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WATAk mAnuSIA 
DAn JAlAn unTuk membImbIngnyA

Sungguh, manusia diciptakan dengan watak gelisah. Apabila 
kemalangan menimpanya, ia kasihan pada dirinya; dan apabila 
keberuntungan datang kepadanya, ia, demi mementingkan dirinya 
sendiri, tidak memberi orang lain. Tidak demikian halnya orang-
orang yang salat, yaitu orang-orang yang terus-menerus tanpa 
henti dalam salat mereka;1 dan orang-orang yang yang dalam harta 

1 Tentang arti salat dalam ayat ini, “mereka yang terus-menerus [tanpa 
berhenti] pada salat mereka” (Q 70: 23), Ibn ‘Arabi mengatakan bahwa kata 
“al-shalāh” dalam ayat ini bukanlah salat dalam arti syariat, tetapi salat dalam 
arti hakikat. Ibn ‘Arabi mengatakan,

Allah ta‘ālā berfirman, “mereka yang terus-menerus [tanpa berhenti] 
pada salat mereka” (Q 70: 23). Orang yang melakukan salat (al-mushallī) 
bermunajah dengan Rabb-nya, dan munajah (percakapan intim dan rahasia) 
adalah zikir. Dia (Rabb-nya) adalah teman duduk (jalīs) orang yang ingat 
(zikir) pada-Nya. Keadaan terus-menerus tanpa berhenti (al-dawām) 
bermunajah dengan-Nya adalah bahwa sang hamba dalam semua keadaan 
dan perbuatannya bersama dengan Allah sebagaimana ia dalam salatnya 
bermunajah dengan-Nya dalam setiap nafas… Maka bermunajatlah dengan-
Nya hamba yang telah mengetahui kehadiran Tuhan bersama dengannya 
dalam keadaannya. Itulah keadaan terus-menerus tanpa berhenti pada salat. 
‘Aisyah berkata untuk mengabarkan keadaan Rasul Allah, “bahwa ia [Rasul 
Allah] mengingat (zikir pada) Allah pada setiap waktu” mengisyaratkan apa 
yang kami katakan … Ia [Rasul Allah] dalam seluruh waktu adalah orang 
yang berzikir (dzākir), dan inilah yang dikatakan tentangnya, zikir kalbu 
(dzikr al-qalb) yang keluar dari zikir lafaz dan zikir khayal. Barang siapa 
berzikir pada Allah dengan zikir ini tentu Dia adalah teman duduknya terus-
menerus tanpa berhenti (Ibn ‘Arabi,Ibn ‘Arabi, al-�ut�al-�ut�hāt al-Makkiyyah, 9 volume 
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Makna PuaSa

mereka ada hak yang diketahui [oleh mereka] bagi orang yang 

[volume 9 khusus untuk indeks], diedit oleh Ahmad Syams al-Din (Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 5: 330).5: 330).

Pada kutipan ini kita dapat memahami bahwa mengingat Allah dalam 
setiap waktu, zikir pada Allah dalam setiap saat, menghadirkan hati bersama 
Allah dalam setiap keadaan dan perbuatan, adalah salat dalam arti hakikat atau 
dalam arti esoterik. “Barang siapa yang melihat roh salat, yaitu kehadiran [kalbu] 
bersama dengan Allah terus-menerus tanpa berhenti dan bermunajah dengan-
Nyai, maka semua perbuatannya adalah salat.” Orang-orang seperti ini adalah 
“orang-orang yang hadir bersama dengan Allah terus-menerus tanpa berhenti 
(ahl al-hudl�r ma‘a Allāh ‘alā al-dawām), yang diisyaratkan dengan firman Allah, 
“mereka yang terus-menerus [tanpa berhenti] pada salat mereka” (Q 70:23) (IbnIbn 
‘Arabi, al-�ut�hāt al-Makkiyyahal-Makkiyyah 2: 14). 

Muhammad Asad memaknai kata al-mushallīn dalam ayat yang sama 
seperti yang dimaknai oleh Ibn ‘Arabi, yang menunjukkan bahwa salat dalam 
ayat ini bukan salat ritual tetapi adalah sikap pikiran dan kebutuhan spiritual 
yang mendasarinya. Asad menulis:

This [Q 70: 22, “Not so, however, those who consciously turn towards God 
in prayer,”], I believe, is the meaning of the expression al-musallīn (lit. “the 
praying ones”), which evidently does not relate here to the mere ritual of 
prayer but, rather, as the next verse shows, to the attitude of mind and the 
spiritual need underlying it. In this sense it connects with the statement in 
verse 19 that “man is born with a restless disposition” which, when rightly 
used, leads him towards conscious spiritual growth, as well as to freedom 
from all self-pity and selfishness (The Message of the Qur’an, translated and 
explained by Muhammad Asad [Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980], h. 893 
note 9). 

(Ini [Q 70: 22, “Bukan demikian halnya, bagaimanapun, orang-orang 
yang secara sadar menghadap Tuhan dalam salat,”], saya percaya, adalah 
ungkapan al-mushallīn (secara harfiah berarti “orang-orang yang salat”), 
yang secara jelas tidak berhubungan dengan ritual belaka dari salat, tetapi, 
seperti ditunjunkkan oleh ayat selanjutnya, lebih [berhubungan] dengan 
sikap pikiran dan kebutuhan spiritual yang mendasarinya. Dalam arti ini 
ungkapan al-mushallīn berkaitan dengan pernyataan dalam ayat 19 bahwa 
“manusia dilahirkan dengan watak gelisah” yang, apabila digunakan dengan 
benar, membawanya kepada pertumbuhan spiritual kesadaran, sebagaimana 
juga kepada keadaan bebas dari sikap kasihan pada diri sendiri dan sikap 
mementingkan diri sendiri).

Watak ManuSia dan jalan untuk MeMbiMbingnya
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minta [bantuan] dan orang yang melarat; dan orang-orang yang 
membenarkan akan datangnya Hari Pembalasan; dan orang-orang 
yang takut pada azab Tuhan mereka, karena, sungguh, azab Tuhan 
mereka dirasakan tidak aman; dan orang-orang yang memelihara 
kesucian mereka, [tidak mengalah pada hawa nafsu] kecuali pada 
pasangan-pasangan mereka, yaitu pasangan-pasangan yang mereka 
miliki dengan benar [melalui ikatan perkawinan], karena, sungguh, 
mereka tidak tercela, sedangkan mereka yang mencari di luar itu 
adalah orang-orang yang benar-benar melanggar batas; dan orang-
orang yang menjaga amanah dan janji mereka; dan orang-orang 
yang berpegang teguh pada kesaksian mereka; dan orang-orang 
yang menjaga salat mereka [dari semua tujuan duniawi]. Mereka 
itulah yang di surga dimuliakan (Q 70: 19-25). v

Salat dalam arti hakikat (esoterik) ini tidak menafikan salat dalam arti 
syariat (eksoterik), karena salat dalam arti syariat adalah jalan untuk mencapai 
salat dalam arti hakikat. Salat dalam arti syariat, meskipun memenuhi rukun-
rukun dan syarat-syaratnya, yang tidak mencapai tingkat salat dalam arti hakikat, 
adalah ibarat badan tanpa roh. Salat seperti itu tidak lebih dari perbuatan rutin, 
yang tidak berfungsi menghadirkan kalbu bersama dengan Allah. Itulah salat 
tanpa zikir.

Watak ManuSia dan jalan untuk MeMbiMbingnya
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PengAnTAR

Setiap orang besar pada umumnya tidak habis-habisnya dibicara-
kan oleh banyak orang. Jasa, kebaikan, pemikiran, kehidupan, perju-
angan, dan aktivitasnya selalu diingat oleh orang-orang yang hidup 
sezaman dengannya dan orang-orang yang hidup sepeninggalnya. 
Orang-orang yang membicarakannya adalah cermin yang memper-
lihatkan wajahnya, dirinya, kepribadiannya. Bagaikan wajah terlihat 
dalam cermin, begitu pula wajah sang tokoh besar di mata orang-
orang yang melihatnya.

Kualitas wajah, keindahan dan keburukannya, pada cermin 
yang baik, yaitu cermin yang permukaannya datar dan bening, 
tergantung pada kualitas wajah itu. Apabila wajah itu indah, pasti 
ia akan terlihat indah dalam cermin itu. Tetapi apabila wajah itu 
buruk, pasti ia akan terlihat buruk dalam cermin itu. Cermin seperti 
itu tidak pernah salah: ia akan memperlihatkan wajah sebenarnya 
sebagaimana adanya atau mendekati sebagaimana adanya. Karena 
itu, apabila wajah buruk, jangan salahkan cermin. Sindiran pepatah 
yang berbunyi, “buruk muka wajah dibelah,” sangat tepat sekali. 
Yang patut disalahkan adalah diri sendiri agar mau memperindah 
dan memperbaiki wajah.

Wajah yang indah pasti terlihat indah dalam cermin kecuali 
dalam cermin yang kotor, berdebu, apalagi bergelombang, tidak 
datar, dan pecah. Wajah yang paling indah pun akan terlihat buruk 
dalam cermin yang kotor. Begitu pula wajah indah Musa, misalnya, 
pasti terlihat buruk di mata Firaun, dan wajah Nabi Muhammad 
terlihat jelek di mata Abu Lahab dan Abu Jahal. Musa dilihat 
oleh Firaun dengan “mata kemurkaan,” “mata kebencian,” “mata 
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permusuhan,” yang dalam bahasa Arab disebut ‘ayn al-ghadlab, 
yang berbeda dengan “mata kasih sayang,” “mata cinta kasih,” yang 
disebut ‘ayn al-rahmah. Begitu pula wajah Muhammad di mata 
Abu Lahab dan Abu Jahal. “Mata kemurkaan”  adalah cermin yang 
buruk, sedangkan “mata kasih sayang” adalah cermin yang baik. 
Dunia dewasa ini masih dijangkiti oleh “mata kemurkaan” yang 
telah menimbulkan peperangan dan kekerasan yang memakan 
banyak korban tak berdosa. Sudah barang tentu para pencinta 
kedamaian merasa sangat prihatin dengan wabah “mata kemurkaan” 
itu, yang sering kali tampil justru berlabel agama.

Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, adalah salah 
seorang orang besar di Indonesia, yang sering kali dijuluki “Guru 
Bangsa.” Sepanjang perjalanan intelektual dan spiritualnya ia selalu 
berjuang menampilkan Islam sebagai agama inklusif berwajah 
sejuk, ramah, damai, toleran dan manusiawi. Namun demikian, 
ia tidak sepi dari penglihatan “mata kemurkaan” para penentang 
pandangan-pandanganya yang mereka anggap sesat, yang telah 
menyimpang dari Islam. Wajah Cak Nur terlihat buruk di mata 
mereka karena mereka adalah ibarat cermin berdebu, cermin buruk, 
yang memantulkan rupa buruk. Dalam keadaan seperti itu, yang 
buruk bukanlah wajah Cak Nur; yang buruk adalah cerminnya.

Apabila kita ingin melihat wajah Cak Nur di mata orang-orang 
lain, kita harus melihatnya melalui orang-orang yang mempunyai 
“mata kasih sayang,” kita harus melihat wajahnya dalam cermin 
yang berkualitas bagus, yaitu cermin yang permukaannya datar dan 
bening. Untuk melihat wajah indah Cak Nur, tidak sulit bagi kita 
menemukan cermin yang baik itu, atau, paling tidak, cermin yang 
mendekati kualitas sebaik itu. Cermin itu adalah orang-orang yang 
menghargai jasa, kebaikan, pemikiran, kehidupan, perjuangan, dan 
aktivitasnya. Di antara mereka adalah Jakob Oetama, Goenawan 
Mohamad, Djohan E��endi, dan Greg Soetomo. Rupa elok Cak Nur 
terlihat dalam pandangan mereka sebagai pantulan balik dari cermin-
cermin yang berkualitas baik itu. Ini tidak berarti bahwa wajah Cak 
Nur adalah wajah elok yang tidak ada kekurangannya. Ini tidak berarti 
bahwa Cak Nur sebagai manusia adalah manusia sempurna yang tidak 

Pengantar
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mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tetapi kekurangan dan 
kelemahannya tidak akan menutupi dan menghilangkan kebaikan 
dan kebesarannya. Benar apa yang dikatakan oleh Goenawan 
Mohamad, “Saya tahu, seperti dia [Nurcholish Madjid] tahu, tak ada 
gading yang tak retak, juga pada dirinya, tetapi dalam diri Nurcholish, 
gading itu tetap bernilai tinggi.”

Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari lukisan wajah Cak 
Nur sebagaimana terlihat dalam cermin yang bagus. Salah satu 
pelajaran itu adalah sikap dan perilaku Cak Nur yang lurus dan jujur 
yang tidak dapat berkompromi dengan perpolitikan yang kumuh 
dan penuh kemunafikan. Setelah bersedia dipanggungkan sebagai 
calon Presiden Republik Indonesia melalui partai Golkar, Cak Nur 
segera dihadapkan pada permainan politik yang penuh tipu muslihat 
dan kebohongan, yang menyebabnya segera mengundurkan diri. 
Jakob Oetama, seorang wartawan senior dan salah seorang pendiri 
Surat Kabar Kompas, melukiskan sebagai berikut: 

Begitu dihadapkan pada indikasi perpolitikan yang “kotor,” ia 
segera mengundurkan diri. Bukan saja pemikiran, sikap dan 
perilakunya yang lurus dan jujur, segera dihadapkan dengan 
kenyataan “real politik.” Sekaligus juga sosok wataknya yang 
“halus.” Agak sulit berkompromi dengan kerasnya tabiat 
politik. 

Tabiat politik dari sananya keras. Kekerasan dan ketegaran 
melekat pada kekuasaan politik, seakan terlepas dari berlakunya 
sistem yang berbeda. 

Tabiat kekuasaan juga melekat pada sistem demokrasi. Sistem 
demokrasi ada justru dibangkitkan oleh pengalaman dan 
kesadaran betapa justru kekuasaan itu dari sananya cenderung 
bersalah guna, maka harus diawasi dan dibatasi.1

1 Jakob Oetama, “Sekilas tentang Nurcholish Madjid,” makalah ditulis 
pada Juni 2006, h. 1.
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Kesedian Cak Nur untuk menjadi bakal calon Presiden bukan 
karena tergoda oleh kekuasaan dan kesenangan duniawi, tetapi 
karena rasa tanggungjawab dan desakan bertubi-tubi dari teman-
temannya. Ini bukan berarti bahwa tidak ada tempat bagi orang 
jujur dan lurus dalam politik. Negara yang sistem demokrasinya 
telah berjalan dengan baik dan sehat memberikan tempat kepada 
siapa saja untuk melibatkan dirinya dalam politik praktis. De-
mokrasi yang sehat memberikan tempat yang lebih kondusif bagi 
orang baik yang tidak suka adu kekuatan. Cak Nur tidak mampu 
atau tidak punya kemampuan adu kekuatan seperti yang dilakukan 
oleh orang-orang baik seperti Mahatma Gandhi di India, Nelson 
Mandela di Afrika Selatan, dan Aung San Suu Kyi di Myanmar. 
Posisinya sebagai Guru Bangsa lebih aman dan nyaman karena ia 
tidak perlu adu kekuatan yang membutuhkan “gizi” dan siasat yang 
penuh tipu muslihat dan kebohongan. Posisi sebagai Guru Bangsa 
membuatnya menjadi milik semua rakyat, bukan milik satu partai 
politik, satu golongan, atau satu kelompok.

Tempat Cak Nur sebagai Guru Bangsa adalah tempat yang 
paling pantas baginya. Jakob Oetama mengatakan, “Guru bangsa 
adalah posisi, fungsi dan pengakuan yang sah dan mulia bagi Prof. 
Dr. Nurcholish Madjid: Guru bangsa yang utuh paripurna, ya ilmu, 
ya pengajaran, dan pencerahan, ya teladan perilaku.”2 Pernyataan 
ini bagi Jakob Oetama “mencakup pemahaman keagamaannya 
secara lengkap –– padat: bahwa kita di dunia ini adalah sesama dan 
bersama dalam perziarahan hidup! Kita adalah sesama dan bersama 
sebagai peziarah.”3 Pendiri Kompas itu menegaskan bahwa keyakinan 
agama dan cara kita melakukan upacara berbeda-beda tetapi benar 
dan nyata bahwa kita adalah peziarah bersama. Dalam peta arahan 
itu kita bekerja, berkarya, beramal, dan memberikan makna kemanu-
siaan yang transenden kepada hidup kita. Menurutnya, pemahaman 
yang dituangkan dalam ungkapan “inklusif dan plural serta terbuka” 
identik dengan ungkapan “perziarahan bersama.” Ini adalah suatu 

2 Jakob Oetama, “Sekilas tentang Nurcholish Madjid,” h. 1.
3 Jakob Oetama, “Sekilas tentang Nurcholish Madjid,” h. 1.
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pernyataan yang ikut diilhami serta diinteraksikan dengan negeri 
kepulauan kita yang berbineka. Berbineka tunggal ika.

