sebagian besar kita jauh dari yang ideal ini. Akar penyakit kita 
adalah keterpisahan kita dari Tuhan.3 

Dengan kaca mata tasawuf ini, kita dapat mengatakan bahwa 
sebagian besar kita adalah sakit secara spiritual sepanjang kita tidak 
menjalani hidup sesuai dengan potensial kita sebagai manusia, 
dan orang yang sakit secara spiritual adalah orang belum menjadi 
manusia hakiki. Ketika menjelaskan bagaimana penyakit itu 
menjangkiti kita, Frager merujuk pada ilmu pengobatan China. 
Menurut ilmu pengobatan China, kata Syekh Sufi  ini, kita menjadi 
sakit ketika kita berada di luar keseimbangan. Perawatan medis 
bertujuan untuk memulihkan keseimbangan supaya kekuatan-

3 Robert Frager, Heart, Self, & Soul: Th e Sufi  Psychology of Growth, Balance, 
and Harmony (Wheaton, IL: Quest Books, Th e Th eosophical Publishing House, 
1999), h. 187-88.
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kekuatan penyembuhan alamiah badan akan membawa kita kembali 
kepada keadaan sehat. Demikian juga, praktik tasawuf bertujuan 
untuk membawa kita kembali kepada keseimbangan spiritual yang 
sehat agar kebijaksanaan batini dan tabiat spiritual kita dapat secara 
alamiah menegaskan dirinya.4 

Bagaimana belajar menjadi manusia adalah pusat perhatian 
fi lsafat China pada umumnya dan fi lsafat Konfusian khususnya. 
Bila memilih satu kata untuk menjelaskan etika Konfusian, kata 
Tu Wei-ming, maka kata tersebut adalah humanitas.5 Perhatian 
fundamental tradisi Konfusian adalah “belajar menjadi manusia” 
(“learning to be human”).6 Yang membedakan pendekatan Konfusian 
terhadap pertumbuhan manusia adalah penekanannya pada 
pendidikan, yaitu pendidikan sebagai bentuk belajar, terutama 
sekali “belajar demi diri sendiri” (“learning for the sake of oneself ”). 
Belajar dipandang oleh para Konfusian sebagai sebuah proses 
holistik berkesinambungan dari pembangunan karakter, pembinaan 
akhlak. Proses ini melibatkan sebuah komitmen eksistensial untuk 
tugas realisasi diri melalui pengembangan kesadaran akan “tubuh 
besar.” Upaya ini melibatkan sebuah proses mempelajari diri yang 
berkesinambungan — tanpa henti — untuk tujuan mencapai 
pengetahuan diri. Refl eksi diri dan pemeriksaan introspektif pribadi 
tak henti-hentinya dilakukan sebagai bagian dari rutin sehari-hari. 
Diri [dalam pandangan] Konfusian, dalam arti ini, bukan sebuah 
struktur statis tetapi sebuah proses dinamis yang selalu berubah.7 

Tu Wei-ming menyebutkan bahwa kasus guru Konfusian abad 
ketujuhbelas Sun Ch’i-feng (1584-1675) memberi gambaran yang 
jelas. Refl eksivitas diri yang dilakukannya secara terus-menerus telah 
memungkinkannya mendeteksi kesalahan-kesalahan kecil dalam kata 

4 Frager, Heart, Self, & Soul, h. 288.
5 Tu Wei-ming, Etika Konfusian Modern: Tantangan Singapura, diterjemahkan 

oleh Zubair (Jakarta: Teraju, 2005), h. 266. 
6 Tu Wei-ming, Th e Global Signifi cance of Concrete Humanity: Essays on 

the Confucian Discourse in Cultural China (New Delhi: Center for Studies in 
Civilizations, 2010), h. 210.

7 Wei-ming, Th e Global Signifi cance, h. 274.
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dan perbuatan pada usia delapanpuluh sembilan ketika ia merayakan 
ulang tahunnya yang kesembilanpuluh. Dengan sebuah sentuhan 
humor, ia bahkan mengatakan di depan para siswanya bahwa hanya 
setelah menginjak usia delapanpuluh ia menyadari sifat kekanak-
kanakannya pada usia tujuhpuluhan. Defi nisi Konfusian tentang 
seorang dewasa adalah seseorang yang melakukan “proses menjadi” 
(“becoming prosess”) secara serius dan, dengan demikian, ia adalah 
sehat dan baik di jalannya menuju kedewasaan. Bagaimanapun, 
karena proses belajar itu tiada hentinya, pendewasaan diri tidak 
pernah berakhir.8 

Sejarah hidup Konfusius sendiri juga menjadi contoh. 
Sebelum Konfusius wafat pada usia tujuhpuluh tiga, ia mengatakan 
bahwa ia bisa mengikuti suara hatinya tanpa melampui batas-batas 
kebenaran pada usia tujuhpuluh. Harmoni total ini antara “what 
one is” dan “what one ought to be” telah dikenal oleh para Konfusian 
belakangan sebagai sebuah pencapaian yang membangkitkan 
rasa hormat: penyatuan keperluan dengan spontanitas. Kita bisa 
mengajukan pertanyaan faktual tandingan: Andai Konfusius 
menikmati umur panjang [seperti] Buddha dan hidup sampai tua 
benar delapanpuluh tahun, akankah ia terlibat dalam memperbaiki 
diri lebih lanjut? Meskipun adanya kepercayaan kuat bahwa apa 
yang telah dicapai oleh Konfusius menandakan taraf tertinggi 
kedewasaan manusia, kesepakatan umum di kalangan para 
pengikut Konfusian, tentu saja, adalah jika Konfusius hidup lebih 
lama, ia akan meneruskan usaha-usahanya tanpa henti untuk 
belajar dan memperbaiki dirinya agar ia bisa memberikan kekayaan 
dan nuansa-nuansa lebih lanjut kepada kehidupannya. Pertanyaan 
seperti itu kelihatanya janggal baik dalam konteks Kristen maupun 
dalam konteks Buddhis.9 

Paradoks Konfusian ini, seperti dirumuskan oleh Tu Wei-ming, 
dapat diringkas sebagai berikut: 

8 Wei-ming, Th e Global Signifi cance, h. 274-75.
9 Wei-ming, Th e Global Signifi cance, h. 275.
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Secara ontologis setiap manusia dengan pasti adalah seorang 
bijaksana, dan secara eksistensial tidak ada manusia yang 
bisa menjadi seorang bijaksana. Dengan menempatkannya 
[paradoksi ini] dari segi pribadi, saya bukanlah menjadi apa 
yang seharusnya (I am not what ought to be), tetapi sumber-
sumber bagi saya untuk belajar menjadi apa yang seharusnya 
(the resources for me to learn what ought to be) tersimpan dalam 
struktur apa [atau siapa] saya. Paradoks ini, bahwa setiap 
orang adalah seorang bijaksana potensial ketika secara aktual 
proses belajar menjadi seorang bijaksana tidak pernah berakhir, 
merupakan konteks Jalan Konfusian yang harus diikuti.10 