Pelajaran lain yang patut diteladani dari Cak Nur adalah 
pilihannya jatuh pada jalan hidup “asketisme intelektual.” Jakob 
Oetama melukiskan keadaan negara Indonesia ketika itu, tepatnya 
Juni 2006, yang belum menggembirakan bagi kesejahteraan rakyat-
nya pada umumnya. Ia mengatakan bahwa kehidupan kaum 
terpelajar dan kaum cendekiawan masih juga dalam keadaan 
“asketik.” Guru, dosen, profesor, pegawai dan pejabat negara 
hidup dalam kenyataan serba pas-pasan juga ketika lingkungan 
dicemari kehidupan dan gaya global yang serba bergaya hidup 
dan berkonsumerisme “wah.” Kehidupan serba pas-pasan dalam 
suasana gaya hidup dan konsumerisme tinggi itulah tantangan 
bagi asketisme intelektual. Lingkungan pun dibuat lebih tidak 
menunjang oleh suasana dan sisa-sisa suasana korup masa lalu.4 
Cak Nur termasuk yang diakui setia dan konsisten memilih 
jalan hidup “asketik,” asketisme intelektual. Pilihannya pada 
jalan hidup asketisme intelektual justru membuatnya dihormati 
karena ia mempunyai peluang untuk memilih jalan hidup yang 
mendatangkan kesenangan duniawi.

Jangan membandingkan Cak Nur dengan Siddharta Gautama 
dan Ibrahim ibn Adham, yang kedua-duanya mempunyai kesem-
patan, dan bahkan diharapkan oleh keluarga mereka, untuk 
menggenggam kekuasaan dan menikmati kesenangan duniawi 
yang telah disediakan untuk mereka. Namun demikian, mereka 
menjauhi takhta kerajaan dan memilih hidup asketik untuk mencari 
kebahagian sejati, yang akhirnya mereka temukan dalam menempuh 
kehidupan spiritual. Cak Nur bukan Siddharta Gautama dan 
Ibrahim ibn Adham, yang kedua-duanya adalah putra mahkota 
sebelum mereka memilih kehidupan asketik. Paling tidak, Cak Nur 
dapat dijadikan teladan bagi para intelektual atau calon intekltual 
yang bersedia hidup jauh dari kemewahan.

4 Jakob Oetama, “Sekilas tentang Nurcholish Madjid,” h. 2.
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Kepedulian Cak Nur pada persoalan bangsa dan negara Indonesia 
tidak diragukan lagi. Goenawan Mohamad, seorang sastrawan, 
wartawan, dan cendekiawan Indonesia, dan salah seorang pendiri 
Majalah Berita Mingguan Tempo, melukiskan Cak Nur sebagai 
anak bangsa yang “memandang tanah airnya dengan harap-harap 
cemas.” Pandangan ini, di mata pemikir liberal itu, ikut mewarnai 
religiusitas Cak Nur. Rasa “harap” datang dari perbuatan bersyukur 
kepada Tuhan atas keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang nyata, 
yang menunjukkannya sebagai “bangsa yang sukses.” Sementara itu, 
rasa “cemas” membuatnya berhati-hati dan bersabar, yang tidak lain 
merupakan sikap tawakal. Goenawan Mohamad mengatakan, 

Pertautan antara syukur dan tawakal itulah yang membuat 
himpunan pemikiran Nurcholish tentang politik –– dan jenis 
patriotismenya –– yang membawa gema yang  religius, dengan 
tradisi Islam. Rasa syukur menyebabkan ia menerima apa yang 
diberikan Tuhan dalam bentuk negeri tempat ia dilahirkan. 
Sikap tawakal menyebabkan ia sadar bahwa karunia itu juga 
sebuah beban, sebuah amanat, juga sebuah sikap menerima 
untuk menanggungkan dan berangkat dari yang buruk.5

Pendiri Tempo itu melihat Cak Nur sebagai cendekiawan yang 
menyadari bahwa domokrasi adalah sistem yang tak langsung sekali 
jadi dalam bentuk yang sempurna. Ia mengatakan, “Demokrasi 
berangkat dari asumsi tak adanya kata akhir itu. Itu sebabnya 
dalam proses demokratis termaktub keharusan check and balance 
dan perlunya senantiasa ada alternatif bagi tiap pemegang posisi 
hegemonik. Nurcholish Madjid sangat menyadari hal ini.”6

Pelajaran lain yang patut diteladani adalah keberanian dan 
keteguhan pendiriannya ketika berhadapan dengan kekuasaan 
otoriter yang menakutkan bila dilawan. Sikap berani dan kukuh ini 

5 Goenawan Mohamad, “Nurcholish Madjid dan Gading yang Retak,” 
malakah ditulis pada 2006, h. 1.

6 Goenawan Mohamad, “Nurcholish Madjid dan Gading yang Retak,” h. 2.
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digambarkan oleh Goenawan Mohamad sebagai sikap yang paling 
mengesankan. Ia mengatakan, 

Bagi saya yang paling mengesankan ialah keberanian dan 
kemantapan pendiriannya waktu ia mendukung secara terbuka 
KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) di tahun 1996. 
Waktu itu usaha seperti KIPP dengan mudah dianggap sebagai 
kegiatan “subversif,” sebab pada dasarnya ia menggugat, 
atau mempertanyakan, legitimasi pemilihan umum yang 
diselenggarakan oleh rezim Orde Baru. Dalam suasana politik 
yang represif, langkah seperti KIPP memerlukan kenekadan 
tersendiri. Idenya datang dari sejumlah pemuda yang aktif 
dalam gerakan pro-demokrasi, yang kemudian, terutama 
yang dari PRD (Partai Rakyat Demokratik), dikejar-kejar, 
dipenjarakan, diculik, bahkan ada yang dibunuh.7 

Cak Nur dianggap sebagai orang yang tenang dan santun, jauh 
dari sikap menentang secara frontal siapa yang tidak disetujuinya, 
termasuk Presiden Soeharto. Karena itu, Goenawan Mohamad 
tidak berlebihan bila ia membadingkan dirinya dengan Cak Nur. 
Ia mengakui bahwa dirinya dianggap musuh oleh rezim Soeharto, 
sedangkan Cak Nur tidak dianggap musuh oleh rezim itu. Namun 
Cak Nur tak ragu-ragu untuk bergabung dengan KIPP dan 
mendukungnya dengan argumen yang jelas: “Indonesia yang belum 
mendapatkan demokrasinya perlu tetap percaya bahwa pemilihan 
umum adalah metode demokrasi untuk selalu dapat memperbaiki 
Indonesia secara teratur dan damai. Jika pemilihan umum terus 
menerus berjalan curang, pada akhirnya hanya ada satu cara untuk 
perubahan: dengan kekerasan.”8 

Itulah wajah berani dan kukuh Cak Nur di mata sastrawan, 
wartawan dan pemikir liberal Indonesia itu, yang mengkritik secara 
tajam kebijakan rezim Soeharto.

7 Goenawan Mohamad, “Nurcholish Madjid dan Gading yang Retak,” h. 3.
8 Goenawan Mohamad, “Nurcholish Madjid dan Gading yang Retak,” h. 3.
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Para pembaca yang ingin memperkaya wasasan tentang pe-
mikiran Islam Indonesia dapat membaca dua tulisan lain dalam 
“Sajian Khusus” dalam Titik-Temu edisi ini, yang terkait dengan 
Cak Nur: pertama, tulisan Djohan E��endi yang berjudul “Syariat 
Islam di Negara Sekuler: Belajar dari Australia”; dan kedua, tulisan 
Greg Soetomo, yang brerjudul “Islam dan Pluralisme di Indonesia 
dalam Kajian Sejarah Islam Global: Rujukan Marshall Hodgson 
dalam Tulisan-tulisan Nurcholish Madjid.” Tulisan pertama, mes-
kipun tidak membicarakan pemikiran Cak Nur secara langsung, 
ditulis untuk disumbangkan dalam mengenang Cak Nur yang 
pada awal tahun 1970-an mengemukakan agenda sekularisasi dan 
liberalisasi sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi 
umat Islam yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan. 
Tulisan kedua menjelaskan sebuah gambaran umum bahwa 
gagasan dan metodologis penulisan sejarah Hodgson langsung atau 
tidak langsung mewarnai pemikiran Nurcholish Madjid dalam 
melukiskan dan menerangkan Islam Indonesia yang moderat dan 
pluralis. Pemikiran tokoh neomodernis ini selalu dihadirkan dalam 
konteks menghadapi tantangan zaman.

Para pembaca dapat pula menikmati tulisan-tulisan tentang 
kajian Islam di Barat kontemporer, sejarah perjalanan hidup Nabi 
Muhammad, diskursus agama para pendiri bangsa Indonesia dilihat 
dari teori diskursus Habermas, dan perang dalam Bhagavadgita 
sebagaimana diinterpretasikan oleh Mahatma Gandhi.

Kami juga mengajak para pembaca untuk menikmati dua 
resensi buku: pertama, resensi karya Muhamad Wahyuni Nafis 
tentang biografi pemikiran Cak Nur, dan kedua, resensi karya Omi 
Komaria Madjid tentang hidupnya bersama Cak Nur, suaminya. bersama Cak Nur, suaminya. 

Selamat membaca. v 

Pemimpin Redaksi
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SekIlAS TenTAng
nuRCHolISH mADJID

Jakob Oetama

 

Karena rasa tanggungjawab dan desakan banyak pihak, Cak 
Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, akhirnya bersedia dipang-
gungkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia melalui partai 
Golkar. Teman dan sahabatnya, termasuk saya, bereaksi dengan 
bertanya: Tepatkah kesediaan itu? Keraguan itu disebabkan oleh 
pemahaman perihal politik (praktis) dan sosok pribadi Cak Nur. 
Sanggupkah tokoh cendekiawan Muslim itu menjalani jalur 
pembawaan dan liku-liku politik?

Benar keraguan itu. Begitu dihadapkan pada indikasi per-
politikan yang “kotor,” ia segera mengundurkan diri. Bukan saja 
pemikiran, sikap dan dan perilakunya yang lurus dan jujur, segera 
dihadapkan dengan kenyataan “real politik.” Sekaligus juga sosok 
wataknya yang “halus.” Agak sulit berkompromi dengan kerasnya 
tabiat politik.

Tabiat politik dari sananya keras. Kekerasan dan ketegaran 
melekat pada kekuasaan politik, seakan terlepas dari berlakunya 
sistem yang berbeda.

Tabiat kekuasaan juga melekat pada sistem demokrasi. Sistem 
demokrasi ada justru dibangkitkan oleh pengalaman dan kesadaran 
betapa justru kekuasaan itu dari sananya cenderung bersalah guna, 
maka harus diawasi dan dibatasi.

Apakah hal itu berarti orang baik “vir justus” tidak mempunyai 
tempat dalam politik? Tentu saja ada tempat karena politik me-
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nyediakan dan memerlukan beragam tempat dan peran untuk 
anak-anak bangsa. Di antaranya tempat dan peran pendidikan, 
pencerahan, pengawasan.

Negara-negara yang sosok dan demokrasinya sudah lebih 
bekerja dan tertata, dengan disertai berlakunya beragam konvensi, 
lahan lebih luas dan lebih kondusif untuk beragam sosok dan 
karakter pribadi.

Lagi pula, ada hal lain yang menjadi pertimbangan mengapa 
semacam pembatasan –– constraints –– itu dikemukakan. Yakni 
untuk memahami dan menyadari bahwa pilihan politik, kerja 
politik, adalah panggilan hidup yang sekaligus berkembang dan 
berkinerja sebagai profesi karena hal itu memiliki persyaratan, kode 
perilaku, komitmen, dan kemahiran.

Guru bangsa adalah posisi, fungsi dan pengakuan yang sah 
dan mulia bagi Prof. Dr. Nurcholish Madjid: Guru bangsa yang 
utuh paripurna, ya ilmu, ya pengajaran, dan pencerahan, ya teladan 
perilaku. Saya lupa di mana saya membaca atau mendengar pernya-
taan Cak Nur ini. Namun, pernyataan ini bagi saya mencakup 
pemahaman keagamaannya secara lengkap –– padat: bahwa kita 
di dunia ini adalah sesama dan bersama dalam perziarahan hidup! 
Kita adalah sesama dan bersama sebagai peziarah.

Kebenaran dan kenyataan itu amatlah jelas. Keyakinan agama 
dan cara kita melakukan upacara berbeda-beda tetapi benar dan 
nyata bahwa kita adalah peziarah bersama. Dalam peta arahan itu 
kita bekerja, berkarya, beramal, dan memberikan makna kemanu-
siaan yang transenden kepada hidup kita.

Pemahaman yang juga dituangkan dalam ungkapan: inklusif 
dan plural serta terbuka bukankah pernyataan lain dari “perziarahan 
bersama.” Ini adalah suatu pernyataan yang ikut diilhami serta 
diinteraksikan dengan negeri kepulauan kita yang berbineka. 
Berbineka tunggal ika.

Anjuran Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, sejarawan Universitas 
Gadjah Mada bereputasi internasional, patut disebut di sini. 
Salah satu pernyataannya yang terus bergema adalah anjuran dan 
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ajakannya agar para terpelajar Indonesia mengembangkan dan 
menghayati yang ia sebut “asketisme intelektual.”

Saya pahami ungkapan itu sebagai ajakan agar cendekiawan 
Indonesia menyikapi dan menghayati kecendekiawanannya se-
bagai panggilan hidup. Bukanlah suatu kebetulan para Bapak 
Pendiri Bangsa adalah juga kaum cendekiawan pada zamannya. 
Di antara mereka bahkan cendekiawan berukuran dunia dalam 
pemikiran kenegaraannya dalam bidang politik, sosial, ekonomi 
dan budaya.

Apakah mereka mengabdikan kecendekiawanan dan hidupnya 
dengan semangat “asketik”? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan satu 
contoh. Sebagai sarjana jika mereka memilih bekerjasama dengan 
pemerintah kolonial, hidup mereka akan lebih dari kecukupan.

Mereka memilih perjuangan lewat cara non-kooperasi. Hidup 
mereka bukan saja serba pas-pasan dan kekurangan tetapi juga 
keluar masuk penjara.

Belum banyak berubah peri kehidupan warga dan bangsa 
Indonesia merdeka yang berusia 60 tahun.1 Peri kehidupan kaum 
terpelajar dan kaum cendekiawan masih juga dalam keadaan 
“asketik.” Guru, dosen, profesor, pegawai dan pejabat negara hidup 
dalam kenyataan serba pas-pasan juga ketika lingkungan dicemari 
kehidupan dan gaya global yang serba bergaya hidup dan berkon-
sumerisme “wah.”

Kehidupan serba pas-pasan dalam suasana gaya hidup dan 
konsumerisme tinggi itulah tantangan bagi asketisme intelektual. 
Lingkungan pun dibuat lebih tidak menunjang oleh suasana dan 
sisa-sisa suasana korup masa lalu.

Cak Nur termasuk yang diakui setia dan konsisten memilih 
jalan hidup “asketik,” asketisme intelektual. Lebih dihormati 
konsistensi itu karena kemudian posisinya adalah sedemikian rupa 
sehingga baginya terbuka peluang untuk berubah dari jalan dan 

1 Indonesia merdeka berusa 61 tahun ketika tulisan ini ditulis di Jakarta 
pada 8 Juni 2006. 
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gaya hidup sederhana. Namun Cak Nur konsisten menghayati sikap 
hidup “asketisme intelektual.”

Amat terbatas pengetahuan saya perihal pemikiran dan bacaan 
hasil karyanya. Dari berbagai sumber saya ketahui sumbangan 
pemikiran Islam Cak Nur yang berkontribusi “global.”

Tampak gejala yang menarik dalam peri kehidupan agama-
agama di dunia yang berkembang cepat. Surut dan matinya paham 
komunisme menggugat relevansi paham-paham kemasyarakatan 
yang berpusat pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Paham-paham kemasyarakatan didorong untuk mengembangkan 
pemikiran baru. Ketika yang surut adalah isme yang bukan saja 
sekuler tetapi sekaligus ateis, masuk akal jika pencarian dan pemba-
ruan paham dan idiologi kemasyarakatan disertai kecenderungan 
yang  menyertakan dimensi “spiritual.” Terlalu dini untuk menarik 
kesimpulan dari proses itu.

Dalam konteks kekayaan pemikiran Cak Nur dan para Cende-
kiawan lain, relevan kiranya juga membuka cakrawala itu ketika 
bersama-sama kita mengenang Cak Nur lewat kumpulan karangan 
ini. v

Jakob Oetama adalah wartawan senior dan salah seorang pendiri Surat 
Kabar Kompas. Saat ini ia merupakan Presiden Direktur Kelompok Kompas-
Gramedia, Pembina Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, dan 
Penasihat Konfederasi Wartawan ASEAN.
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nuRCHolISH mADJID 
DAn gADIng yAng ReTAk

Goenawan Mohamad

Ada perbedaan antara seorang Amerika yang berjanji, �or God 
and Country dan seorang Nurcholish Madjid. Terutama semenjak 
“11 September,” patriotisme Amerika Serikat adalah sebuah 
gambaran diri sebagai sebuah negeri yang istimewa, semacam 
Tanah Yang Dijanjikan –– sumber dari yang disebut American 
exceptionalism –– sebuah citra yang diperbesar berulang-kali dan 
dinyatakan baik dalam retorika maupun kebijakan. Lagu yang tak 
henti-hentinya dinyanyikan itu, God Bless America, terdengar di 
mana-mana dan anggaran pertahanan mencapai lebih dari tiga kali 
gabungan anggaran pertahanan Rusia dan China. Dua kekuatan 
sekaligus dibangun: Tuhan dan tentara.   

Dalam arti tertentu, filsafat publik Nurcholish sebenarnya juga 
mengumandangkan �or God and Country. Tapi padanya, Tuhan dan  
tanah air tak serta merta bertaut, tak dengan sendirinya paralel. 
Dalam pemikirannya tak ada anggapan Tuhan telah memilih 
Indonesia sebagai sebuah negeri yang diciptakan melebihi yang 
lain. Nurcholish memandang tanah airnya dengan harap-harap 
cemas. Honni Bhabha pernah berbicara tentang Dunia Ketiga 
dan kecenderungan di dalamnya “untuk mengidentifikasikan diri 
dengan kehilangan”; agaknya hal itu dapat dikatakan pula tentang 
kecenderungan Nurcholish. Tetapi di sinilah justru religiusitas 
pandangannya mengambil bentuk.
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Unsur “harap” dalam pandangan itu datang dari rasa syukur. 
Keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang nyata, tulis Nurcholish 
dalam Indonesia Kita, menunjukkannya sebagai “bangsa yang 
sukses.” Sementara itu, unsur “cemas” dalam pandangan itu membu-
atnya berhati-hati dan bersabar –– dengan kata lain, sebuah sikap 
tawakal.

Pertautan antara syukur dan tawakal itulah yang membuat 
himpunan pemikiran Nurcholish tentang politik –– dan jenis 
patriotismenya –– yang membawa gema yang  religius, dengan 
tradisi Islam. Rasa syukur menyebabkan ia menerima apa yang 
diberikan Tuhan dalam bentuk negeri tempat ia dilahirkan. Sikap 
tawakal menyebabkan ia sadar bahwa karunia itu juga sebuah beban, 
sebuah amanat, juga sebuah sikap menerima untuk menanggungkan 
dan berangkat dari yang buruk. 

Dalam bagian akhir buku kecil Indonesia Kita  ––  ditulis ketika 
ada usaha untuk mencalonkannya sebagai Presiden dalam pemilihan 
umum –– ia mengemukakan satu penyelesaian persoalan once for all. 
Tetapi ini bukanlah suaranya yang tipikal. Seingat saya, Nurcholish 
pada umumnya lebih cenderung untuk tidak berasumsi ada cara 
yang seratus persen manjur. Ketika seseorang bertanya kepadanya 
dari mana mulai memperbaiki keadaan Indonesia yang di mana-
mana rusak dan ruwet itu, ia menjawab,  ringkas, dengan senyum: 
“Ya, dari mana saja.”

Ada pragmatisme yang subtil dalam jawaban seperti itu. Men-
cari solusi tujuh-sekali-pukul menghendaki asumi bahwa kita akan 
dapat membangun sebuah sistem dan prosedur yang sempurna 
dalam mengelola sebuah Republik. Padahal, bagaimana kita dapat 
mengetahui secara sempurna dan dengan itu merancang kerja yang 
tak terancam salah dan gawal? Dalam kemustahilan itu, yang paling 
baik adalah membangun sistem yang selalu dapat memperbaiki diri 
secara teratur dan damai –– sebuah sistem yang bertolak dari yang 
ingin saya sebut sebagai “etika kedaifan,” sikap kepada dunia yang 
bertolak dari  kondisi “tak-ada-gading-yang-tak-retak” dalam subjek. 
Etika kedaifan ini juga yang diekspresikan dalam sikap tawakal. 
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Dari segi ini sebenarnya gagasan Nurcholish tentang sekularisasi 
lebih dapat dilihat dengan mendasar. Memang tak dapat dikatakan 
gagasan politik Nurcholish sudah bersentuhan dengan pengaruh 
yang membentuk pemikiran politik “pasca-metafisik” yang antara 
lain melahirkan pragmatisme ala Rorty atau bersentuhan dengan 
“pikiran daif ” (pensiore debole) dari Vattimo. Dalam pemikiran 
Nurcholish, seperti dalam pemikiran Iqbal, masih kuat endapan 
optimisme yang agaknya berhubungan dengan semangat modernitas 
ala Pencerahan Eropa –– di mana subjek manusia merupakan pelaku 
yang menentukan. Tetapi pada akhirnya gagasan sekularisasi tetap 
sesuai dengan sebuah zaman yang menyaksikan sejarah manusia 
sebagai sejarah yang berkali-kali luput: sekularisasi meletakkan 
urusan dunia –– dengan konflik dan impian-impiannya –– dalam 
acuan yang ditafsirkan Nurcholish sebagai “Hari Dunia.”  

Penggaris-bawahan “Hari Dunia” pada gilirannya mengandung 
kesadaran akan batas. Sebuah proyek duniawi yang dijalankan 
sebagai sesuatu yang sakral –– misalnya Negara Islam ––  pada akhir-
nya tebukti tak dapat membebaskan diri dari kenyataan bahwa ia 
proyek manusia di dalam “Hari Dunia” juga, yang mutahil mencapai 
sebuah kelengkapan yang kekal.

Dari sinilah saya lihat komitmen Nurcholish kepada demokrasi. 
Ada yang pernah mengatakan, demokrasi itu bukan hal mustahil 
karena manusia menurut kodratnya baik, tetapi demokrasi perlu 
karena manusia itu menurut kodratnya tidak baik.  Adagium ini 
menggugah hati, namun ada sesuatu yang problematis di sana 
–– pada kata-kata “kodrat.” Kata itu sekaligus dipakai untuk dua 
kualifikasi yang sama sekali bertentangan. Sebab itu agaknya lebih 
tepat dikatakan bahwa kita tak dapat berbicara dengan pasti tentang 
“kodrat” manusia. Kita hanya dapat mengatakan bahwa kualifikasi 
apapun tentang manusia adalah hasil proses “penyimpulan” dan 
“perumusan,” sebuah bentukan diskursif. 

Yang perlu juga ditambahkan ialah bahwa di sebuah masa ketika 
dunia pemikiran telah mencoba melepaskan diri dari yang disebut 
oleh Laclau sebagai “ilusion of immediacy,” ada kesadaran bahwa 
discourse atau wacana bukanlah sekedar representasi, melainkan 
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juga konstruksi yang tak akan perna komplit. Dengan demikian 
tiap klaim akan Kenyataan senantiasi dimediasi oleh sebuah posisi 
subjek; Kenyataan itu sendiri senantiasa luput. Maka di “Hari 
Dunia,” mustahil diperoleh kata akhir yang paling benar.

Demokrasi berangkat dari asumsi tak adanya kata akhir itu. Itu 
sebabnya dalam proses demokratis termaktub keharusan check and 
balance dan perlunya senantiasa ada alternatif bagi tiap pemegang 
posisi hegemonik. Nurcholish Madjid sangat menyadari hal ini.

Tetapi perlu rasanya saya tambahkan di sini, pandangan 
Nurcholish yang saya sebut tadi merupakan hasil kesimpulan yang 
saya tarik dari perspektif saya, bukan hasil diskusi saya dengan dia. 
Saya tak dapat menyatakan diri sebagai orang yang dekat dengan 
pemikir ini. Pertemuan antara kami termasuk jarang, dan kalaupun 
terjadi, umumnya tak lebih ketimbang tiga jam. Seingat saya, hanya 
empat kali kami duduk dalam panel bersama, dua di antaranya 
diselenggarakan oleh Paramadina. Saya merasa bangga bahwa dalam 
kesempatan itu, kami tak pernah berselisih pendapat, meskipun 
dari dasar yang berbeda: Nurcholish mempunyai kepiawaian yang 
saya tak punya dalam menimba khazanah pemikiran Islam dalam 
sejarah. 

Bagi saya yang paling mengesankan ialah keberanian dan 
kemantapan pendiriannya waktu ia mendukung secara terbuka 
KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) di tahun 1996. 
Waktu itu usaha seperti KIPP dengan mudah dianggap sebagai 
kegiatan “subversif,” sebab pada dasarnya ia menggugat, atau mem-
pertanyakan, legitimasi pemilihan umum yang diselenggarakan 
oleh rezim Orde Baru. Dalam suasana politik yang represif, langkah 
seperti KIPP memerlukan kenekadan tersendiri. Idenya datang dari 
sejumlah pemuda yang aktif dalam gerakan pro-demokrasi, yang 
kemudian, terutama yang dari PRD (Partai Rakyat Demokratik), 
dikejar-kejar, dipenjarakan, diculik, bahkan ada yang dibunuh. 

Saya menerima permintaan mereka untuk memimpin Komite 
itu –– dengan rasa kagum saya kepada mereka ini –– karena saya 
melihat perlunya perlawanan yang lebih terbuka, tetapi juga lebih 
terorganisir dan terkoordinasi terhadap rezim Soeharto. Saya tahu 
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KIPP akan dihambat, malah mungkin akan dibekuk. Saya juga sadar, 
dengan tenaga yang terbatas, kami tak akan banyak menghasilkan 
sesuatu pemantauan pemilihan umum yang berarti. Tetapi tujuan 
utama KIPP adalah mulai menunjukkan bahwa cara Orde Baru 
melanjutkan kekuasannya tak bisa dibiarkan terus menerus karena 
sangat curang dan brutal. Dengan itu pula ditunjukkan bahwa 
perlu ada sebuah pemilihan umum –– cara melembagakan kekuatan 
rakyat untuk meninjau kembali kekuasaan yang di atas –– yang 
dilakukan secara bebas dan adil.

Waktu itu saya sudah berada di bagian yang agak “gelap” dalam 
arena politik Indonesia, dan Nurcholish Madjid sebenarnya masih 
berada dalam sisi yang “terang”:  ia belum dianggap sebagai musuh 
oleh rezim yang berkuasa. Tetapi ia tak ragu-ragu untuk bergabung 
dengan KIPP dan mendukungnya dengan argumen yang jelas: 
Indonesia yang belum mendapatkan demokrasinya perlu tetap 
percaya bahwa pemilihan umum adalah metode demokrasi untuk 
selalu dapat memperbaiki Indonesia secara teratur dan damai.  Jika 
pemilihan umum terus menerus berjalan curang, pada akhirnya 
hanya ada satu cara untuk perubahan: dengan kekerasan.

Tak banyak orang seperti Cak Nur waktu itu: seorang yang 
berani mengambil sikap dengan berpikir mendalam, tenang dan 
arif. Saya tahu, seperti dia tahu, tak ada gading yang tak retak, 
juga pada dirinya, tetapi dalam diri Nurcholish, gading itu tetap 
bernilai tinggi. v

Goenawan Mohamad adalah seorang sastrawan, wartawan, dan cende-
kiawan Indonesia yang memiliki pandangan liberal dan terbuka. Ia adalah 
salah seorang pendiri Majalah Berita Mingguan Tempo, yang pernah 
dibredel oleh rezim Soeharto dua kali, pertama pada 1982 dan kedua pada 
1994, karena kritiknya yang tajam terhadap rezim yang berkuasa, dan tebit 
kembali pada Oktober 1998, setelah Soeharto lengser.
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SyARIAT ISlAm DI negARA SekuleR
belajar dari Australia�

Djohan Effendi

Pendahuluan

Sekularisme adalah paham yang oleh berbagai kalangan umat 
Islam dipandang sebagai paham yang berbahaya dan mengancam 
eksistensi agama. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) beberapa 
waktu lalu yang menghukumi sekularisme, bersama dengan 
liberalisme dan pluralisme, sebagai paham yang “sesat” adalah 
bukti jelas tentang pandangan ini, yang rupa-rupanya diamini oleh 
kebanyakan gerakan umat Islam di negeri kita. Menurut pandangan 
sebagian mereka kehidupan bernegara tidak boleh lepas dari kontrol 
agama dan karena itu pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan 
bernegara mutlak harus dilakukan. Di antara mereka ada yang 
secara tegas menentang, bukan hanya paham sekularisme yang 
menganggap urusan agama dan keberagamaan sebagai wilayah 
pribadi yang tidak boleh diturutcampuri oleh lembaga apapun 
dan siapa pun, sedangkan negara mengurusi masalah publik 
untuk mengatur hidup bersama, akan tetapi juga menolak sistem 
demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

1 Tulisan ini disumbangkan dalam mengenang Cak Nur yang pada awal 
tahun 1970-an mengemukakan agenda sekularisasi dan liberalisasi sebagai 
jawaban terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam yang mengalami kemun-
duran dan keterbelakangan.
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dalam kehidupan bernegara serta menempatkan mereka setara tanpa 
diskriminasi dalam bentuk apapun di hadapan hukum. Sistem 
demokrasi mereka anggap sama sekali tidak sesuai bahkan berten-
tangan dengan cita-cita Islam. Demokrasi dalam keyakinan mereka 
tidak lain daripada sebuah sistem jahiliah dan kufur. Bagi mereka 
demokrasi adalah ancaman dan musuh Islam.  

Agar tidak terjebak dalam wacana teoretis yang hanya berada 
di awang-awang tulisan ini mengambil Australia sebagai contoh 
konkret yang hadir dalam realitas kesejarahan saat ini, yang 
sebagai sebuah negara demokrasi, dengan sendirinya, menganut 
dan menerapkan paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme 
secara konsekuen dan konsisten, karena tanpa menerapkan prinsip-
prinsip sekularisme, pluralisme (multikulturisme) dan liberalisme, 
demokrasi tidak mungkin terwujud. Sengaja saya ambil Australia 
sebagai kasus karena di negeri ini juga terdapat sejumlah kecil umat 
Islam yang merasa keberagamaan mereka terganggu karena sebagai 
warga negara atau penduduk Australia itu mereka harus patuh pada 
hukum yang berlaku di negara itu. Mereka merasa menghadapi 
dilema karena harus tunduk kepada dua hukum: syariat Islam dan 
hukum Australia yang sekuler. 

Keharusan tunduk kepada hukum sebuah negara yang diun-
dangkan melalui lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah negara 
demokrasi dianggap oleh sebagian kalangan pejuang pelaksanaan 
syariat Islam sebagai sikap yang tidak diperkenankan oleh syariat 
Islam karena hal itu dinilai sebagai tindakan menyekutukan Allah 
dalam bentuk apa yang mereka sebut sebagai “syirik undang-
undang.” Menurut keyakinan dan pemahaman agama mereka, 
satu-satunya pemegang otoritas dalam membuat undang-undang 
hanyalah Allah sendiri saja, bukan siapa pun atau lembaga apapun 
selain Dia. Dan karena itu, bagi mereka, negara yang menganut 
sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan dalam kehidupan bernegara adalah bertentangan secara 
diametral dan frontal dengan ajaran Islam.  
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Sekularisme, liberalisme 
dan Pluralisme dalam Praktik

Australia adalah sebuah negara yang menganut paham seku-
larisme di mana semua urusan kenegaraan tidak tersangkut-
paut dengan agama apapun. Masalah-masalah yang berkaitan 
dengan hidup keberagamaan berada dalam wilayah pribadi yang 
sepenuhnya merupakan urusan masing-masing orang dan semua 
agama mempunyai kedudukan yang sama dan setara di muka 
hukum. Setiap penduduk Australia, warga negara maupun bukan, 
secara perorangan maupun kelompok, mempunyai kebebasan 
dan keleluasaan sepenuhnya untuk, tidak saja melaksanakan akan 
tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut dan yakini. Para 
penganut agama diberikan kesempatan untuk mendirikan lembaga-
lembaga keagamaan termasuk lembaga pendidikan dan mereka 
bebas mengajarkan nilai-nilai agama mereka kepada murid-murid 
lembaga-lembaga pendidikan tersebut.  