Proses belajar untuk menjadi manusia secara terus-menerus 
merupakan pendidikan sepanjang hayat yang harus dilakukan oleh 
setiap orang sampai wafat. Dalam tradisi Konfusian, bagi siapa pun 
tidak ada usia terlalu tua untuk belajar menjadi manusia. Bila dunia 
kehidupan ini diibaratkan sebagai sebuah sekolah, maka setiap orang 
adalah siswa yang belajar di sekolah ini. Dapat pula dikatakan bahwa 
setiap manusia adalah siswa kehidupan (every man/woman is a student 
of life). Setiap orang selamanya menjadi siswa hingga akhir hayatnya. Ia 
tidak pernah berhenti menjadi siswa. Ia tidak pernah berhenti belajar 
bagaimana menjadi manusia yang baik, berakhlak, dan bijaksana.

Proses belajar seumur hidup ini mengingatkan siapa pun yang 
pernah membaca sebuah puisi berjudul “It Is a Pleasure to Be a 
Student” (“Senang Menjadi Siswa”), yang ditulis oleh Ringu Tulku 
Rinpoche, seorang Guru Buddhis Tibet dari Ordo Kagyu. Simaklah 
tulisan itu sebagai berikut:

Senang Menjadi Siswa

Aku adalah siswa.
Aku telah menjadi siswa sepanjang kuingat. 
Dan senang menjadi siswa.

10 Wei-ming, Th e Global Signifi cance, h. 275.
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Senang belajar bahwa aku tak tahu.
Senang belajar bahwa aku telah tahu.
Senang belajar bahwa aku telah keliru.

Girang belajar dari para Guru Agung.
Girang belajar dengan berbagi apa yang telah kupelajari.
Girang belajar menjadi siapa aku.

Aku berupaya belajar tentang dunia di sekelilingku.
Aku berupaya belajar tentang siapa aku sebenarnya.
Aku berupaya belajar tentang bagaimana menjadi manusia 
yang patut.

Awan-awan menunjukiku tabiat duniaku.
Sungai-sungai menunjukiku tabiat diriku.
Bayi-bayi menunjukiku bagaimana menjadi lebih manusiawi.

Aku adalah siswa.
Aku akan menjadi siswa selama aku hidup.
Dan senang menjadi siswa.11 

Ajaran Konfusian agar belajar menjadi manusia sepanjang 
hayat sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad sebagaimana beliau 
mengatakan, “Carilah ilmu sejak waktu di tempat buaian hingga 
waktu di lubang lahat.” Mencari ilmu adalah bagian dari proses 
belajar dan pendidikan.

Fokus perhatian fundamental tradisi Konfusian untuk belajar 
menjadi manusia tertuju bukan kepada manusia dalam perbedaannya 
dengan alam atau dengan Langit. Tetapi fokus perhatiannya tertuju 
kepada manusia yang mencari harmoni dengan alam dan mutualitas 
[kesesuaian timbal-balik karakter, sifat, dan aktivitas] dengan 

11 Puisi in ditulis oleh Ringu Tulku Rinpoche di Gangtok, ibu kota Sikkim, 
negara bagian India, di timur laut negara itu, di lereng timur Himalaya, pada 
18 Januari 1983. 
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Langit. Belajar menjadi manusia memerlukan proses perluasan dan 
pendalaman yang mengakui keterhubungan antara semua modalitas 
eksistensi yang menentukan kondisi manusia. Melalui suatu jaringan 
yang selalu meluas dalam hubungan-hubungan yang meliputi keluarga, 
komunitas, bangsa, dunia, dan alam baka, orang Konfusian berupaya 
mencapai kemanusiaan dalam kepenuhannya yang mencakup. Proses 
pencakupan ini membantu memperdalam pengetahuan diri kita pada 
waktu yang sama melalui suatu usaha tanpa henti untuk membuat 
badan kita sehat, pikiran-dan-hati kita selalu waspada, jiwa kita murni, 
dan roh kita cemerlang. Pengem bangan diri adalah tujuan itu sendiri 
dan tujuan utamanya adalah realisasi diri.12

Suatu karakteristik yang menentukan dalam humanisme 
Konfusian adalah keyakinan pada transformasi kreatif kondisi 
kemanusiaan kita sebagai suatu perbuatan komunal dan sebagai 
suatu respons dialogis terhadap Langit. Ini melibatkan integrasi 
empat dimensi kemanusiaan kita: diri, komunitas, alam, dan 
Langit. Suatu penyelidikan tentang spiritualitas Konfusian harus 
mempertimbangan: diri sebagai tranformasi kreatif, komunitas 
sebagai kendaraan wajib untuk perkembangan manusia, alam 
sebagai rumah sebenarnya bagi bentuk kehidupan kita, dan 
Langit sebagai sumber realisasi diri paling dasar.13 Integrasi empat 
dimensi kemanusian kita, yaitu diri, komunitas, alam, dan Langit, 
melibatkan tiga serangkai hubungan: mutualitas antara diri dan 
komunitas, harmoni antara manusia dan alam, dan kesatuan antara 
Langit dan Umat Manusia. 

Penegasan Konfusian bahwa “Manusia bisa memperbesar Jalan” 
dan bahwa “Jalan tidak bisa memperbesar manusia” (Analects 15: 
28) tidak sama dengan ide Yunani bahwa manusia adalah ukuran 
segala sesuatu dan bahwa manusia memiliki kekuatan-kehendak 
untuk mengubah rangkaian natural perbuatan. Tentu saja, se-
perti dinyatakan secara tidak langsung oleh mitos Yu, manusia, 
melalui kerja tekun, usaha kolaboratif, kepemimpinan karismatik, 