Sebagai sebuah negara demokrasi sudah barang tentu negara 
Australia juga menganut dan memegang teguh paham dan nilai-
nilai liberalisme yang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir dan 
berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Setiap orang bebas apakah 
dia ingin memeluk agama ataukah tidak memeluk agama, bebas 
baik mengakui keberadaan Tuhan maupun tidak mempercayai-Nya. 
Beragama atau tidak beragama, beriman dengan penuh keyakinan 
akan eksistensi Tuhan, bersikap tidak peduli, ragu atau malahan 
tidak percaya akan keberadaan-Nya adalah masalah dan pilihan 
pribadi yang berada di luar wilayah kepentingan dan kontrol 
negara. Masalah tersebut merupakan urusan dan tanggung jawab 
pribadi masing-masing di mana setiap orang mempunyai otonomi 
dan otoritas penuh. Karena itu negara sama sekali tidak campur 
tangan dengan masalah-masalah keyakinan penduduknya sehingga 
tidak mungkin merepotkan diri dalam urusan mengakui atau 
tidak mengakui suatu agama apalagi terlibat dalam perkara sesat-
menyesatkan. Negara sepenuhnya bersikap tidak memihak salah 
satu agama atau aliran keagamaan tertentu. Karena itu kehadiran 
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sebuah lembaga resmi dalam tingkat apapun untuk mengurusi 
agama tidak diperlukan. Hal ini tanggung jawab masing-masing 
umat beragama yang bersangkutan. 

Sebagai sebuah negara yang menerima kehadiran berbagai 
bangsa dari seluruh dunia Australia menjamin dan memelihara 
multikulturisme sebaik-baiknya. Dengan demikian sejalan dengan 
prinsip-prinsip demokrasi Australia menjunjung tinggi nilai-nilai 
pluralisme dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya malahan 
memberikan dukungan kepada semua kelompok etnik yang berasal 
dari berbagai negeri, tidak peduli agama atau kepercayaan apapun 
yang mereka anut, untuk memelihara identitas budaya mereka. 
Ada saat-saat tertentu, yang berlangsung secara rutin setiap tahun, 
kemajemukan etnik dengan berbagai ciri keunikan masing-masing 
seperti kesenian, pakaian dan makanan masing-masing dirayakan 
dengan meriah sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Australia. 

negara yang mewujudkan kesejahteraan Rakyat

Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah bagai-
mana meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara dan penduduk 
tetapnya. Dalam perspektif ini maka Australia adalah sebuah 
“welfare state,” tempat kesejahteraan warga negara dan penduduknya 
bukan lagi sekedar cita-cita dan wacana melainkan telah menjadi 
kenyataan dan masih terus ditingkatkan. Karena itu keberhasilan 
sebuah pemerintahan terutama diukur oleh keberhasilan dalam 
mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 
Negara menjamin agar tidak seorang pun warga negara dan 
penduduk tetap Australia hidup terlantar karena ketidakcukupan 
biaya hidup. Setiap orang mendapatkan asuransi kesehatan yang 
menjamin dan memudahkan mereka memperoleh layanan peng-
obatan. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang tua di atas 
usia 60 tahun, dan orang cacat mendapatkan berbagai kemudahan, 
keringanan dan santunan yang memadai sehingga mereka bisa 
memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak sebagai manusia 
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yang bermartabat. Negara memberikan uang kepada setiap anak 
yang lahir dan memberikan tunjangan sampai anak itu dewasa. 
Negara juga memberikan subsidi kepada janda atau ibu yang 
menjadi orang tua tunggal bahkan keluarga yang suami atau isteri 
memilih tinggal di rumah untuk mengasuh anak mereka sehingga 
penghasilan mereka belum memadai untuk biaya mereka sekeluarga. 
Begitu pula bagi mahasiswa yang memerlukan biaya untuk belajar di 
perguruan tinggi juga disediakan beasiswa oleh pemerintah. Maka 
banyak remaja Australia yang menginjak usia 18 tahun memilih 
lepas dari tanggungan orang tua mereka dan memilih tinggal sendiri 
serta berusaha hidup mandiri.  

Kemudahan dan kenyamanan masyarakat benar-benar diper-
hatikan. Pelayanan terhadap masyarakat benar-benar dirasakan. 
Kakus umum tersedia di berbagai tempat termasuk kakus khusus 
untuk orang-orang yang cacat dan ruang khusus untuk para ibu 
yang membawa bayi. Di tempat-tempat tertentu tersedia tempat 
menitipkan anak agar orang tuanya tidak direpotkan dalam mengurus 
kepentingannya. Anak-anak memang memperoleh perhatian khusus 
dari negara, tidak boleh dipukul, ditinggal sendiri tanpa ditemani 
orang dewasa di rumah. Jaringan dan jumlah transportasi publik 
benar-benar mencukupi keperluan masyarakat dan berjalan teratur 
dan tepat waktu sehingga siapa pun yang memerlukannya bisa dengan 
mudah dan nyaman mempergunakannya tanpa membuang-buang 
waktu. Di lapangan-lapangan parkir disediakan tempat khusus untuk 
mobil-mobil yang membawa orang-orang cacat sehingga mereka bisa 
turun dari kendaraan tidak jauh dari tempat yang dituju. Untuk 
menjaga keselamatan murid-murid sekolah yang menyeberang 
jalan waktu pergi dan pulang sekolah di setiap penyeberangan jalan 
dekat sekolah disediakan orang-orang yang membantu mereka 
menyeberang jalan dengan aman. Di tempat-tempat rekreasi tersedia 
sarana yang bisa dipergunakan kalau ingin memasak makanan 
sehingga mereka yang melakukan rekreasi tidak direpotkan karena 
harus menyediakannya sendiri dan membawanya dari rumah.

Tidak semua penduduk Australia menguasasi bahasa Inggeris 
dengan baik terutama para imigran dan pendatang baru. Mereka 
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diberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggeris melalui 
program khusus yang diperuntukkan bagi mereka secara cuma-
cuma. Untuk mempermudah dan memperlancar mereka yang 
belum menguasai benar bahasa Inggeris itu dalam berkomunikasi 
dengan berbagai lembaga yang mengurusi berbagai keperluan 
mereka, negara juga menyediakan penerjemah gratis yang bisa 
diminta sewaktu-waktu melalui telpon bebas pulsa untuk berbagai 
bahasa asing seperti bahasa Arab, Indonesia, Italia, Kanton, Korea, 
Mandarin, Spanyol, Vietnam dan Yunani. Bahkan kalau benar-
benar diperlukan para penerjemah itu bisa diminta datang ke tempat 
komunikasi langsung antara yang berkepentingan dan pihak lain 
seperti pasien yang harus konsultasi dengan dokter atau mereka yang 
mengikuti ujian untuk memperoleh surat izin mengenderai mobil, 
misalnya, sedangkan biaya perjalanan mereka ditanggung oleh 
negara. Selain itu, untuk memudahkan penduduk Australia yang 
berasal dari berbagai bangsa dan etnik berurusan dengan Kantor 
Centrelink yang melayani berbagai kepentingan mereka tersedia 
informasi dalam 67 bahasa bukan Inggeris termasuk bahasa-bahasa 
yang mungkin jumlah penutur di negeri asalnya hanya ratusan ribu 
orang seperti bahasa Tetum yang dipergunakan penduduk Timor 
Leste. Juga tersedia program siaran radio dan televisi dalam berbagai 
bahasa yang diambil langsung dari berbagai negeri.

Secara ekonomi kehidupan masyarakat Australia juga cukup 
sejahtera. Sistem jaminan sosialnya berjalan dengan lancar dan tertib. 
Perbedaan antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan 
rendah tidak tampak kentara. Sistim pengupahan para pekerja 
menjamin pembagian rezeki yang cukup adil bagi penduduk. Mereka 
yang tergolong berpenghasilan paling rendah pun mempunyai 
pendapatan yang cukup untuk hidup layak dan wajar. Orang tidak 
terdorong untuk menumpuk-numpuk kekayaan secara berlebihan, 
sebab makin besar penghasilan seseorang makin besar pula kadar 
pajak yang harus dia bayar. Dalam pada itu setiap pembayar pajak 
tidak waswas bahwa pajak yang mereka bayar diselewengkan atau 
tidak akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena 
itu tingkat kejujuran penduduk untuk membayar pajak sangat 
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tinggi sebagaimana juga tingkat kejujuran petugas pajak juga 
tidak disangsikan. Kehidupan masyarakat Australia tumbuh dalam 
semangat saling percaya. Berbohong dalam kehidupan masyarakat 
Australia adalah sebuah cela dan aib besar.

Tindak kekerasan merupakan kejahatan yang sangat ditabukan 
di negeri ini. Jangankan antara sesama warga masyarakat biasa, 
guru yang memukul muridnya bahkan orang tua yang memukul 
anaknya sendiri diancam dengan hukuman pidana. Karena itu 
kejahatan dalam bentuk kekerasan dan penganiayaan fisik apalagi 
pembunuhan bisa dikatakan sangat jarang terjadi. Nyawa manusia 
sangat dihargai sehingga hukuman mati telah lama dicabut dari 
hukum pidana Australia. Tidak hanya manusia, kehidupan hewan 
pun dilindungi. Menelantarkan, menyakiti apalagi membunuh 
hewan tanpa alasan merupakan tindakan terlarang dan dianggap 
sebagai pelanggaran hukum.  

Hukum dalam kehidupan masyarakat berlaku tanpa pilih bulu. 
Tindakan melanggar hukum berakibat fatal, bukan hanya menye-
babkan nama baik seseorang tercela akan tetapi juga mencederai 
karir masa depannya. Kepastian hukum yang tidak mungkin 
diselewengkan dalam wujud kedaulatan hukum yang berlaku 
secara faktual dan dapat dirasakan oleh masyarakat memungkinkan 
kehadiran sebuah pemerintahan yang baik dan kesadaran hukum 
warga negara yang melahirkan ketertiban sosial sehingga tercipta 
rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.    

Adakah Cetak biru dari langit? 

 Dengan mengemukakan kasus Australia, yang tentu beberapa 
negara demokrasi lain yang sama-sama menganut sekularisme 
yang mungkin lebih baik taraf kesejahteraan penduduknya dan 
lebih baik sistem pelayanan publiknya, saya hanya ingin mengajak 
pembaca untuk bersikap kritis dalam menanggapi pandangan yang 
secara apriori menganggap sistem demokrasi bertentangan dengan 
cita-cita Islam. Dengan sendirinya kita pun perlu bersikap kritis 
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terhadap agenda pelaksanaan syariat Islam, baik dalam tataran 
lokal, nasional maupun mondial melalui institusi kekhalifahan, 
yang akhir-akhir ini sangat gencar diwacanakan sebagai satu-satunya 
solusi tantangan yang dihadapi umat Islam dengan cara pandang 
yang bersifat idealisasi dan absolutisasi. Hingga saat ini anggapan 
semacam ini masih merupakan utopia yang belum pernah terwujud 
menjadi kenyataan dalam kehidupan negeri-negeri Islam sendiri. 
Sejarah kekhilafahan bukanlah sejarah tanpa cacat. Tarikh umat 
Islam mencatat berbagai peristiwa berdarah yang terjadi sejak di 
masa permulaan dan justru sangat ironis karena melibatkan keluarga 
Nabi Muhammad saw sendiri. Sejarah kekhalifahan tidak bebas dari 
pertumpahan darah yang mengerikan dan memilukan, dan setiap 
pergantian dinasti kekhilafahan berlangsung dengan kekerasan dan 
nyaris selalu ditandai oleh penumpasan dinasti kekhilafahan yang 
baru terhadap dinasti kekhilafahan yang terdahulu. Terbelahnya 
umat Islam dalam dua buah sekte besar Sunni dan Syi‘ah akibat 
konflik kekhilafahan yang akhir-akhir ini malah makin terasa di 
Timur Tengah bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan perang 
saudara akibat konflik sekterian di Irak, [Suriah, dan Yaman]2 dan 
bisa saja terjadi juga di Libanon.

Salah satu pertanyaan fundamental yang sebenarnya sudah 
menjadi masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam sejak 
mula adalah apakah keperluan sebuah pemerintahan didasarkan 
atas “dalil naqliyah” sehingga penegakan sebuah pemerintahan 
merupakan kewajiban agama ataukah didasarkan “dalil aqliyah” dan 
karena itu penegakan sebuah pemerintahan tidak lebih dari jawaban 
terhadap tuntutan obyektif untuk mengatur kehidupan bersama 
umat manusia sendiri. Dilihat dari fakta kesejarahan jelas sekali 
bahwa sebenarnya kehadiran sebuah pemerintahan adalah bagian dari 
proses pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu suatu 
sistem pemerintahan bersifat kontesktual yang lahir dari pengalaman 

2 Ketika tulisan ini ditulis oleh penulisnya, Pak Djohan E��endi, pada 
Oktober 2006, perang saudara yang melibatkan sentimen sektarian di Suriah 
dan Yaman belum terjadi (KAN).
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kesejarahan umat manusia untuk meneguhkan keberadaannya sebagai 
makhluk sosial yang hidup dan berkembang dalam dimensi ruang 
dan waktu yang menuntut ketertiban hidup bersama.  

Sebagian penganjur pelaksanaan syariat Islam agaknya ber-
pandangan bahwa kehidupan berpemerintahan haruslah dikelola 
berdasarkan cetak biru dari langit dan manusia tinggal melaksa-
nakannya. Dalam kenyataannya apa yang dianggap sebagai cetak 
biru adalah formula-formula yang dirumuskan berdasarkan pe-
mahaman dan penafsiran para ulama. Tidak jarang timbul kesan 
bahwa para perumus formula syariat di masa modern ini seolah-olah 
berpretensi sebagai pemegang tunggal kebenaran. Hal itu terkait 
dengan apa yang kita rasakan selama ini sebagai kecenderungan 
sikap absolutisasi pemahaman sendiri sebagai mutlak benar dan 
secara serta merta menganggap pemahaman orang lain sebagai 
salah, sesat dan berbahaya dan karena itu harus dibabat. Sikap yang 
memonopoli kebenaran apalagi disertai oleh pemaksaan kehendak 
terhadap orang lain yang berbeda pendapat akan menimbulkan 
pertanyaan apakah benar Islam adalah agama yang membawa salam, 
rahmat dan berkah bagi umat manusia. 

Pertama-tama perlu disadari apa yang dipahami sebagai ajaran 
agama yang dinamakan sebagai syariat Islam, bagaimanapun, adalah 
pemahaman dan penafsiran manusia yang terbatas kemampuannya 
sebagai makhluk Tuhan. Ia bersifat insani sehingga kebenarannya 
bersifat relatif dan tidak bisa dimutlakkan. Kehadiran berbagai 
mazhab, teologi, fikih maupun tasawuf dalam khazanah tradisi 
keilmuan Islam sepanjang sejarah, walaupun sama-sama berangkat 
dari sumber yang sama, al-Quran dan Sunnah Nabi, menunjukkan 
tak ada penafsiran yang bisa dianggap sebagai mutlak benar. 
Perkembangan dalam dunia tafsir al-Qur’an yang ditandai oleh 
kehadiran berbagai aliran pemikiran dan disiplin keilmuan yang 
mau tidak mau mempengaruhi pemahaman terhadap Kitab Suci itu 
sehingga tidak satu tafsiran yang bisa dianggap final dan mutlak.

 Manusia adalah makhluk berakal yang dibatasi oleh ketidak-
sempurnaan pengetahuannya dan ketidakbebasannya dari pengaruh 
lingkungan sosio-historisnya. Ketika seseorang menyampaikan 
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sebuah konsep sebagai ajaran agama, maka konsep itu adalah 
pemahaman dan penafsirannya sendiri yang bagaimanapun keahli-
annya tetap relatif sifatnya sehingga terbuka untuk diperdebatkan. 
Ungkapan “Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb” sebagai kata akhir dalam 
setiap pendapat atau fatwa ulama-ulama, bahkan imam-imam 
mazhab di masa lalu, menunjukkan bahwa mereka menyadari 
sepenuhnya bahwa pendapat atau fatwa mereka sama sekali 
tidak mutlak kebenarannya dan mengakui hak orang lain untuk 
mempunyai pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan 
pendapat mereka. Sikap Imam Malik yang menolak keinginan 
Khalifah al-Manshur untuk menjadikan buku beliau al-Muwaththa’ 
sebagai rujukan dan pegangan resmi yang diberlakukan bagi seluruh 
umat Islam menunjukkan betapa kesadaran beliau bahwa pendapat 
beliau tidak mutlak benar.  