12 Wei-ming, Th e Global Signifi cance, h. 210. 
13 Wei-ming, Th e Global Signifi cance, h. 210. 
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pengetahuan, kebulatan tekad, dan pengorbanan, mampu mengubah 
kekacau-balauan (chaos) (misalnya, banjir) menjadi tatanan (order) 
(misalnya, “sembilan wilayah” terairi dengan baik), tetapi agen 
manusia Konfusian, yang dianugerahi dengan sumber-sumber batini 
yang kaya untuk transformasi diri, adalah seorang abdi, patner, dan 
ko-kreator Langit. Sebagai seorang abdi, Mandat Langit bekerja 
melalui agen manusia untuk realisasi dirinya sendiri; sebagai seorang 
patner, agen manusia, dengan pengembangan diri, menyebarkan 
kebudayaan yang dikehendaki oleh Langit; dan sebagai seorang ko-
kreator, agen manusia ikut serta dengan Langit dalam kegiatan usaha 
kolaboratif untuk membawa proses kosmik kepada penyempurnaan: 
“Langit melahirkan, manusia menyempurnakan” (tiansheng 
rencheng). Kemampuan kita untuk memperbesar Jalan membuat 
kita menjadi abdi yang rendah hati, patner yang bertanggungjawab, 
dan ko-kreator yang terhormat. Justru karena kita diberdayakan oleh 
Langit untuk menjadi seorang manusia antropokosmik ketimbang 
seorang manusia antroposentrik, kita menghargai kebaikan-kebaikan 
sikap rendah hati, tanggungjawab, dan kehormatan.14 

Pada poin ini kita melihat bahwa manusia ideal dalam visi 
humanis Konfusian adalah manusia yang mampu mengubah 
kekacau-balauan menjadi keteraturan. Tujuan mengubah kekacau-
balauan menjadi keteraturan ini sesuai dengan makna asli kosmos 
(cosmos), yang berati keadaan teratur, sebagai lawan dari keos (chaos), 
yang berarti kekacau-balauan. Itulah sebabnya mengapa dunia 
disebut “cosmos,” sebuah kata yang telah menjadi kata Inggris, yang 
berasal dari kata benda Yunani kosmos, yang berarti “tatanan” atau 
“penataan yang baik.” Pikiran-pikiran tajam orang-orang Yunani 
kuno cepat melihat di dunia ini sebuah ungkapan yang tepat bagi 
tatanan, harmoni, keindahan, dan keteraturan yang mereka amati 
di dunia ini sekitar mereka. Karena alasan ini, kosmos segera menjadi 
bermakna “dunia,” yaitu alam jasmani.15 

14 Weing-ming, Th e Global Signifi cance, h. 187-88. 
15 Paul J. Glenn, Cosmology: A Class Manual in the Philosophy of Bodily Being 

(St. Lous and London: B.Herder Book, 1957), h. 1. 
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Meskipun manusia Konfusian dianugerahi kamampuan luar 
biasa dengan sumber-sumber batini yang kaya untuk melakukan 
transformasi diri, ia tidak akan pernah menempati posisi tinggi 
Langit; ia menempati posisinya yang tepat sebagai seorang abdi, 
patner, dan ko-kreator Langit. Kampuan manusia Konfusian untuk 
“memperbesar Jalan,” karena ia dilengkapi dengan sumber-sumber 
batini yang kaya untuk transformasi diri, yang memungkinkannya 
menjadi agen untuk realisasi dirinya sendiri, untuk mengembangkan 
dan menyebarkan kebudayaan, dan untuk membawa proses kosmik 
kepada penyempurnaan, semua itu tidak akan pernah mengubah 
posisinya menjadi posisi Langit. Kemampuan dan kelebihan 
luar biasa itu, yang dimiliki oleh manusia Konfusian, tidak akan 
mengubah dirinya menjadi wujud yang setara dengan Langit, apalagi 
menjadi Langit. Manusia seperti itu jauh dari sifat takabur, angkuh, 
sombong, pongah, dan tinggi hati. Manusia seperti itu adalah 
manusia yang rendah hati, tawaduk, patuh, tunduk, dan taat. 

Keyakinan Konfusian bahwa kebajikan dapat dipelajari dan 
bahwa pemberian teladan kebajikan, kebijaksanaan, dapat dicapai, 
telah menjadi suatu sumber inspirasi untuk elite terpelajar dan 
rakyat umum di China. Sebenarnya, suatu karakteristik kebudayaan 
China yang menentukan adalah keyakinannya pada kapasitas 
manusia bagi transformasi diri yang kreatif. Kepercayaan bahwa 
seorang manusia yang rendah hati bisa menjadi teladan kemanusiaan 
dan bisa bersifat dengan sifat ketuhanan dalam kumpulan orang 
yang berbuat kebajikan dipegang secara luas di antara orang-orang 
China modern dan tradisional. Bagi mereka, kebijaksanaan adalah 
manifestasi kemanusiaan, dan Konfusius adalah sang bijaksana 
paradigmatik.16 

Di sini kita melihat bahwa keyakinan kuat kebudayaan China 
pada kapasitas manusia untuk transformasi diri yang kreatif tetap 
menjadi salah satu karakteristik yang melekat pada kebudayaan 
China selama berabad-abad sampai hari ini. Kita melihat pula bahwa 
orang yang rendah hati bisa menjadi teladan kemanusian dan bisa 

16 Weing-ming, Th e Global Signifi cance, h. 309. 
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bersifat dengan sifat ketuhanan. Manusia Konfusian adalah manusia 
bijaksana dan rendah hati. Konfusius adalah manusia ideal itu, dan, 
karena itu, ia adalah teladan terbaik. 

Konsep manusia Konfusian ini mengingatkan para pembaca 
Muslim pada konsep Islam tentang kedudukan manusia sebagai 
hamba Allah dan khalifah-Nya di bumi. Kedudukan yang sangat 
mulia ini ditempati oleh manusia ideal, yang oleh Ibn ‘Arabi, 
formulator besar Sufisme, disebut “manusia sempurna” (al-
insān al-kāmil). Manusia sempurna, sebagai hamba Allah, harus 
tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah; ia harus mengaktualkan 
kehambaannya. Pada saat yang sama, manusia sempurna, sebagai 
khalifah atau wakil Allah di bumi, harus memantulkan semua 
nama dan sifat Allah secara sempurna dan seimbang; ia harus 
mengaktualkan kekhalifahannya.

Filsafat Konfusian sebagai humanisme antropokosmik, yang 
menekankan hubungan harmonis antara manusia dan alam, 
menekankan pula hubungan harmonis antara individu dan 
masyrakat. To Th i Anh, seorang cendekiawan perempuan Konfusian 
dari Vietnam, mengatakan bahwa ia melihat Konfusianisme sebagai 
humanisme, yang tujuannya adalah kesejahteraan person dalam 
hubungan harmonis dengan masyarakat. Pusat perhatiannya adalah 
manusia dan sifat munusia, karena itu anak judul yang ia berikan 
untuk pembahasan tentang Konfusianisme dalam karyanya yang 
berjudul Eastern & Western Cultural Values: Confl ict or Harmony? 
adalah “What It Means to Be Human.”17 Konfusianisme, 
sebagaimana Taoism dan Buddhisme, sangat menekankan harmoni, 
sehingga judul bab yang diberikan oleh Anh dalam karya tersebut 
yang membicarakan tiga aliran fi lsafat Timur itu adalah “Th e Cult 
of Harmony,” yang berbeda dengan judul bab dalam karya yang 
sama yang membicarakan nilai-nilai utama kultural Barat, yaitu 
“Th e Cult of the Person.”18

17 To Th i Anh, Eastern & Western Cultural Values: Confl ict or Harmony? 
(Manila: East Asian Pastoral Institute, 1974), h. 5. 

18 Anh, Eastern & Western Cultural Values, h. 5, 35.
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Penegasan Konfusian pada harmoni, baik harmoni manusia 
dengan alam maupun harmoni person dengan masyarakat, sangat 
relevan dengan kondisi dan situasi dunia masa kini yang tidak 
pernah sepi dari konfl ik, kekacau-balauan, dan kekerasan. Harmoni 
bisa dicapai hanya dengan kesatuan, kedamaian, cinta, kasih sayang, 
kelembutan, keramahan, kearifan, ketulusan, dan kedermawan. 
Telah lama kita sebagai umat manusia hidup di dunia yang penuh 
persaingan dan ketegangan. Kita hidup dalam keadaan di mana 
kita ingin saling menguasai, saling mengalahkan, dan saling 
menaklukkan. Kita hidup dari separuh jiwa, yang dikuasai oleh 
tingkat rasional, tingkat sadar, sehingga menenggelamkan separuh 
jiwa yang lain, yang dikuasai oleh tingkat intuitif, tingkat bawah 
sadar. Kita hidup dalam keadaan yang didominasi oleh kekuatan 
maskulin, sehingga menyingkirkan kekuatan feminin. Akibatnya, 
terlalu banyak konflik, perpecahan, kekerasan, peperangan, 
pembunuhan, kekejaman, keberingasan, dan kebrutalan. Kita 
merindukan saparuh jiwa yang hilang, tingkat intuitif, tingkat 
bawah sadar. Kita merindukan kekuatan feminin dari jiwa kita. Kita 
merindukan kedamaian, ketenteraman, kasih sayang, kelembutan, 
kesatuan, persaudaraan, kebebasan, dan kearifan.

Ramalan dan ajakan Bede Griffi  ths, seorang rahib, fi lsuf dan 
penulis Kristen Katolik yang mendirikan suatu komunitas kerahiban 
di India pada 1955, untuk memulihkan keseimbangan karakter 
manusia modern agar mencapai harmoni kehidupannya patut 
mendapat perhatian kita. Guru spiritual ini mengatakan:

Salah satu karakter kebudayaan baru akan menjadi aspek 
femininnya. Selama tiga ribu tahun dunia telah dikuasai 
oleh kebudayaan patriarkhal yang menguasai kebudayaan 
matriarkhal kuno zaman-zaman terdahulu. Kita sekarang telah 
mencapai batas kebudayaan maskulin ini dengan karakter 
agresif, kompetitif, rasional, dan analitik. Kita sekarang sedang 
bergerak kepada sebuah zaman saat prinsip feminin dihargai, 
yin yang kontas dengan yang. Dalam pemahaman China yang 
adalah prinsip maskulin, yin adalah [prinsip] feminin, dan 
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ketika yang mencapai batasnya ia mulai bergerak kembali 
lagi kepada yin. Kita sekarang telah mencapai batas yang, 
kebudayaan maskulin, dan kita secara pasti sedang bergerak 
kembali kepada [kebudayaan] feminin. [Kebudayaan] feminin 
cepat atau lambat akan mengambil tempatnya yang tepat 
dengan karakter-karaker intuisi, empati dan ko-operasinya, 
dan dengan pendekatan holistiknya. Ini dengan pasti akan 
mempengaruhi bukan hanya tatanan-tatanan ekonomi, sosial 
dan politik tetapi juga spiritualitas dan agama.19 

Prediksi dan undangan Griffi  ths ini memberikan harapan besar 
untuk mengembalikan keseimbangan antara aspek yin dan aspek 
yang, antara kebudayaan feminin dan kebudayaan maskulin, yang 
dengan demikian akan menciptakan harmoni. Prinsip keseimbangan 
dan harmoni seperti ini adalah juga prinsip yang ditekankan oleh 
fi lsafat Konfusian.

Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari fi lsafat Konfusian 
untuk kemanusian. Tetapi pada kesempatan yang terbatas ini, 
cukuplah dikatakan bahwa pelajaran utama yang patut kita ambil 
dari fi lsafat Konfusian adalah bahwa kita harus selalu belajar menjadi 
manusia yang sebenarnya tanpa henti sepanjang hayat. Belajar 
menjadi manusia adalah sebuah proses mempelajari diri untuk 
mencapai pengetahuan diri. Belajar adalah sebuah proses holistik 
berkesinambungan dari pembangunan karakter, pembinaan akhlak, 
yang dimulai dari diri masing-masing kita sendiri sebagai individu. 
Pembangunan karakter oleh masing-masing individu adalah langkah 
awal menuju pembangunan karakter masyarakat dan bangsa karena 
masyarakat dan bangsa adalah kumpulan individu-individu sebagai 
anggota-anggota yang membentuknya. 

Belajar menjadi manusia jelas sekali bertujuan agar orang yang 
belajar itu menjadi manusia dalam arti sebenarnya, yang oleh Ibn 
‘Arabi, seperti dijelaskan di atas, disebut “manusia sempurna” (al-

19 Bede Griffi  ths, A New Vision of Reality: Western Science, Eastern Mysticism, 
and Christian Faith (Springfi eld, Illinois: Templegate Publishers, 1999), h. 294.
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insān al-kāmil), untuk membedakannnya dengan orang yang belum 
menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya, yang disebutnya 
“manusia binatang” (al-insān al-hayawān). Manusia sempurna 
adalah manusia yang berakhlak dengan akhlak Allah, berakhlak 
dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ia adalah hamba dan 
khalifah Allah. Itulah manusia yang berakhlak mulia. Sedangkan 
manusia binatang, seperti dilukiskan oleh Ibn ‘Arabi, adalah manusia 
yang memiliki sifat-sifat persis seperti sifat-sifat binatang, meskipun 
bentuk lahirnya sama atau serupa dengan bentuk manusia.

Suatu bangsa akan jatuh martabatnya kepada kehinaan, bahkan 
lebih hina dari binatang, bila bangsa itu dihuni oleh manusia-
manusia binatang, manusia-manusia setengah bintang, manusia-
manusia sepertiga binatang, manusia-manusia seperempat binatang, 
dan seterusnya. Kepemimpinan suatu bangsa yang berada dalam 
genggaman tangan para penguasa yang terdiri dari manusia-manusia 
binatang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa itu, 
menghancurkan peradabannya, dan membawanya kepada kenistaan. 
Keadaan buruk seperti ini harus dihindari oleh bangsa yang memiliki 
cita-cita mulia. Jalan utama menghindari keterperosokan ini adalah 
membangunkan kesadaran semua anggota bangsa itu, apalagi para 
pemimpinnya, untuk belajar menjadi manusia melalui pendidikan 
dalam arti seluas-luasnya secara berkesinambungan. 