Sangat boleh jadi kecenderungan absolutisasi pendapat sendiri 
sebagai kebenaran yang tak perlu diragukan membuat ungkapan 
yang menyiratkan kearifan dan kerendahan hati tersebut, “Wa 
Allāh a‘lam bi al-shawāb,” sudah sangat jarang dipergunakan dan 
digantikan oleh tuduhan dan tudingan yang menghakimi dan 
memojokkan seperti sesat, murtad, zionis, budak orientalis, dan 
ungkapan sebangsanya. Bahkan tidak jarang terjadi tindakan 
pemaksaan kehendak dan main hakim sendiri seperti kekerasan, 
perusakan dan pengusiran dilakukan terhadap mereka yang dianggap 
berpaham sesat atau melakukan pelanggaran syariat, padahal Allah 
sendiri sebagai Pencipta dan Pemilik langit dan bumi memberikan 
kebebasan kepada manusia untuk beriman atau kufur terhadap-
Nya dan mempersilahkan mereka tanpa diskriminasi untuk hidup 
dan berkembang biak di atas bumi-Nya dan memanfaatkan segala 
yang ada di dalam alam ciptaan-Nya. Hal ini terjadi justru pada 
saat mereka belum memegang kekuasaan formal, sehingga timbul 
kekhawatiran betapa mengerikannya kehidupan masyarakat kita 
kelak kalau mereka benar-benar berkuasa? 

Kecenderungan absolutisasi pendapat dan monopoli kebenaran 
tersebut tidak menyisakan lagi ruang perbedaan pendapat. Bagi 
mereka Islam hanya satu dan itu adalah Islam menurut pemahaman 



Syariat iSlaM di negara Sekuler: belajar dari auStralia

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 ��

dan penafsiran mereka sendiri. Padahal dalam kenyataan perbedaan 
pendapat itu tidak pernah absen dalam setiap dan semua masalah 
keagamaan. Nyaris semua formula yang dipahami sebagai syariat 
Islam tidaklah tunggal dan tidak akan pernah tunggal. Jangankan 
berkenaan dengan masalah-masalah muamalat yang pada dasarnya 
longgar sesuai dengan prinsip “semuanya diperbolehkan kecuali 
yang terlarang” akan tetapi juga dalam masalah-masalah “ibadah 
mahdlah,” yakni tata cara murni ritual peribadatan, sesuai dengan 
prinsip “semuanya terlarang kecuali yang diperbolehkan,” terdapat 
berbagai pendapat yang tidak hanya berbeda akan tetapi tidak jarang 
bertentangan satu sama lain. Seharusnya dalam masalah-masalah 
ibadah tidak ada perbedaan karena semuanya mengacu kepada apa 
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw tetapi kenyataannya 
perbedaan, bahkan pertentangan, pendapat terjadi dan masing-
masing menganggap bahwa cara merekalah yang sesuai dengan apa 
yang dilakukan oleh beliau. Apalagi dalam masalah-masalah bukan 
ibadah yang bersifat “ijtihadiyah,” yang merupakan hasil pemahaman, 
pemikiran, penafsiran dan perumusan para ulama yang pasti tidak 
akan pernah sepi dari “khilafiyah” atau silang sengketa pendapat. 

Mengingat kenyataan bahwa keragaman pemahaman, pe-
mikiran, penafsiran dan perumusan tersebut bukan sekedar asumsi 
melainkan kenyataan faktual yang selamanya ada, maka tidaklah 
dimaksudkan sekedar mencari-cari kalau timbul pertanyaan: syariat 
Islam yang mana yang mau ditegakkan, syariat Islam versi Sunni 
atau versi Syi‘ah? Syariat Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal 
Jama‘ah berdasarkan Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi‘i atau 
Hanbali, yang masing-masing mengandung perbedaan pendapat 
ataukah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah berdasar 
pemahaman kaum Salafi ala Wahabi yang menganggap pendapat 
selain pendapat mereka adalah salah? Ataukah mengikuti konsep 
yang dikembangkan oleh kalangan Ikhwanul Muslimun di Mesir, 
Jama‘ati Islami di Pakistan, dan Partai Islam Se-Malaysia di 
Malaysia? Ataukah kita merujuk ke berbagai negeri Islam yang 
selama ini menyatakan sebagai Negara Islam seperti Kerajaan Saudi 
Arabia, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, berbagai 
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Kesultanan di kawasan Timur Tengah, atau juga Afghanistan di 
bawah pemerintahan Taliban.  Ataukah mengikuti konsep Hizbut 
Tahrir yang memperjuangkan penegakan kembali Imperium Islam 
sebagai penguasa dunia melalui peleburan dan penyatuan semua 
negeri Muslim menjadi satu kesatuan politik di bawah kekuasaan 
tunggal seorang Khalifah? Belum jelas benar bagaimana proses 
penunjukan seorang Khalifah. Kalau ditunjuk oleh lembaga yang 
disebut “Ahlul Hilli wal Aqdi,” siapa yang menentukan anggota 
lembaga tersebut, berapa jumlahnya, dan siapa yang menentukan 
seseorang bisa ditunjuk sebagai anggota lembaga. 

Cita-cita Islam: Hanya Satu Perspektif?

Melihat kehidupan bernegara di Australia yang tegas-tegas 
menganut paham sekularisme seperti digambarkan di atas itu 
timbul pertanyaan bagaimana fenomena tersebut dilihat dari 
perspektif ajaran Islam? Apakah sebuah negara demokrasi sekuler 
semacam Australia itu benar-benar bertentangan dengan cita-cita 
Islam sebagaimana dipersepsi oleh kalangan pejuang pemberlakuan 
syariat Islam selama ini? Kalau ukuran pelaksanaan ajaran Islam 
itu adalah berlakunya hukuman qisas bagi kejahatan pembunuhan 
atau penganiayaan fisik, potong tangan bagi pencuri, cambuk 
bagi peminum minuman keras dan penjudi, rajam atau cambuk 
bagi pezina, misalnya, maka jelas hukum di Australia tidak sesuai 
dengan syariat Islam. Tetapi apakah ukuran keterwujudan ajaran 
Islam dalam masyarakat tidak bisa diukur dengan perspektif yang 
lain, yang tidak sekedar literal, simbolik dan eksklusif tetapi lebih 
bersifat substantif, fungsional dan inklusif? 

Dalam kepustakaan Islam klasik dikenal konsep “mashlahah 
‘āmmah,” yakni kemaslahatan publik atau kesejahteraan masyarakat. 
Terdapat ungkapan bahwa pengelolaan pemerintahan terkait 
dengan tujuan memaslahatkan rakyat. Maka konsep “mashlahah 
‘āmmah” itu sangat relevan untuk dipakai sebagai ukuran penilaian 
keterwujudan ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat. Dalam 
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perspektif ini tak ayal lagi Australia tergolong negara yang cukup 
berhasil dalam mewujudkan “mashlahah ‘āmmah” dalam wujud 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keterpenuhan hajat 
hidup layak setiap penduduk sehingga tak ada orang yang hidup 
terlantar kecuali karena olahnya sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam 
kaitan dengan umat Islam sendiri, misalnya, bisa dikatakan bahwa 
tak seorang pun Muslim di Australia selama ini yang merasa dirinya 
tergolong mereka yang berhak menerima zakat? Yang terjadi adalah 
mereka mengumpulkan zakat harta, zakat fitri dan korban dalam 
bentuk uang dari masyarakat Muslim Australia dan mengirimkannya 
ke negeri-negeri Islam di mana terdapat masih banyak kaum “fuqarā’ 
dan masākīn,” bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan. 

Boleh jadi juga kita bisa melihatnya dari segi keterjaminan 
keamanan dan keselamatan masyarakat. Dari perspektif ini kita 
menyaksikan bahwa keamanan dan keselamatan warga masyarakat 
dari berbagai bentuk gangguan terhadap diri dan harta bendanya 
cukup terjamin. Rumah-rumah bisa ditinggalkan tanpa dikunci, 
mobil bisa dibiarkan di jalan tanpa dimasukkan ke dalam garasi yang 
terkunci rapat. Hewan-hewan ternak dibiarkan lepas begitu saja di 
padang-padang rumput yang disediakan sebagai lahan peternakan 
tanpa ada penjaga kecuali sekedar pagar yang mengitarinya agar 
tidak berkeliaran lepas dan masuk ke lahan orang lain. Pemiliknya 
hanya datang sewaktu-waktu untuk mengontrol ketersediaan 
makanan ternaknya. Ini tidak berarti tidak ada pencurian akan 
tetapi kasus ini sangatlah jarang terjadi walaupun tidak ada an-
caman hukuman potong tangan. Sangat jarang terlihat polisi di 
jalan-jalan, dan kantor polisi juga terlihat sepi-sepi saja. Kritik dan 
ungkapan rasa kecewa terhadap kinerja kepolisian boleh dikatakan 
tidak terdengar selama ini. Malahan akhir-akhir ini diberitakan 
bahwa polisi diperkenankan merangkap pekerja di luar tugas rutin 
sebagai polisi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan 
ketertiban masyarakat sudah cukup baik. 

 Dari segi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar, yakni 
jaminan untuk memperoleh hidup yang layak dan rasa aman, 
maka rasa-rasanya tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa 
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negeri Kanguru ini cukup Islami kalau kita menganggap ajaran 
Islam mementingkan kemaslahatan masyarakat, bahkan jauh lebih 
Islami dibandingkan dengan negeri-negeri Islam sendiri, di mana 
pun. Maka tidaklah mengherankan apabila Australia dan beberapa 
negeri-negeri sekuler lain menjadi tempat tujuan hijrah untuk 
mencari kehidupan yang lebih baik dari orang-orang Muslim  dari 
berbagai negeri Muslim.  

masyarakat berakhlak: Agenda bersama

Dalam usaha mewujudkan cita-cita Islam, agenda Nahdlatul 
Ulama yang lebih menekankan pada pengembangan Islam dalam 
kerangka pembangunan etika sosial dan bukan pada formalisasi 
syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sejalan dengan 
pemikiran di atas dan perlu dikembangkan. Agenda ini saya rasa 
sesuai dengan misi kerasulan Nabi Muhammad saw sebagaimana 
terungkap dalam sabda beliau sendiri: “Sesungguhnyalah aku 
dibangkitkan hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan 
akhlak.” Saya rasa sabda Nabi Muhammad saw ini menjelaskan 
ungkapan yang berbeda dalam al-Qur’an tentang misi kerasulan 
beliau sebagaimana termaktub dalam ayat: “Aku tidak mengutus 
engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” Dengan 
demikianlah bisa dipahami bahwa cita-cita universal untuk 
membangun manusia dan masyarakat yang bermoral sehingga 
terwujud kehidupan yang penuh rahmat.

Membangun manusia dan masyarakat yang berakhlak mulia 
adalah cita-cita semua agama. Pertanyaan yang mungkin timbul 
adalah dari mana kita harus mulai. Saya rasa kita harus mulai 
dari pengembangan “Golden Rule,” Undang-Undang Emas yang 
disebut juga “The Ethic of Reciprocity,” Etika Timbal-Balik, yang 
mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai Etika Timbang Rasa, 
bisa dianggap sebagai ide dasar untuk membangun “Global 
Ethics” dalam membangun sebuah dunia yang damai. Nilai dan 
norma fundamental dan universal yang menafasi Etika Global itu 
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dinyatakan dengan berbagai ungkapan yang terdapat dalam berbagai 
agama dan kepercayaan yang esensinya sama, yakni: “Perlakukan 
orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.” Ini berlaku 
bagi orang seorang dan juga berlaku bagi institusi negara. Hanya 
dengan Etika Timbang Rasa inilah akan terwujud ketertiban dan 
keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. 

Sebenarnya nilai kebajikan yang terekam dalam “Golden Rule” 
tersebut merupakan titik temu semua agama yang sangat menekan-
kan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, kecintaan dan 
penghargaan terhadap sesama dan timbang rasa pada penderitaan 
orang lain. Untuk memperjelas keterkaitan “Golden Rule” itu 
dengan ajaran agama-agama ada baiknya kita simak ungkapan di 
bawah ini:

Baha’i: Jangan anggap siapa pun yang kalian tidak ingin 
anggapan itu ditujukan kepada kalian sendiri. Diberkahilah orang 
yang menyukai saudaranya lebih dari dirinya sendiri (Baha’ullah).

Buddha: Jangan sakiti orang lain dengan cara apapun yang 
kamu sendiri merasakan rasa sakit (Udana-Varga 5:18).

Hindu: Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang menye-
babkan rasa sakit kalau hal itu dilakukan padamu (Mahabhrata 
5:1517).

Islam: Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga dia 
mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri 
(al-Hadits).

Jain: Dalam bahagia dan sengsara, dalam suka dan duka, kita 
harus menghargai semua makhluk sebagaimana kita menghargai 
diri kita sendiri (Lord Mahavira, Tirthantara ke-16).

 Khonghucu: Jangan lakukan terhadap orang lain yang kamu 
sendiri tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu (Analects 
15:23).

Kristen: Segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan ke-
padamu demikian juga harus kamu lakukan kepada mereka (Matius 
7:12).



djohan effendi

44	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

Shinto: Hati seseorang di hadapanmu adalah bagaikan se-
buah cermin. Pandanglah perwujudanmu sendiri di situ (Ko-jiki 
Hachiman Kasuga).

Sikh: Tak seorang pun musuhku, tak ada orang asing, setiap 
orang sahabatku (Guru Arjan Dev.:AG 1299).

Tao: Anggaplah keuntungan tetanggamu sebagai keuntunganmu 
sendiri, dan kerugian tetanggamu sebagai kerugianmu sendiri (Tai 
Shang Kan Ying P’ien).

Yahudi: Apa pun yang menyakitkanmu, jangan lakukan ter-
hadap orang lain (Talmud, Shabbat 31a).

Zarasustra: Apa pun yang tidak enak untuk dirimu sendiri, 
jangan lakukan pada orang lain (Shayast-na-Shayat 13:29).

Penutup

Dengan mengatakan pelayanan publik yang dialami warga 
negara dan penduduk Australia lebih Islami dibanding negeri-
negeri Islam sendiri tidaklah dimaksudkan untuk mengatakan 
bahwa Australia mengambil inspirasi dari ayat-ayat Tuhan yang 
termaktub dalam Kitab Suci melainkan dari ayat-ayat Tuhan yang 
dapat dibaca dari dunia peristiwa. Australia mencapai kemajuan dan 
kesejahteraan bukan karena berangkat dari sebuah cetak biru dari 
langit akan tetapi karena belajar dari pengalamannya sendiri dan 
pengalaman negeri-negeri lain melalui proses kesejarahannya sendiri 
dan apa yang telah dicapainya saat ini adalah hasil pergumulannya 
dalam menjawab tantangan yang dihadapinya.  

Belajar dari kasus Australia ini, saya rasa, untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang kita yakini sebagai cita-cita Islam 
tidak perlu kehadiran seorang khalifah yang dalam kenyataan 
sejarah selama berabad-abad merupakan penguasa tunggal yang 
berkuasa seumur hidup atau cetak biru dari langit yang dalam 
kenyataannya merupakan hasil rumusan para ulama yang tidak 
bebas dari kekurangan sebagaimana juga untuk menjadi Muslim 
yang baik tidak perlu menonjolkan ciri-ciri simbolik dan eksklusif 
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seperti memakai cadar, jubah, sorban atau memelihara jenggot 
yang memberi kesan bahwa seorang Muslim harus berpenampilan 
tersendiri dengan ciri-ciri yang kentara berbeda dari orang lain. 
Bukankah Tuhan tidak memandang tubuh dan penampilan 
kita melainkan memandang hati dan perbuatan kita? Bukankah 
syariat itu bukanlah sekedar formula yang merupakan tujuan 
pada rumusannya melainkan jalan untuk mewujudkan tujuan, 
yakni kesejahteraan masyarakat? Karena itu mengapa kita tidak 
mengarahkan perjuangan kita pada pewujudan nilai-nilai Islam yang 
lebih bersifat manusiawi dan universal yang menjadi cita-cita umat 
manusia pada umumnya sehingga semua orang merasakan bahwa 
cita-cita itu adalah cita-cita mereka juga? Di sini kita berhubungan 
dengan masalah-masalah yang lebih substantif dan bukan formula, 
pada isi dan bukan kulit. Nilai-nilai yang bersifat substantif itulah 
yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat 
sedangkan formula implementatif bersifat kontekstual sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. 

Akhirnya, menyimak pengalaman negeri-negeri maju yang 
semua adalah negara-negara sekuler, kemajuan dan kemunduran 
suatu bangsa tidak ditentukan apakah negeri itu beragama atau 
tidak melainkan oleh kepastian hukum yang berlaku bagi semua dan 
pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat.  Sedang 
keberagamaan kita ditentukan oleh penghayatan kita masing-masing 
dan kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan hidup 
kita di dunia ini.  