Konsep-konsep fi losofi s kunci tentang manusia ideal yang 
diungkapkan dengan susunan kata-kata yang indah tidak 
mendatangkan manfaat apapun kecuali bagi kepuasan intelektual bila 
tidak direalisasikan dalam perbuatan nyata kehidupan sehari-sehari. 
Dalam kenyataan, tidak banyak orang yang mampu menyatukan 
konsep dan realitas, atau menyatukan kata dan perbuatan. 
Peringatan agar kita menyatukan kata dan perbuatan patut menjadi 
perhatian setiap orang yang mau belajar menjadi manusia. Simaklah 
peringatan yang sekaligus juga nasehat berikut:

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

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

Belajar menjadi manusia menjadi sangat relevan bagi 
bangsa Indonesia saat ini ketika hadangan kebangkrutan moral 
mengancam bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Kesadaran akan 
belajar menjadi manusia sebagai proses pendidikan holistik yang 
berkesinambungan sepanjang hayat sejalan dengan Pancasila, dasar 
negara kita, yang harus menjadi acuan pendidikan karakter bangsa 
Indonesia. Kesadaran itu harus dibangkitkan teru-menerus agar 
bangsa ini lepas dari keterpurukan yang telah menjatuhkan harkat 
dan martabatnya. Kita harus optimis. Kita pasti bisa. 

Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan melindungi bangsa 
kita agar bangsa kita selalu memiliki kesadaran belajar menjadi 
manusia. Amin. 

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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ISLAM AGAMA CINTA 
DAN KEBAHAGIAAN

Pipin Suhendar

 

Indonesia adalah sebuah bangsa yang dasar negaranya adalah 
Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Ateisme adalah “barang haram” di negeri  ini. Mata pelajaran 
agama adalah mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai 
tingkat perguruan tinggi. Tetapi dengan segala perangkat itu bangsa 
Indonesia belum menjadi bangsa yang beradab, alih-alih agama 

mencetak insan ilahiah yang menebarkan rahmat bagi seluruh 
alam, agama malah seolah menjadi biang resistensi sosial. Alih-alih 
menjadi insan yang amanah malah Departemen Agama (sekarang: 
Kementerian Agama) pernah disinyalir sebagai departemen terkorup 
di negeri ini. Alam di sekitar manusia Indonesia rusak, kohesi sosial 
pecah di tengah gebyarnya pengajian dan menjamurnya halakah-
halakah keagamaan. Singkat kata, seperti sudah didiskursuskan oleh 

Judul buku : Islam: Risalah Cinta dan Kebahagiaan
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Penerbit : Mizan
Waktu terbit : Februari 2013
Jumlah halaman : 213 + viii halaman
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banyak pengamat agama, di Indonesia kesalehan ritual yang gegap 
gempita itu belum berkorelasi positif dengan kesalehan sosial.

Tentu banyak sebab yang melatari “schizophrenia” keberagamaan 
privat dengan aktualisasi perilaku dalam kehidupan sosial tersebut, 
khusus untuk umat Islam. Nurcholish Madjid dalam karyanya Islam, 
Doktrin, dan Peradaban mengatakan bahwa kondisi keberagamaan 
yang demikian itu terus berlangsung karena Islamisasi di Indonesia 
belum tuntas, dalam arti bahwa keberislaman mayoritas masyarakat di 
Indonesia baru sebatas pada aspek ritual formal. Hal ini dikarenakan 
ketika Islam pertama kali masuk ke Indonesia, masyarakat Islam 
yang baru itu keburu berhadapan dengan kolonialisme. Hal ini 
nampaknya yang menyebabkan pemikiran Islam di Indonesia 
lebih mengarah kepada “ideologisasi” keberislaman. Sinyalemen itu 
diperkuat oleh hasil penelitian disertasi Afi f Muhammad terhadap 
pemikiran Sayyid Qutb. Menurut Afi f Muhammad, abad ke-19 
merupakan abad kebangkitan Islam yang disulut sumbunya oleh 
Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh yang kemudian 
gema pemikiran mereka merambah ke seluruh penjuru dunia Islam, 
sehingga lahirlah gerakan pembebasan di berbagai negeri yang 
dihuni mayoritas kaum Muslim, baik di Asia maupun Afrika. 

Pada masa itu, Islam tidak lagi dipahami sebagai suatu 
doktrin tetapi sebagai landasan perjuangan. Untuk itu dilakukan 
reinterpretasi, dan reformulasi, bahkan redefi nisi total atas berbagai 
masalah dalam ajaran Islam: iman dan islam, syirik dan kufur, 
budaya dan peradaban, negara dan hukum, ilmu pengetahuan 
dan moral, keluarga dan masyarakat, kehidupan pribadi dan sosial. 
Bahkan upaya pembaruan itu dilakukan juga terhadap  metode 
pengajaran dan pemahaman Islam. Jika pemikiran-pemikiran Islam 
sebelum abad ke-20 bercorak teosentris dan kurang menghargai 
pemikiran rasional, maka pada abad ke-20 pemikiran-pemikiran 
Islam memperlihatkan adanya pergeseran dari teologi tradisional 
spekulatif ke ideologi politis.

Ideologisasi tersebut, ungkap Afi f Muhammad, sebenarnya 
sangat perlu pada waktu itu dikarenakan ummat Islam membutuhkan 
semacam spirit untuk melawan kolonialisme dan untuk membentuk 
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kohesi sosial dalam tubuh umat Islam. Hasilnya tak lama setelah itu 
negara-negara Muslim menjadi negara-negara merdeka dan berdaulat, 
meskipun implikasi dari ideologisasi tersebut  menciptakan ingroup 
dan outgroup yang hitam-putih. Manusia, kalau bukan mukmin, 
pasti kafi r. Di satu sisi ada hizbu’Llāh (kelompok Allah), dan di 
sisi yang lain ada hizb al-syaythān (kelompok setan); keduanya 
diperhadap-hadapkan secara diametral.

Namun, masih menurut Afi f Muhammad, kalaupun implikasi 
dari ideologisasi dengan jalan “mendikotomisasikan” masyarakat 
menjadi ingroup dan outgroup seperti itu masih berlanjut sampai 
saat sekarang dan turut andil dalam terciptanya resistensi sosial 
keagamaan, kita tidak bisa menyalahkan masa lalu dikarenakan 
realitas sosio-historis umat Islam pada waktu itu dalam keadaan 
terhegemoni oleh kolonialisme yang membutuhkan ideologisasi. 
Kalaupun mau menyayangkannya, hal itu harus dialamatkan 
kepada generasi pemikir Islam selanjutnya, yakni kenapa generasi 
yang hidup pasca kolonialisme tidak melakukan pembaruan 
pemikiran. 