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb. v

Geelong, 10 Oktober 2006



djohan effendi
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ISlAm DAn PluRAlISme
DI InDoneSIA DAlAm kAJIAn

SeJARAH ISlAm globAl
Rujukan marshall Hodgson 

dalam Tulisan-tulisan nurcholish madjid

Greg Soetomo

. 
Nurcholish Madjid (1939 – 2005), salah seorang intelektual 

Muslim terpenting di Indonesia paruh kedua abad ke-20, merujuk dan 
mengutip Marshall Hodgson puluhan kali dalam berbagai tulisannya.1 
Ia mengambil gagasan Hodgson dengan tujuan, makna, dan konteks 
yang berbeda-beda. Meski demikian, pada umumnya, ia meletakkan 
semua kutipan itu dalam kaitan dengan Islam dan sejarah peradaban 
manusia. Sejarah peradaban manusia, merujuk Hodgson, dikatakan 

1 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid: 
Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban (Jakarta: Mizan, bekerjasama dengan 
Paramadina dan Center for Spirituality & Leadership, 2006), mencatat Madjid 
mengutip Hodgson sebanyak 23 kali dalam seluruh tulisan sepanjang hidupnya 
(lihat Indeks Entri 4:3707). Ternyata, apa yang dikumpulkan dalam ensiklopedi 
tersebut belum mencakup semua kutipan Hodgson oleh Madjid. (Lihat, antara 
lain, Nurcholish Madjid, “Peranan Umat Muslim Memasuki Era Industrialisasi di 
Indonesia,” dalam Nurcholish Madjid, Tradisi Islam: Peran dan �ungsinya dalam 
Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat/Paramadina, 2008), 85-86). 
Nurcholish Madjid bukan sejarawan “profesional,” meski demikian ia menulis 
berbagai tulisan dengan judul “sejarah.” Ia juga menulis banyak karya tulis yang 
memasukkan dimensi historis ke dalamnya.
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oleh Madjid sebagai berikut:2 “Seorang tokoh ahli sejarah, Marshall 
G. Hodgson, berpandangan sangat unik mengenai sejarah dunia. Dia 
berpendapat bahwa orang tidak akan bisa memahami sejarah dunia, 
terutama sejarah modern ini, kalau tidak paham sejarah Islam. Karena 
itu dia menulis buku (tiga jilid) berjudul The Venture of Islam, yang 
dianggap buku berbahasa Inggris yang paling bagus mengenai Islam. 
Sebetulnya dia menulis buku itu sebagai pengantar untuk yang lebih 
ambisius, yaitu sejarah dunia.”3

Dengan rentang umurnya yang relatif pendek, Marshall Goodwin 
Simms Hodgson (1922 –1968) sebenarnya belum bisa disebut penulis 
yang prolific.4 Meski demikian, tidak perlu diragukan lagi, ia adalah 
adalah salah seorang sejarawan Islam terpenting dari kawasan Amerika 
Utara berkat tiga volume karyanya The Venture of Islam: Conscience 
and History in a World Civilization.5 Karya ini dianggap kemudian 
sebagai sebuah terobosan dalam merekonfigurasi studi mengenai 
peradaban Islam.6

2 Kutipan-kutipan yang muncul di sini selain mengacu pada buku dan 
artikel Nurcholish Madjid, juga mengacu pada Budhy Munawar-Rachman, 
Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, yang telah disebut di atas pada catatan 
kaki nomor 1. Karya besar yang merupakan hasil jerih payah yang panjang ini 
menyisakan satu kekurangan: tidak menyebutkan asal atau sumber tulisan dari 
masing-masing entri.

3 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Konsep Sejarah Dunia Hodgson,” 2:1646-1647.

4 Marshall Goodwin Simms Hodgson (11 April 1922 – 10 Juni 1968) kerap 
diberi predikat seorang sejarawan dengan spesialisasi pada sejarah kajian Islam 
di Universitas Chicago. Ia pernah memimpin kajian interdisipliner Committee 
on Social Thought di Universitas Chicago.

5 Karya utama yang diacu dalam tulisan ini adalah Marshall Goodwin Simms 
Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization 
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977).

6 Karya Hodgson ini tidak langsung diakui sebagai karya penting sejak 
awal. Berkat jasa dan kerja keras seorang bernama Edmund Burke III, pengajar 
di University of California, Santa Cruz, karya ini mendapatkan perhatian di 
kalangan akademisi (Lihat Bruce B. Lawrence, “Genius Denied and Reclaimed: A 
40-Year Retrospect on Marshall G.S. Hodgson’s The Venture of Islam,” November 
11, 2014 (http://islamicommentary.org/2014/11/genius-denied-and-reclaimed-
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The Venture of Islam diterbitkan “kembali” pada 1974, setelah 
penulisnya wafat beberapa tahun sebelumnya (1968). Nurcholish 
Madjid memulai studi lanjut hanya dua tahun setelah The Venture of 
Islam diterbitkan, di tempat yang sama dengan sang penulis pernah 
mendedikasikan karier akademisnya, yaitu di University of Chicago. 
Tidak mengherankan, buku yang ditulis seorang Orientalis dengan 
simpati yang mendalam pada Islam itu memberikan kesan positif 
yang mendalam pada Madjid. 

Hodgson merumuskan sebuah asumsi demikian: secara sosial-
intelektual, sejarah Islam selama ini dipahami keliru; dan, secara 
emosional, sejarah Islam dianggap sebagai puing-puing reruntuhan 
di tengah-tengah dominasi Eropa-sentris catatan sejarah dunia. 
Hodgson menanggapi gambaran muram tersebut dengan membuat 
proyek besar dengan menulis sejarah Islam sebagai latar belakang, 
serta kemudian memasukannya ke dalam seluruh dokumentasi sejarah 
masyarakat global. Ia menekankan bahwa pembentukan peradaban 
dunia berlangsung tiga ribu tahun sebelum Masehi (SM). Pada 1500 
SM, terdapat empat pusat kebudayaan: Mediterania, Nil-Oxus,7 India, 
dan Tiongkok.8

Paper ini hendak menjawab satu pertanyaan mayor berikut ini: 
Di manakah area persinggungan antara gagasan Madjid tentang 
pluralisme Indonesia dengan isi dan metodologi sejarah Hodgson yang 
pluralis dan berakar pada peradaban? Pertanyaan mayor itu, dalam 
pengolahan kembali oleh Madjid, berimplikasi pada tiga pertanyaan 
minor berikut: Pertama, bagaimanakah corak pluralisme Madjid 
terlukis dalam penjelasan mengenai sejarah sosial-kultural Islam 
Indonesia? Kedua, di mana titik temu pemikiran pluralisme Madjid 

a-40-year-retrospect-on-marshall-g-s-hodgsons-the-venture-of-islam-by-bruce-
lawrence/, diakses 26 April 2015).

7 Sungai Oxus adalah nama yang disematkan oleh para cendekiawan Yunani, 
di antaranya Herodotus, untuk Amu Darya, sebuah sungai yang mengalir 
sepanjang selatan Uzbekistan, memisahkan Turkmenistan dan Afghanistan.

8 Hodgson, The Venture of Islam, Vol. 1. Book One, “The World before 
Islam,” h. 120-124.
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dengan sejarah Islam global? Ketiga, bagaimana wujud institusional 
cita-cita Madjid mengenai Islam Indonesia?

Tesis dari tulisan ini adalah sebagai berikut: Gagasan dan  
metodologis penulisan sejarah Hodgson memiliki persamaan dan 
perbedaan dengan argumentasi Madjid dalam melukiskan dan 
menerangkan Islam Indonesia yang moderat dan pluralis. Gagasan 
Madjid tersebut selalu dihadirkan dalam konteks menghadapi 
tantangan zaman. 

kerangka Teori Hodgson: 
Sejarah Islam yang Pluralis dan berakar pada Peradaban

Terobosan metodologis penulisan sejarah Hodgson terletak dalam 
penyimpangan dari pakem sejarah yang Eropa-sentris. Ia mengerjakan 
ini dengan mengoreksi penulisan sejarah yang bertradisi Marxis, yang 
biasanya memulai dengan abad ke-16, yang menandai dimulainya 
kapitalisme. Bukan bertitiktolak pada sejarah perkembangan sosial-
ekonomi, melainkan proses pertemuan dan pertukaran peradaban 
yang membuat wajah dan warna sejarah Islam yang ditulis Hodgson 
menjadi pluralis. 

Hodgson, menurut Burke, mengikuti jejak William McNeill. 
Dalam tulisannya The Rise of the West,9 McNeill melakukan inovasi 
dalam melukiskan sejarah. Metodologinya dianggap menyimpang 
dari pakem yang pada umumnya Eropa-sentris. Demikian pula, 
eksperimen Hodgson mengoreksi penulisan sejarah yang bertradisi 
Marxis, yang biasanya dimulai dengan abad ke-16, periode dimulainya 

9 The Rise of the West: A History of the Human Community (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1963); Lihat Edmund Burke III, “Introduction: 
Marshall G.S. Hodgson and World History,” dalam Marshall G. S. Hodgson, 
Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History, edited 
with an Introduction and Conclusion by Edmund Burke III (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1993).h. ix-x.
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kapitalisme.10 Hodgson meletakkan modernitas dengan menghubung-
kan konteks panjang seluruh sejarah manusia.

Hodgson memiliki posisi ideologis yang meyakini bahwa per-
adaban Barat mengandung apriori epistemologis: setiap karya adalah 
produk dari “prakomitmen penulis”-nya (author’s precommitments). 
Prakomitmen ini membentuk pemahaman mendasar fenomena 
yang sedang dicoba untuk disingkapkan. Prakomitmen ini kerap 
menghalangi kemungkinan dan cara lain dalam memahami sebuah 
realitas.11 Hodgson memiliki pandangan bahwa peradaban Barat, 
sebagaimana tertuang dalam berbagai Buku Agung (Great Books),12 
adalah sebuah diskursus yang dilandasi oleh sikap superioritas moral 
dan kultural Barat dan Eropa atas seluruh humanitas. 

10 Tradisi Marxis menulis sejarah dengan paradigma yang menjelaskan sejarah 
sebagai rangkaian peristiwa interaksi sosial-ekonomi manusia dan masyarakat. 
Ia melupakan pertukaran kultural dalam peradaban manusia. Para ilmuwan 
yang bisa dikategorikan menggunakan paradigma Marxis dalam penulisan 
sejarah, antara lain, adalah Immanuel Wallerstein (The Modern World System), 
Eric Hobsbawm (The Age of Revolution, 1789 - 1848), Eric Wolf (Europe and 
the People Without History), Andre Gunder Frank (World Accumulation, 1492 
– 1789), dan Samir Amin (Unequal Development).

11 Edmund Burke III, “Introduction: Marshall G.S. Hodgson and World 
History,” h.,  xiv – xv.

12 Great Books of the Western World adalah serial 54 volume buku yang 
diterbitkan di AS pada 1952 oleh Encyclopædia Britannica Inc.. Kemudian serial 
ini diterbitkan ulang dan ditambah menjadi 60 volume. Editornya memberikan 
tiga kriteria agar sebuah buku bisa dimasukkan ke dalam serial Great Books 
ini. Pertama, buku tersebut memiliki posisi penting dalam konteks historis, 
sekaligus relevan terhadap isu-isu kontemporer; Kedua, buku ini jika dibaca ulang 
memberikan inspirasi baru pada kurun waktu yang berbeda; Ketiga, buku ini 
harus termasuk ke dalam 25 kriteria pokok dari 102 bagian ide-ide agung yang 
disyaratkan oleh para editor. Proyek Great Books of the Western World dimulai 
di University of Chicago, ketika universitas ini dipimpin oleh Robert Hutchins.  
Hutchins mengembangkan sebuah kurikulum untuk melengkapi “pendidikan 
liberal” (liberal education). Tujuannya adalah membentuk manusia intelektual 
yang “utuh dan bulat” karena memiliki pengetahuan tentang gagasan-gagasan 
besar selama tiga milenia peradaban manusia yang tersimpan dalam kanon Great 
Books of the Western.
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Esensialisme adalah basis dan sentral dalam kajian-kajian 
peradaban. Para Orientalis pada umumnya memulai teks yang 
ditulisnya dengan praandaian bahwa peradaban memiliki berbagai 
esensi. Produk esensialisme tercermin dalam ekspresi Barat sebagai 
kisah kebebasan dan rasionalitas, sementara kisah Timur hanyalah 
berupa catatan-catatan kultural yang statis. Para Orientalis menye-
derhanakan realitas. Misalnya, peradaban Islam dilihatnya sebagai 
sebuah perjalanan yang penuh dengan tragedi, sementara kebangkitan 
Barat sebagai sebuah kemenangan. Posisi tekstualis semacam ini tentu 
saja mendistorsi sejarah dan melupakan adanya perubahan detail.13

Dengan beberapa penjelasan teoretis di atas, The Venture of 
Islam mengoreksi kekeliruan paradigma penulisan sejarah yang lama 
diterima begitu saja. Karya lama melukiskan peradaban global dengan 
mendefinisikan Barat sebagai pusat. Sementara Dunia Muslim, Dunia 
Ketiga, dan Ekumene Afro-Asia hanyalah kepingan-kepingan tidak 
penting, berada di pinggiran, dan dianggap belum berkembang. 
Hodgson mengoreksi pendapat itu dengan menyusun metodologi 
penulisan sejarah yang berbeda dari para Orientalis yang lain. Ia 
menghubungkan berbagai periode sejarah dari berbagai peradaban 
yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan secara serius. Ia, antara 
lain, menyambungkan masa pra-modern dengan sejarah modern. Ia 
mengolah kembali ekumene masyarakat Afro-Asia sebagai pusat-pusat 
kosmopolitan, jaringan kebudayaan yang menghubungkan pergerakan 
berbagai penduduk metropol yang beranekaragam dari Asia ke 
Amerika, dari Lautan Pasifik dan India, ke Lautan Mediteranian 
dan Atlantik. Akhirnya, Hodgson mengatakan bahwa sejarah Islam 
sepanjang kurang lebih 15 abad ini harus diletakkan dalam kerangka 
perjalanan sejarah manusia dan peradaban sepanjang 30 abad.

Dua sungai, Nil dan Oxus, menjadi penanda peradaban Islam. 
Sungai Nil ke selatan, dan Sungai Oxus ke utara, adalah area yang 
menjadi pusat peradaban tersebut. Hodgson tidak memakai istilah 
Timur Tengah atau Timur Dekat, karena dari frase ini tidak cukup 

13 Edmund Burke III, “Introduction: Marshall G.S. Hodgson and World 
History,” h., xv.
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dijelaskan mana yang disebut “pusat.” Sebaliknya, Nil dan Oxus 
itulah yang memberikan kerangka konseptual yang menentukan, 
yang dirumuskan dalam tiga fase peradaban Islam.14 

Dalam karyanya ini, Hodgson merumuskan ulang fokus sejarah 
Islam. Dunia Arab yang ditempatkan sebagai fokus studi Islam di 
kawasan  Euro-American ia bongkar dan ia belokkan. Ia melukiskan 
gambaran global sejarah dunia, dengan mempertontonkan bahwa 
“Kebangkitan Eropa” adalah produk alamiah evolusi perkembangan 
ribuan tahun masyarakat Eropa. Modernitas sebenarnya bisa ber-
langsung di tempat lain, tidak harus di Eropa. Ia bahkan menganggap 
Tiongkok di abad ke-12 sudah mendekati revolusi industri. Serbuan 
dan penghancuran total oleh bangsa Mongol di abad ke-13, dalam 
kontemplasi Hodgson, membuat Tiongkok beralih dari jalur yang 
semestinya. “Perkembangan Oksidentalisme datang dari Tiongkok. 
Ia adalah pewaris revolusi industri di zaman Sung yang teraborsi 
terlalu awal.”15 Hodgson menolak bahwa Barat sudah istimewa “dari 
sononya.”

Pendekatan peradaban yang digunakan Hodgson dalam menulis 
sejarah Islam menjelaskan pluralisme kultural, sosial, politik sebagai 
faktor-faktor yang membentuk Islam. Area persamaan gagasan Madjid 
tentang pluralisme Indonesia dengan isi dan metodologi sejarah 
Hodgson akan diuraikan dalam tiga aspek: sejarah, pemikiran, dan 
kelembagaan.

14 Hodgson menamai tiga fase dalam tiga pasangan yang bersifat alliterative, 
“kesamaan suara dalam kata.” Fase pertama, yang oleh Hodgson disebut �ormation 
and Orientation (500-634), “pembentukan dan orientasi,” dimulai pada 500 
CE hingga 634 CE yang ditandai setelah wafatnya Nabi Muhammad dan Abu 
Bakr; kedua, yang disebutnya Conversion and Crystallization (634-870), “konversi 
dan kristalisasi,” ditandai dengan terbentuknya mayoritas Muslim di bawah 
pemerintahan Islamis; ketiga, yang disebutnya �ragmentation and �lorescence 
(970-1041), ditandai dengan fragmentasi politik, dan, di saat yang sama, Islam 
tampil untuk pertama kalinya sebagai kekuatan peradaban besar.

15 Marshall G. S. Hodgson,  Rethinking World History), h. 68.



greg SoetoMo

54	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

Aspek Historis: 
bagaimanakah corak pluralisme madjid terlukis dalam 
penjelasan mengenai sejarah sosial-kultural Islam Indonesia?