Dalam situasi sosio-historis keberagamaan umat Islam Indonesia 
seperti itu, Islam: Risalah Cinta dan Kebahagian, karya  Haidar 
Bagir, menjadi oase di tengah sahara pemikiran keberagamaan yang 
demikian fi qh oriented. Buku ini seolah menjadi jawaban terhadap 
apa yang dilontarkan oleh Afi f Muhammad, yakni pembaruan 
pemikiran Islam yang telah mengalami pergeseran itu. Haidar Bagir 
mengatakan, mengutip hasil wawancara Harian Kompas dengannya 
pada tahun 2008, perlunya pergeseran paradigma pemahaman 
keagamaan dari paradigma Islam sebagai agama beroriantasi hukum 
(nomos atau  law oriented religion)  ke agama berorientasi cinta (love 
atau eros oriented religion) (h. x).

Hanya dengan melakukan pergeseran paradigma ini Islam 
akan dapat menampilkan wajahnya sebagai “rahmat bagi semesta 
alam,” dan bukan seperti kenyataan sekarang yang di dalamnya 
Islam tampil sebagai agama politik yang eksklusif, bahkan 
terkadang violent. Meskipun, lanjut Haidar Bagir, harus disadari 
juga bahwa citra Islam yang seperti ini sebagiannya juga dibentuk 
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oleh kesalahpahaman dan penyalahpahaman oleh sementara media 
massa internasional, khususnya media massa Barat (h. xi).

Mengutip rangkaian hadis yang dijalin oleh Syekh Yusuf 
Makassari, Haidar Bagir mengungkapkan, “Agama adalah mengenal 
Allah (ma‘rifatu’Llāh). Mengenal Allah adalah berlaku dengan 
akhlak  (yang baik). Akhlak (yang baik) adalah menghubungkan 
tali kasih sayang (silaturahim). Dan silaturahim adalah memasukkan 
rasa bahagia kepada sesama kita” (h. 3). Hadis ini menegaskan bahwa 
inti  keberagamaan (atau bisa diterjemahkan inti keberislaman) 
adalah menghubungkan tali kasih sayang, yang berarti memasukkan 
rasa bahagia ke dalam hati sesama, baik Muslim maupun non-
Muslim. 

Bahkan seluruh kehidupan manusia dalam Islam, menurut 
Haidar Bagir, adalah proses perjalanan yang diliputi oleh kerinduan 
terhadap Yang Maha Kasih. Kerinduan dalam menjalani siklus 
kehidupan manusia dari Tuhan turun ke bumi sampai kembali 
lagi ke Tuhan digambarkan dengan indah dalam kisah seruling 
bambu oleh Jalaluddin Rumi. Alkisah, terasinglah sebilah bambu 
dari rumpunya, dan kini ia lahir sebagai sebuah seruling. Ia 
dirundung duka dan kerinduan yang tak berkesudahan. Setiap kali 
ditiup, suaranya sendu menyayat hati. Rasa terpisah dari induknya 
membuat dia menyanyi penuh duka dan kerinduan: 

Dengarkan nyanyian sendu seruling bambu, 
Menyayat selalu, 
Sejak direngut dari rumpun rimbunnya dulu, 
Alunan lagu sedih dan cinta membara
Rahasia nyayianku, meski dekat, 
Tak seorang pun dapat mendengar dan melihat.
Oh, andai ada teman yang tahu isyarat, 
Mendekap segenap jiwanya dengan jiwaku! 
Ini nyala cinta yang membakarku, 
Ini anggur cinta mengilhamiku. 
Sudilah pahami betapa para pecinta terluka, 
Dengar, dengarkanlah rintihan seruling! (h. 33-34).
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Usaha mengejar pencapaian kesenangan duniawi — menumpuk 
harta, meraih kekuasaan, menangguk popularitas — sebenarnya 
adalah ketersamaran dari kerinduan ini (h. 36). Pada titik ini Haidar 
Bagir mengingatkan kita pada derita alienasi yang dialami oleh 
masyarakat modern. Runtuhnya otoritas agama telah menyebabkan 
manusia modern mencampakan yang spirit, sementara di sisi lain, 
sains yang dahulu dipuja sebagai wahana pembebas manusia dari 
belengu mitos sekarang sudah hampir mencapai titik mengontrol 
manusia, sains yang tadinya hadir untuk memanusiakan manusia 
justru sekarang hadir sebagai sistem raksasa yang menjadikan manusia 
hanya sebagai sekrup-sekrup kecilnya. Kita dipaksa mengikuti 
keputusan-keputusan yang dibuat menurut perhitungan alat-alat 
teknologi, belum lagi kemajuan teknologi telah menyuguhkan 
mesin-mesin hasrat yang seolah tanpa jeda menggedor untuk 
menarik perhatian sehingga masyarakat modern alpa dari adanya, 
luput untuk mengingat sangkan paraning dumadinya.

Kerinduan akan center of existence yang tersamarkan berkelindan 
dengan mesin hasrat yang mengaburkan kesadaran, berimplikasi 
pada pencarian yang tak berkesudahan dan berujung pada 
eksploitasi daging (kewadagan) karena yang spirit sudah diabaikan. 
Zaman sekarang menjadi  serba daging dalam bahasa Gusmus 
(pangggilan Akrab KH Musthofa Bisri). Manusia modern telah 
menjadi mobil, properti atau bahkan zombie yang memperebutkan 
segala sesuatu yang berbau daging, memperebutkan materi sebagai 
substitusi dari keterhalangan menggapai adanya, yakni menggapai 
kemanusiaanya yang merupakan pusat eksistensi, karena dalam 
kemanusiaan Tuhan dijumpai, karena manusia yang sudah mencapai 
kemanusiaan yang hakiki seperti kata Eric Fromm adalah Imago 
Dei. Sedangkan pertarungan untuk mencapai kualitas Imago Dei, 
atau Insan Kamil dalam bahasa tasawuf, terletak pada sebarapa besar 
kita bisa mendekati-Nya, dengan berusaha menjadi seperti-Nya. 
Menjadi memiliki akhlak-Nya adalah berakhlak dengan akhlak-Nya 
(al-takhalluq bi akhlāq Allāh), menjadikan hati kita dipenuhi kasih 
sayang terhadap sesama (h.36). Pada titik ini paradigma religiusitas 
yang diusung oleh Hadiar Bagir tidak hanya solusi problem sosial 
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radikalisme keberagamaan, melainkan sekaligus resep bagi krisis 
eksistensial manusia modern.