Sejarah Kemanusiaan Universal. Mengacu Hodgson, Madjid 
menulis demikian, seperti dinyatakan oleh Marshall Hodgson, 
sejarah umat Islam adalah sejarah sebuah “percobaan” (venture)16 
menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya, dalam konteks 
sejarah dan hukum-hukumnya yang objek  tif dan immutable itu. 
Karena itu, sukses atau gagalnya percobaan itu tidak terletak pada 
ketentuan-ketentuan normatifnya, melainkan pada faktor manusia 
dan pengalamannya yang menyejarah dan bernilai kesejarahan. Tidak 
ada gejala kemanusiaan yang tidak bersifat kesejarahan, kecuali wahyu-
wahyu yang dapat dipandang sebagai wujud keputusan khusus Tuhan 
untuk orang tertentu, yaitu para nabi.17

Penjelasan tentang “manusia” di atas terkait dengan peradaban. 
The Venture of Islam menjelaskan “… yang dilakukan Islam dalam 
membangun apa yang kita bicarakan di sini sebagai reputasi 
peradaban.”  Karya Hodgson ini adalah “… percobaan merealisasi 
iman dalam sejarah. Iman ini di antaranya adalah mengenai segi-segi 
universalisme dan kosmopolitanisme Islam yang diwujudkan dalam 
kenyataan sejarah.”18

Dengan merujuk corak tulisan Madjid pada umumnya, terdapat 
hubungan erat antara sejarah Islam sebagai sejarah kemenangan 
kemanusiaan, pluralisme, dan sekaligus pencarian terus-menerus 
wujud dan isi Islam universal dan partikular.  

16 Venture memiliki pengertian sebagai sebuah keputusan untuk mengambil 
perkara yang meliputi ketidakpastian hasilnya, bahkan diwarnai dengan risiko 
dan bahaya.

17 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Golongan Penengah I,” 1:756.

18 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Reputasi I,”  4: 2887-2888; Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi 
Nurcholish Madjid, “Sejarah Islam sebagai sebuah “Venture,” 4:2946.
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Madjid merujuk sejarah Islam awal ketika agama ini terbukti 
memiliki kemampuan sebagai penengah. Pada saat itu minoritas Yahudi 
dan Kristiani diterima dan dihargai. Baginya, al-Qur’an mewartakan 
nilai-nilai inklusif, dan bahkan mengajarkan kemajemukan beragama. 
Dari sini ia menarik kesimpulan lebih jauh bahwa cita-cita keislaman 
itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan. Dengan demikian, cita-
cita keislaman di Indonesia juga harmonis dengan impian manusia 
Indonesia. Kemenangan Islam harus selalu merupakan kemenangan 
semua golongan.19

Belajar dari Kegagalan. Peranan dan arah umat Muslim dalam 
sejarah peradaban, sebagaimana dikutip oleh Madjid, dirumuskan 
oleh Hodgson, sebagai berikut: “Dalam buku The Venture of Islam 
(“usaha keras perjuangan Islam”) sesungguhnya Hodgson ingin 
mengatakan bahwa Islam itu membawa suatu misi the challenge of 
Islam, yakni menegakkan keadilan. Hal ini terlihat dari bukunya 
yang dimulai dengan kutipan al-Qur’an, “Kamu adalah umat terbaik 
dilahirkan untuk segenap manusia, menyuruh  orang berbuat benar 
dan melarang perbuatan mungkar serta beriman kepada Allah,” (Q 
3:110). Ayat ini menimbulkan suatu etos di kalangan umat Islam yang 
didorong oleh kewajiban untuk menegakkan keadilan. Jadi, menurut 
Hodgson, Islam memperoleh keberhasilan yang sangat luar biasa. 
Namun demikian, seperti dikatakan Fazlur Rahman, Islam menjadi 
korban dari keberhasilannya sendiri.20

Pernyataan Madjid, “Islam menjadi korban dari keberhasilannya 
sendiri” di atas, yang ia kutip dari Fazlur Rahman, dikomentari lebih 
lanjut oleh Madjid. Madjid, mengutip Hodgson, memberi tekanan 
bahwa Abad Modern, seradikal apapun, sebenarnya merupakan 
kelanjutan yang wajar perkembangan peradaban dunia seluruhnya. 
Hodgson melanjutkan, dan berspekulasi, dan dengan demikian, 

19 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan  (Jakarta: Paramadina, 
1995); Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid 
(Jakarta: PSIK & LSAF, 2007), h. 35- 36.

20 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Obsesi pada Keadilan,” 3:2215.
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menurut Madjid, memberikan komentar yang melampaui cara 
kerja metodologi seorang sejarawan. Ia menulis, “Seandainya tidak 
timbul di Eropa Barat Laut seperti telah terjadi, Abad Modern itu 
diperkirakan sangat mungkin muncul di dua tempat lain, yaitu Cina 
atau negeri-negeri Islam, yang memiliki kesiapan intelektual paling 
tinggi.” Mengutip Hodgson, Madjid menyebutkan Cina mungkin 
memainkan peranan itu karena industrialismenya. Sedangkan Islam 
karena intelektualisme dan etos keilmuannya yang tinggi.21

Menurut Madjid, Hodgson memberikan dugaan adanya 
tiga penyebab kegagalan masyarakat Islam dalam memelopori 
kemodernan: pertama, “konsentrasi yang kelewat besar terhadap 
penanaman modal harta dan manusia pada bidang-bidang tertentu, 
sehingga pengalihannya pada kepada bidang lain merupakan suatu 
kesulitan luar biasa”; kedua, “kerusakan hebat baik material maupun 
mental-psikologis, akibat serangan biadab bangsa Mongol”; ketiga, 
“kecemerlangan peradaban Islam sebagai suatu bentuk puncak Abad 
Agraria membuat kaum Muslim tidak pernah secara mendesak merasa 
perlu kepada suatu peningkatan lebih tinggi.”22

Di sini Madjid memberikan penilaian bahwa Islam berhenti 
berkembang karena sudah merasa puas dengan perkembangan diri 
sendiri. Ketika menyadari kekeliruan itu, dan melihat bangsa Eropa 
benar-benar telah meninggalkan jauh mereka, situasi sudah terlambat. 
Gambaran yang paling dramatis mengenai ini adalah penaklukan 
Napoleon atas Mesir dengan amat mudahnya.23  

21 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Ummah Wasath,” 4:3542 - 3543.

22 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Abad Modern: Pengulangan Sumerisme,” 1:5-6.

23 Pada 1 Juli 1798, Napoleon mendarat di Mesir dengan membawa 400 
kapal dan 54 ribu pasukan. Dengan mudah ia menaklukkan kawasan ini. 
Tidak hanya membawa pasukan perang, Napoleon membawa 150 savants (para 
cendikiawan, insinyur, sarjana) untuk mendapatkan dan menguasai kebudayaan 
dan sejarah. Alam, flora-fauna, hasil-hasil kebudayaan, peninggalan kuno Mesir 
(Luxor, Philae, Dendera, dan Valley of the Kings) semuanya diteliti, diukur, 
digambar dan dicatat secara detail. Hasil dari upaya ini memiliki dampak yang 
begitu panjang ke depan.
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Islamisasi di Indonesia. Satu pernyataan Hodgson yang menje-
laskan Islam di Indonesia yang dianggap penting oleh Madjid 
dan kerap dikutip dalam tulisan-tulisannya, “Proses pengislaman 
Nusantara sendiri tergolong sangat cepat, sedemikian cepatnya 
sehingga membuat pengkaji masalah-masalah Islam terkenal, Marshall 
G.S. Hodgson, bertanya-tanya, apakah gerangan yang sebenarnya 
telah terjadi saat itu di gugusan kepulauan ini, sehingga agama Islam 
dalam waktu relatif sangat singkat diterima hampir secara universal? 
Pertanyaan ini memancing munculnya jawaban yang beraneka 
ragam.”24 

Madjid dalam paper lain menulis, “Jika seorang Hodgson 
menganggap “kemenangan” Islam di Jawa khususnya, dan Nusantara 
umumnya, begitu sempurna,” tentu agama itu juga telah memengaruhi 
budaya Indonesia di segala segi secara menyeluruh dan mengesankan. 
Di luar lingkaran spiritualisme dan kesufian, serta berbagai bidang 
yang lain, Islam terutama amat kuat memengaruhi budaya Indonesia 
di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Jika kita batasi hanya pada 
perumusan nilai-nilai Pancasila, unsur-unsur itu akan segera tampak 
dalam konsep-konsep tentang adil, adab, rakyat, hikmat musyawarah, 
dan wakil. Lebih dari itu, dapat disebutkan bahwa “rumusan sila 
kempat Pancasila itu sangat mirip dengan ungkapan dalam bahasa 
Arab yang sering dijadikan dalil dan pegangan oleh para ulama, ra’sul 
hikmah al-masy�rah (pangkal kebijaksanaan ialah musyawarah).”25

Madjid dengan penuh semangat mengutip Hodgson yang 
mengkritik hasil penelitian Cli��ord Geertz mengenai Islam dan 
masyarakat Muslim di Indonesia. Kutipan ini menjadi kutipan 
favorit Madjid. Dia mengulang kutipan ini untuk beberapa tulisan 
lain dengan konteks yang berbeda. “Untuk banyak orang agaknya 
yang dimaksudkan dengan “umat Islam” ialah kelompok yang secara 

24 Nurcholish Madjid, “Menumbuhkan Tradisi Intelektual Islam di 
Indonesia,” dalam Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, h. 44; Budhy Munawar-
Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, “Tradisi Intelektual Islam 
di Indonesia,” 4:3451.

25 Nurcholish Madjid, “Akar Islam,” dalam Nurcholish Madjid, Islam, 
Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2013), h. 88. 
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antropologis oleh Cli��ord Geertz diidentifikasikan sebagai golongan 
santri. Dan kalau demikian, proporsinya jelas tidak akan mencapai 
sekitar 90% penduduk. Pendekatan Geertz ini sangat populer di 
kalangan sebagian kaum ahli Indonesia dari luar negeri. Namun, 
Geertz dikecam habis oleh Marshall Hodgson dari Universitas Chicago 
sebagai orang yang kesimpulan-kesimpulannya tentang Islam di Jawa 
khususnya dan Indonesia pada umumnya sangat menyesatkan. Bagi 
Hodgson, “pertama, Geertz adalah pertama-tama orang yang tidak 
tahu Islam, tetapi memaksa mencoba memahami masyarakat Islam; 
kedua, orang yang metode penelitiannya mengabaikan faktor sejarah; 
dan ketiga, orang yang mengidap bias kolonial, yang tidak suka dan 
gusar melihat Islam kuat di tanah jajahan!”26

Madjid meletakkan sejarah komunitas Muslim Indonesia dalam 
sejarah Muslim keseluruhan. “Namun, satu hal yang sudah jelas, yaitu 
karena kebaruannya, plus kecepatan proses pertumbuhannya itu, 
sesungguhnya kaum Muslim Indonesia sebagai umat adalah tergolong 
muda atau baru dalam garis kelanjutan sejarah umat manusia.”27

Sejarah Terus Berlanjut. Proyek Hodgsonian terus berlanjut 
setelah wafatnya. Tantangan terhadap tesis dasar Hodgson masih terus 
berlanjut. Topik di sekitar clash of civilizations28 yang mengikutsertakan 

26 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Makna Umat Islam,” 2:1797. Kutipan senada diulang lagi dalam tulisan lain. 
Madjid menambahkan bahwa Hodgson menganggap metodologi antropologis 
Geertz melupakan dimensi historis. Misalnya, Geertz tidak memedulikan 
mengapa islamisasi Jawa begitu sempurna, dan mengapa sisa Hinduisme dan 
Budhisme di Jawa sedemikian sedikitnya? (“Penyebaran Islam di Jawa” (1:497); 
Lihat juga Nurcholish Madjid, “Islam di Mata Orientalis,” dalam Nurcholish 
Madjid, Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin 
Islam dalam Sejarah (Jakarta: Dian Rakyat/Paramadina, 2008), h. 258-259. 
Kutipan yang diacu oleh Madjid adalah catatan kaki Hodgson, The Venture of 
Islam, Vol. 2, h. 551.

27 Nurcholish Madjid, “Menumbuhkan Tradisi Intelektual Islam di 
Indonesia,” dalam Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, h. 44; Budhy Munawar-
Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, “Tradisi Intelektual Islam 
di Indonesia,” 4:3451.

28 The Clash of Civilizations adalah teori yang meletakkan identitas kultural 
dan religious sebagai basis untuk menjelaskan berbagai konflik setelah Perang 
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para pemikir seperti Samuel Huntington, Francis Fukuyama29 dan 
Bernard Lewis30 adalah tema ramai yang berada dalam trek berbeda 
(dan, mungkin, berlawanan) dari jalur yang diperjuangkan Hodgson. 

Nama-nama itu masih menulis sejarah dengan pendekatan Eropa-
sentris dan hegemonis Barat.

Sebagian orang berpendapat bahwa Hodgson adalah satu-satunya 
sejarawan di abad ke-20 dan ke-21 yang memberi tekanan peradaban 
Islamicate sebagai locus sejarah modern. Tesisnya yang kritikal dan 
krusial dirumuskan demikian: tanpa perkembangan Islamdom, apa 
yang disebut sebagai “kebangkitan Islam” itu tidak  akan pernah 
berlangsung. Pendekatan Hodgson yang unik ini menggarisbawahi 
gagasan tertib dunia yang “inklusif ” dan multi-centered. Norma 

Dingin. Dibidani oleh Samuel P. Huntington dalam ceramah di American 
Enterprise Institute (1992). Teori ini dimatangkan dalam artikel “The Clash 
of Civilizations?” yang terbit dalam Foreign Affairs (1993), yang merupakan 
tanggapan terhadap buku yang ditulis bekas muridnya Francis Fukuyama, The 
End of History and the Last Man (1992). Akhirnya, Huntington merumuskan 
tesisnya secara menyeluruh dalam bukunya The Clash of Civilizations and 
the Remaking of World Order (1996). Ia berargumen bahwa Fukuyama 
keliru menganggap ideologi sebagai sumber konflik. Ia justru menganggap 
“keanekaragaman identitas” yang dibentuk oleh proses perjalanan sejarah, bahasa, 
kebudayaan, tradisi, dan, yang paling penting, agama. Perbedaan identitas ini 
selama berabad-abad telah membentuk individu, komunitas, masyarakat, dan 
bangsa. Semuanya itu tidak akan mudah hilang.

29 Francis Fukuyama dalam The End of History, dalam konteks Perang 
Dunia II, menerangkan tiga ideologi yang berkompetisi dan bertempur satu 
sama lain: demokrasi liberal, fasisme, dan komunisme. Fasisme hancur sekitar 
tahun 1945, komunisme menyusul nasib yang tidak jauh berbeda setengah abad 
kemudian. Kenyataan historis ini baru awal untuk perkembangan berikutnya. 
Semakin banyak negara dan masyarakat terindustrialisasikan, pembentukan 
kelas menengah yang semakin kokoh, kultur Hollywood and McDonald’s juga 
terus merajalela. Semuanya itu akan meminggirkan peninggalan kultural klasik, 
sebaliknya dunia akan menjadi entitas global, dan demokrasi liberal akan semakin 
tertanam kuat-kuat.

30 Clash of Civilizations sudah digunakan lebih awal oleh Bernard Lewis 
dalam tulisan “The Roots of Muslim Rage,” The Atlantic Monthly (September 
1990). Dan ia juga bukan yang paling awal. Seorang bernama Basil Mathews 
menulis buku Young Islam on Trek: A Study in the Clash of Civilizations (1926).
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dan nilai Islamicate yang sekarang ada menjadi kekayaan besar 
kosmopolitan. Pandangannya yang pluralistik ini tidak bisa tidak 
merupakan konsekuensi dari visi dan moral kosmopolitan yang 
inheren dalam pemikiran Hodgson.31

Menurut Madjid, Samuel Huntington melunak dalam meman-
dang kehebatan Barat. Di satu pihak, Huntington melihat Barat 
memiliki keunggulan di banyak bidang atas budaya-budaya lain. 
Di lain pihak, ia menyadari bahwa proses perkembangan kultur 
dan peradaban masih terus bergerak sedemikian rupa bahwa Barat 
akhirnya mengakui bahwa budaya-budaya lain memiliki kelebihan 
dan kekuatan pula. Barat, baik sukarela atau pun terpaksa, belajar 
untuk menghargai budaya-budaya lain, dan bersedia duduk bersama 
sejajar.32

Aspek Pemikiran:
Di mana titik temu pemikiran pluralisme madjid dengan 
sejarah Islam global?