Kelebihan dari buku ini adalah pemaparannya yang disajikannya 
dalam bahasa populer. Di sinilah tampak penguasaan Haidar Bagir 
akan dimensi esoterik Islam (‘Irfan). Ia mampu menjelaskan 
persoalan ‘Irfan yang sulit dengan bahasa sederhana. Simplex 
veri sigillum, kesederhanaan adalah tanda kebenaran. Ungkapan 
ini mungkin yang pas untuk buku Islam: Risalah Cinta dan 
Kebahagiaan. 

Pipin Suhendar adalah mahasiswa Program Studi Perbandingan Agama, 
Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 
Bandung.
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MEMBELA WAHDAT AL-WUJŪD

Abdul Muaz

Agaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa doktrin wahdat al-wujūd 
(Kesatuan Wujudi), hingga saat ini, masih menjadi polemik dan 
kontroversial. Bagi sebagian Muslim Nusantara, doktrin tasawuf 
yang dicetuskan oleh Ibn ‘Arabi ini kerap dituding melenceng dari 
ajaran Islam. Doktrin ini dianggap membawa paham yang tidak 
berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Ia dituduh sebagai paham yang 
menyesatkan umat Islam. Boleh jadi tudingan sesat dan melenceng 
dari ajaran Islam ini disebabkan oleh: pertama, ketidakmengertian 
akan paham-paham tasawuf falsafi  meski sudah membaca karya-
karya Sufi  bersangkutan; dan kedua, taklid buta atas fatwa-fatwa 

ulama yang secara politis diuntungkan kekuasaan dan keadaan. 
Anggapan ini diperparah oleh laku keagamaan sebagian Muslim 
yang mengaku mengamalkan tasawuf tetapi melupakan syariat. 
Padahal tasawuf dan syariat tidak bisa dipisahkan.

Judul buku : Ithāf Al-Dzakī:
   Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara
Penulis : Oman Fathurahman
Penerbit : Mizan
Waktu terbit : Agustus 2012
Jumlah halaman : 283 + xiv halaman
Ukuran buku : 15.9 x 24 cm
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Hal ini  membuat citra tasawuf falsafi  [satu istilah yang saat 
ini banyak ditinjau kembali oleh para pengkaji tasawuf lantaran 
mengandaikan pencetus tasawuf falsafi  “tidak mengutamakan 
akhlak”] centang perenang dengan stigma-stigma negatif. Padahal 
Ibn ‘Arabi sendiri, dalam al-Futuhāt al-Makkiyah pernah berujar: 
“Jika engkau bertanya, ‘Apa itu tasawuf?’ maka kami menjawab, 
“[Tasawuf adalah] mengikatkan diri kepada kelakuan-kelakuan 
baik menurut syariat secara lahir dan batin, dan itu adalah ahlak 
mulia.” Nah, buku bertajuk Ithāf Al-Dhakī: Tafsir Wahdatul Wujud 
bagi Muslim Nusantara, yang ditulis oleh Oman Fathurahman ini, 
kiranya sebuah bukti baru bahwa “kesalahpahaman” atas doktrin 
wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabi atau pun doktrin fi losofi s serupa 
sebelum dirinya pernah gegap gempita di Nusantara ini.  

Syahdan, Oman menyingkapkan bukti itu melalui manuskrip 
kuno yang ditulis oleh Ibrahim al-Kurani (w.1690), seorang Sufi  
terkemuka Haramayn, melalui karya Ithāf al-Dzakī bi Syarh al-
Tuhfah al-Mursalah ilā al-Nabī.  Kitab ini  adalah karya klasik abad 
ke-17 yang baru pertama kalinya diterbitkan di Indonesia setelah 
melalui riset panjang dan tekun yang dilakukan oleh Direktur 
Eksekutif Pusat Studi Manuskrip Islam Nusantara (Pusnira) UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Melalui penelitiannya atas Ithāf 
al-Dzakī ini, Oman tidak hanya menguak bahwa pernah ada upaya 
“penyelewengan” atas makna tasawuf falsafi  dan pengamalanya, 
tapi juga menegaskan hal penting: capaian tertinggi ulama-ulama 
Nusantara dalam ranah fi lsafat dan pemikiran Islam.

Hal tersebut setidaknya bisa dilihat dari pernyataan al-Kurani 
dalam pembukaan Ithāf al-Dzakī: 

Kami telah menerima kabar dari komunitas Jawi (Jamā‘ah 
al-Jāwiyyīn) bahwa di kalangan masyarakat “Jawa” telah 
tersebar sebagian kitab tentang ilmu hakikat dan ilmu batin, 
yang dipelajari dan diajarkan oleh para pecinta ilmu, tapi 
tanpa memahami terlebih dahulu syariat Nabi yang terpilih, 
(Muhammad), saw, bahkan tanpa memahami ilmu hakikat 
yang diberikan kepada orang-orang yang menempuh jalan Allah 
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Ta‘ala, yang berusaha mendekati-Nya, orang-orang pilihan, 
atau mereka yang menempuh salah satu dari beberapa jalan 
(tarekat) yang dilandaskan pada al-Qur’an dan Sunnah, dengan 
benar-benar mengikuti keduanya, lahir dan batin, sebagaimana 
orang-orang saleh dan suci telah menjalaninya. Hal inilah yang 
menyebabkan sebagian dari mereka tergelincir dari jalan yang 
benar, menyesatkan akidah... Jamaah Jawi tersebut menceritakan 
kepadaku bahwa di antara kitab yang paling masyhur di kalangan 
mereka adalah risalah pendek berjudul al-Tuhfah al-Mursalah 
ilā al-Nabī shalla Allāh ‘alayh wa-sallam, karangan al-‘ārif 
billāh al-Syaykh Muhammad ibn Syaykh Fadl Allah al-Hindi 
al-Burhanfuri. Beberapa Jamaah Jawi meminta kepada diriku 
yang tak berilmu ini untuk menulis sebuah komentar (sharh) 
atas kitab tersebut, agar dapat menjelaskan kesesuaian masalah-
masalah (yang dibahas) di dalamnya dengan prinsip-prinsip dasar 
agama, yang diperkuat dengan dalil-dalil dari kitab yang mulia 
serta Sunnah (tuntutan) pemimpin para nabi...” (h. 54-55). 

Pernyataan al-Kurani ini begitu tegas bahwa karyanya ini 
adalah respons atas permintaan Jamaah Jawi (satu istilah yang 
dipakai oleh al-Kurani untuk menyebut semua orang Muslim yang 
datang dari Melayu-Nusantara [Asia Tenggara] tanpa memandang 
tempat asal mereka di kawasan ini) (h. 47), dan secara spesifi k 
untuk mengklarifi kasi perdebatan dan salah paham atas doktrin 
wahdat al-wujūd yang terjadi di Aceh (h. 2). Tak aneh bila al-Kurani 
menamakan karanganya ini Ithāf al-Dzakī, yang berarti pemberian 
untuk orang-orang cerdas (baca: Jamaah Jawi). 

Isi Ithāf al-Dzakī sendiri, tulis Oman, secara keseluruhan adalah 
pembelaan dan kompromi al-Kurani terhadap gagasan-gagasan 
pokok Ibn ‘Arabi berkaitan dengan doktrin-doktrin mistiko-
fi losofi s-Islam. Sebagian besar isinya menekankan pandangan 
spesifi k para Sufi  terhadap al-Qur’an, hadis Nabi, dan teologi para 
fi lsuf. Di dalamnya, al-Kurani menguraikan dengan jernih dan detil 
secara proporsional tasawuf yang koheren dengan syariat hingga 
pengertian hakiki wahdat al-wujūd Ibn ‘Arabi sendiri.
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Tengok saja sub-sub judul yang dibuat oleh Oman dalam 
terjemahan Indonesia karya al-Kurani ini, yang menurut hemat 
penulis, masih sangat relevan untuk konteks kekinian meski 
ditulis pada abad ke-17. Di antaranya adalah sub-sub judul “Dua 
Sisi Makna al-Qur’an: Yang Tersurat dan Yang Tersirat” (h. 69), 
“Metodologi Sufi  dalam Memahami al-Qur’an dan Hadis” (h. 76), 
“Keterbatasan Akal dalam Memahami Pengetahuan al-Haqq” (h.86), 
“Bagaimana Menyikapi Ilmu Hakikat yang Dimiliki Para Sufi ?” (h. 
96), “Keselarasan antara Ilmu Hakikat dan Kewajiban Syariat” (h. 
98), “Tasawuf Tidak Menggugurkan Kewajiban Syariat” (h. 109), 
“Kebenaran Ajaran Wahdatul Wujud” (h. 114), hingga “Pembelaan 
Al-Kurani terhadap Doktrin Wahdatul Wujud (h.152).   

Agar pembaca lebih tune in dalam membaca terjemah It āf al-
Dzakī, dalam Bab I, yang berjudul “Tentang Ithāf al-Dhakī,” Oman 
menyuguhkan pengenalan ihwal karya ini, mulai dari penjelajahan 
ilmiah tentang manuskrip-manuskrip kunonya, biografi  al-Kurani, 
karya-karyanya selain Ithāf al-Dzakī hingga pemikiran-pemikiranya. 
Upaya ini membuat pembaca lebih paham posisi Ithāf al-Dzakī 
dalam sejarah tasawuf Nusantara. 

Bahkan yang menarik dan luarbiasa dari buku ini adalah 
bahwa Oman tidak hanya menerjemahkan Ithāf al-Dzakī, tetapi 
juga melampirkan teks Arabnya agar para peneliti atau peminat 
tasawuf bisa merujuk langsung pada penjabaran al-Kurani. Bagi 
penulis, buku ini adalah sebuah jihad ilmiah mengagumkan 
yang ditorehkan Oman dalam khazanah tasawuf Nusantara. 
Terlebih, ia sudah menyigi naskah-naskah asli Ithāf al-Dzakī dari 
pelbagai sumber selama dua tahun, dan kemudian ia memilah dan 
memilihnya salah satu manuskrip yang menurutnya paling antik 
dan representatif. “Naskah koleksi Fazil Ahmed Pasa pula yang 
kemudian saya jadikan sebagai landasan penyusunan edisi teks, 
dengan pertimbangan usianya yang paling tua di antara tujuh belas 
salinan naskah yang disertakan dalam penelitian” (h.38).  Selain itu, 
Oman juga melampirkan sekilas biografi  singkat tokoh-tokoh yang 
disinggung al-Kurani dalam Bab 4 sehingga lebih memudahkan 
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pembaca untuk memahami uraian al-Kurani saat ia menjelaskan 
beberapa tema yang dibahasnya.  

Kalau pun ada sisi lemah dari buku ini, menurut penulis, 
transliterasi teks Arab dalam buku berbahasa Indonesia ini masih 
menggunakan gaya penyuntingan buku-buku berbahasa Inggris 
hingga transliterasi ini bagi pembaca Indonesia sedikit menganggu. 
Misalnya, kata Ithāf al-Dhakī dalam karya ini, yang mengikuti 
transliterasi untuk karya-karya berbahasa Inggris, yang lazimnya 
dalam  transliterasi penerbitan Indonesia ditulis Ithāf al-Dzakī. 

Kendati demikian, hal tersebut tidak mengurangi betapa 
“bergizi” dan bermanfaatnya buku ini bagi sumbangan khazanah 
tasawuf Nusantara. Bila ditarik ke dalam konteks sekarang pun, 
buku ini terasa menohok bagi sebagian Muslim Indonesia (entah 
itu para peneliti dan pengkaji tasawuf atau kaum cerdik cendekia) 
yang menjadikan kajian tasawuf mazhab Ibn ‘Arabi dan tasawuf pada 
umumnya hanya sebagai “kegagahan atau kegenitan intelektual” 
semata, sebagai arena asyik-masyuk berwacana saja, alias lip service 
semata. Jangan sampai kenyataan ironis ini dalam kesemarakan 
kajian tasawuf terjadi terus-menerus: supaya jangan tidak ada atsar 
dalam laku keseharian untuk mengamalkanya. 

Wa’Llāhu a‘lam bi al-shawāb. 

Abdul Muaz adalah mahasiswa PMIAI Universitas Paramadina-ICAS Jakarta 
2013. Sekarang ia  bergiat sebagai penulis dan penyunting pada penerbitan 
Islam, serta aktif sebagai blogger pada www.abd-muaz.com.  
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PEMBETULAN
TITIK-TEMU 5/1 (Juli – Desember 2012)

NO. HLM. BRS. SALAH BETUL 

1. 9 7 Ketia Ketika
2. 11 14 mengisi terisi
3. 15 16 masih seperti seperti
4. 18 10-11 dalam dalam Ithāf al-Dzakī       
5.            Ithāf al-Dzakī
6. 102 10 BilaTuhan Bila Tuhan
7. 105 28 [kemdian [kemudian
8. 110 20 dan dan ketiga, 
9. 115 12 hajar Hajar
10. 163 30 apa sedang apa yang sedang
11. 164 11 alam semesta abadi alam bagian dalam
12. 164 12 idea ide
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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