Tentang “Islam.” Menjelaskan identitas Islam dalam sejarah 
manusia dan peradaban, Madjid mengutip Hodgson demikian: 
“Persoalan ini juga menarik perhatian Marshall Hodgson, yang 
dalam percobaannya memahami perkataan ‘Islam’ dengan membuat 
pembedaan antara ‘Islam’ (dengan inisial huruf besar) dan ‘islam’ 
(dengan inisial huruf kecil). Hodgson memberi kesan berpendapat 

31 Hodgson mengawali volume pertama dari buku The Venture of Islam dengan 
pengantar seratus halaman, “Introduction to the Study of Islamic Civilization.” 
Ia menjelaskan istilah-istilah yang ia buat secara terpilah dan jelas. Ia, misalnya, 
membuat terminologi Islamdom, yang merujuk pada teritori di mana masyarakat 
Muslim hidup di bawah pemerintahannya sendiri; Islamicate adalah entitas 
masyarakat dan kultural di mana Islam sebagai acuan, di dalamnya masyarakat 
non-Muslim berpartisipasi di dalam kebudayaan Islam. Introduksi seratus halaman 
ini boleh disebut sebagai konsepnya mengenai “Manusia, Peradaban, dan Islam.”  
(“Introduction to the Study of Islamic Civilization” (3- 69) dan “General Prologue: 
The Islamic Vision in Religion and in Civilization” (71- 99).

32 Nurcholish Madjid, “Islam di Mata Orientalis,” h. 262.
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bahwa ‘islam’ sesungguhnya lebih penting daripada ‘Islam.’ Sebab, 
menurut dia, ‘Islam’ lebih banyak mengandung konotasi sosial, dalam 
arti bahwa perkataan ‘Islam,’ terutama sekarang ini, lebih menunjuk 
kepada perwujudan sosial orang-orang yang memeluk, atau mengaku 
memeluk, agama Islam. Maka ‘menjadi orang Islam,’ dari sudut 
tinjauan ini, lebih bermakna menjadi anggota masyarakat itu betapa 
pun nominalnya. Sedangkan ‘islam,’ kata Hodgson, mengandung 
pengertian yang lebih dinamis, yaitu sikap penyerahan diri kepada 
Tuhan karena menerima tantangan moral-Nya. Maka ‘menjadi orang 
islam,’ atau ‘seorang muslim,’ berarti menjadi orang yang seluruh 
hidupnya diliputi oleh tantangan untuk senantiasa meningkatkan 
diri menuju kepada moralitas yang setinggi-tingginya dengan jalan 
selalu mengusahakan pendekatan diri kepada Tuhan”33 

Dalam tulisan lain Madjid berpendapat, menjadi Muslim yang 
benar harus dimulai dengan lā ilāha illallāh. Maksudnya, ia harus 
membebaskan diri dari kecenderungan untuk menganggap semua 
objek   adalah realita sakral dan suci.34 Dengan kata lain, problem 
besar manusia zaman sekarang bukanlah “tidak percaya pada tuhan,” 
melainkan “percaya kepada tuhan yang salah” dan “percaya kepada 
tuhan secara salah.”  Ia sudah mengatakan ini bahkan pada karier awal 
intelektualnya, antara lain, dalam ceramahnya yang menghebohkan 
pada 2 Januari 1970, “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan 
Masalah Integrasi Umat.”35 

33 Madjid memberi komentar demikian, “Pemahaman Hodgson itu menarik 
hanya karena kebaruan cara pendekatannya saja. Sedangkan secara substantif, 
hal yang sama telah menjadi kesadaran yang sangat umum di kalangan kaum 
Muslimin. Dan akhir-akhir ini terdapat tanda-tanda bahwa kesadaran itu semakin 
dipertinggi oleh adanya beberapa orang Muslim pindahan (convert) dari Barat. 
Dari kalangan mereka tiba-tiba muncul orang-orang Muslim yang sangat kritis 
kepada pemikiran-pemikiran Islam modernis seperti Al-Afghani dan Muhammad 
Abduh”  (“Kesalehan Pribadi Menuju Masyarakat Islam,” 2:1515-1516).

34 Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid, h. 
36. 

35 Nurcholish Madjid, “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan 
Masalah Integrasi Umat,” dalam Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan 
Keindonesiaan, h. 251-252.
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Konsep di atas senada dengan pendapatnya mengenai tafsir 
al-islām sebagai “sikap tunduk pada Allah” atau “sikap pasrah pada 
Kebenaran.” Dengan posisi ini, semua agama yang benar berimplikasi 
pada sikap tadi. Tafsir ini, dengan demikian, membuka peluang 
berlangsungnya titik temu agama-agama.

Pada level “antar-iman,” Madjid menjelaskan ajaran Islam yang 
memberi pengakuan tertentu pada para pengikut Ahl al-Kit�b. Tentu 
saja ia tidak memandang semua agama sama, melainkan pengakuan 
adanya hak semua agama untuk ada dan dihidupi oleh pengikutnya. 
Ia merujuk pada sejarah Islam sejak awal abad ke-8 di Spanyol di 
bawah pemerintahan Islam selama kurang lebih lima abad yang 
sangat toleran di mana semua agama bersama-sama dibiarkan hidup 
dan berkembang mendukung peradaban yang gemilang. Bahkan 
lewat pembahasan para ulama seperti Ibn Taymiyah dan Muhammad 
Rasy�d Ridla, ia menunjukkan bahwa Ahli Kitab tidak dibatasi oleh 
Yahudi dan Nasrani saja.36 

Bukan saja pada level “antar-iman,”Madjid berargumen ten-
tang pluralisme pada level “intra-iman.” Menurutnya, al-Qur’an 
memberikan petunjuk bahwa kemajemukan adalah suatu kepastian 
Allah (taqdīr). Perselisihan dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar. 
Yang tidak wajar adalah ketika perselisihan itu menimbulkan 
pengucilan atau pengkafiran (takfīr). Madjid merujuk pada ukhuwwah 
Islamiyah sebagai basis pluralisme “intra-umat.” 37

Rasionalisasi. Kutipan dari karya Madjid berikut bisa digunakan 
untuk menjelaskan tantangan umat Muslim di masa depan, “Maka 
dari itu, tidak bisa dihindari adanya keperluan akan kegiatan 
telaah intelektual atas noktah-noktah ajaran keagamaan. Tapi, hal 
ini bukanlah hujjah untuk superioritas intelek, atau rasio, dalam 
menghadapi wahyu. Wahyu, yang sikap menerima kebenarannya 
disebut oleh Marshall Hodgson sebagai creative action itu, berada 

36 Nurcholish Madjid, “Ahl al-Kit�b,” dalam Nurcholish Madjid, Islam 
Agama Peradaban, h. 59-73.

37 Nurcholish Madjid, “Reorientasi Wawasan Pemikiran Islam,” dalam 
Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, h. 88.



iSlaM dan PluraliSMe di indoneSia dalaM kajian Sejarah iSlaM global

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 ��

pada dataran persepsi yang lebih tinggi daripada rasio, sebagaimana 
persepsi rasional adalah lebih tinggi daripada persepsi indrawi. Tetapi, 
sebagaimana persepsi rasional yang baik memerlukan atau dipermudah 
oleh adanya persepsi indrawi yang baik, maka demikian pula persepsi 
keagamaan (kewahyuan, revelational) akan didukung dan dipermudah 
oleh adanya persepsi rasional yang baik. Dengan kata lain, keimanan 
didukung oleh intelektualisme, al-īmān menjadi kukuh karena al-‘ilm 
atau al-‘aql.”38

Dalam aspek pemikiran pluralisme, dengan demikian, Madjid 
memberi tekanan pada rasionalisasi. Dalam tulisannya, ia menjelaskan 
dan memberi tekanan bahwa gagasan “pembaruan,” “sekularisasi,” 
dan “modernisasi,” itu bukanlah westernisasi, melainkan rasionalisasi. 
Pemikiran Madjid selalu mengikutsertakan hubungan yang 
organis, yang menurutnya dilupakan oleh kaum modernis. Sebagai 
konsekuensi hubungan organis, modernisasi atau rasionalisasi itu 
bercorak tradisional. Ia harus selalu kembali ke tradisi.39 Untuk itulah 
pluralisme Madjid tidak pernah lepas dari tradisi. Pluralisme Madjid 
mampu menghilangkan pembedaan dan pemisahan antara ortodoksi/
tradisionalis dan modernis. Untuk itulah ia kerap dikategorikan 
sebagai seorang neomodernis.

Indonesia Masa Depan. Dalam maksud yang lebih positip, 
Madjid mengajak umat Muslim Indonesia untuk mengantisipasi 
dampak industrialisasi dengan belajar dari sejarah. Dalam satu 
tulisannya, “Peranan Umat Muslim Memasuki Era Industrialisasi 
di Indonesia,” Madjid merujuk Hodgson beberapa kali, khususnya 
berkaitan dengan ide Zaman Teknik dan Teknikalisasi, “Dari unsur-
unsur ajaran Islam, menurut Hodgson, yang mempunyai potensi 
mengagumkan untuk mendukung modenisasi adalah syari‘ah. 
Syari‘ah ini mengajarkan tanggung jawab pribadi, kekuasaaan hukum, 

38 Nurcholish Madjid, “Usaha Membangkitkan Etos Intelektualisme Islam,” 
dalam Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, h. 353- 354.

39 Bandingkan dengan Abd. A‘la, Dari Neomodernisme ke Islam Liberal 
(Jakarta: Paramadina, 2003), h. 68- 98; Budhy Munawar-Rachman, Islam dan 
Pluralisme Nurcholish Madjid, h. 14-15.
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egalitarianisme, universalisme, dan merkantilisme. Maka cukup wajar 
bahwa dalam lingkungannya masing-masing orang Islam yang ‘baik’ 
sering menunjukkan penampilan dengan semangat entrepreneurship 
yang tinggi. Tetapi, kalau kita melihat kembali dalam sejarah 
bagaimana semangat syari‘ah ini ‘ditantang’ oleh semangat tasawuf 
maka akan tampak bahwa syari‘ah tidak mampu menjawab seluruh 
kebutuhan keagamaan manusia.”40

Bagi Madjid syariat tidak dibatasi hanya dalam fikih, sebagaimana 
orang pada umumnya beranggapan. Bahkan tidak jarang, akhirnya, 
Islam direduksi menjadi sama dengan hukum. Dan hukum ini, dalam 
persepsi Madjid, lebih sering diidentikan dengan “fosil-fosil” hukum 
yang diproduksi dua-tiga abad setelah Nabi. 

Madjid memberi tekanan bahwa syariat itu bukan hanya hukum, 
melainkan mencakup seluruh agama itu sendiri. Syariat adalah jalan, 
cara, metode yang bersifat dinamis. Ia berpandangan bahwa agama 
tidak mengajarkan bagaimana cara sampai kepada Tuhan, atau 
bagaimana mengetahui Tuhan. Islam tidak mengenal “gnostisisme” 
ala filsafat Helenistik. Yang diakui dalam Islam adalah pengalaman 
“mendekati Tuhan,” yang dalam menempuh perjalanan keagamaan 
terdapat kemungkinan muncul pengalaman yang berbeda-beda.41 
Inilah pluralisme pemikiran Madjid, setidaknya pluralisme intra-
agama.

Pengalaman perbedaan itu, salah satunya, berlangsung ketika 
umat Muslim menghadapi kemodernan. Konsep dan teori besar dari 
Hodgson diberi makna baru oleh Nurcholish Madjid yang hidup di 
Indonesia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Ia menegaskan 
bahwa manusia di zaman ini menghadapi tantangan dilematis ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Ia merumuskan posisi manusia, “Ia adalah 

40 Lebih lanjut, Madjid menulis, “Orientasi keagamaan menurut tekanan 
Ibn Taymiyah yang serba legalistik akan berjalan sejajar dengan yang menurut 
tekanan Ibn ‘Arabi. (Nurcholish Madjid, “Peranan Umat Muslim Memasuki 
Era Industrialisasi di Indonesia,” dalam Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, h. 
68, 70, 72, 85, 86).

41 Budhy Munawar-Rachman, Islam dan Pluralisme Nurcholish Madjid, h. 
61- 63.
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makhluk yang tertinggi dan paling “berkuasa” (sebagai khalifah Tuhan 
di bumi), namun sekaligus ia pula dari kalangan sesama makhluk yang 
harus terus menerus berjuang menyempurnakan hidupnya.”42 

Aspek kelembagaan:
bagaimana wujud institusional cita-cita madjid mengenai 
Islam Indonesia?

Karakter Urban. Sebagaimana yang menjadi tekanan Hodgson 
dalam menjelaskan sejarah Islam, Madjid menggarisbawahi peradaban 
Islam sebagai puncak dari “masyarakat agraris yang berpusat di kota-
kota.” “Lembah Sungai Eufrat dan Tigris (atau bangsa Sumeria) 
merupakan the craddle, tempat buaian dari peradaban umat manusia 
yang berlangsung lima ribu tahun sampai sekarang, yaitu peradaban 
pertanian. Puncak dari peradaban pertanian itu ialah Islam. Ciri 
peradaban Islam sebagai gelombang pertama (istilah Toffler) adalah 
yang dinamakan oleh Hodgson sebagai Agrarian Citied Society 
(‘masyarakat agraris yang berpusat di kota-kota’). Perlu diketahui 
bahwa sebelum Islam, kedudukan kota tidak begitu penting; hanya 
setelah Islam, kota menjadi penting. Karena itu dalam sosiologi agama, 
Islam sering disebut sebagai ‘gejala kota’ (urban phenomena).”43 

Melanjutkan pernyataan di atas, Madjid menulis, “Aspek ajaran 
Islam itu ialah tuntutan-tuntutan etis dalam pola kehidupan masya-
rakat manusia dengan ciri-ciri kemajuan dan peradaban yang tinggi. 
Dan itulah ‘Madinah’ seperti yang dibangun oleh Nabi Saw. Oleh 
karena itu, Marshall Hodgson, misalnya, mengatakan bahwa ajaran 
Nabi, yakni Islam, pada esensinya bersifat kota (urban) secara radikal.”44 

42 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Manusia dan Sejarah,” 3:1822.

43 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Islam Agama Peradaban,” 2:1131; Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, 
Ensiklopedi Nurcholish Madjid, “Sejarah Perkembangan Dunia,” 4:2959-2960.

44 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Peradaban dan Perkotaan,” 3:2504.
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Menurut Madjid, “Apa yang dikatakan Hodgson dapat kita hubungkan 
dengan istilah-istilah seperti madīnah, hadlārah, dan tsaqāfah.”45 
Madīnah memiliki arti “hidup berperadaban,” hidup teratur, dengan 
pemerintahan dan hukumnya. Istilah hadlārah juga mirip dengan 
peradaban, karena memiliki pola hidup menetap. Ia berkebalikan 
dengan tsaqāfah yang memiliki hidup mengembara.  Untuk itulah, 
Madjid mendukung kesimpulan bahwa Islam lebih cocok untuk  pola 
kehidupan menetap (perkotaan), dan kurang cocok untuk kehidupan 
berpindah-pindah (nomad). Ia juga berkeyakinan bahwa Kitab Suci 
mencela pola kehidupan “liar.”  Dengan merujuk al-Qur’an (Q 9:97), 
ia sampai pada kesimpulan bahwa ajaran Islam lebih cocok untuk 
masyarakat dengan ciri menetap di perkotaan, bukan masyarakat yang 
berpindah-pindah, seperti kaum nomad dan badawī.”46 

Madjid, dalam hampir seluruh hidup dan karyanya, berada dan 
hadir aktif dalam setting kota. Sejak 1960, setelah menyelesaikan 
Pondok Pesantren Gontor, ia praktis tinggal di Jakarta dan sekitarnya. 
Ia menekuni masyarakat kota. Lebih-lebih dalam periode studinya di 
University of Chicago (1978-1984), masyarakat progresif dan modern 
adalah konteks yang dialaminya secara langsung. Kutipan Hodgson 
di atas dan pergumulan hidup pribadinya menjadi kombinasi 
komprehensif yang berimplikasi pada wujud gerakan dan lembaga 
yang dicetuskannya. Berbagai institusi yang mendapatkan inspirasi 
dari pemikiran Madjid memiliki ruh dan kapasitas untuk menghadapi 
problematika masyarakat urban. 

Visi Inteligensia di Zaman Ini. Masa lalu selalu aktual. Madjid, 
melalui ide-ide Hodgson, mencoba menjawab tantangan zaman 
sekarang dengan melihat sejarah di masa lalu. Ia memberikan bebe-
rapa percikan ide mengenai bagaimana Islam menghadapi peradaban 
manusia di zaman ini, khususnya Kebudayaan Teknologi. 

45 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Tugas Suci Umat Islam,” 4:3473.

46 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Peradaban dan Perkotaan,” 3:2503-2504
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Mengutip Hodgson, Madjid menganggap zaman modern ini 
bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari zaman sebelumnya. Oleh 
karena itu, Madjid berpendapat bahwa teknologi bukan fenomena 
di zaman ini saja. Meski peranan dan wajahnya berbeda dari zaman 
modern ini, teknologi sudah ada sejak peradaban manusia, terutama 
sejak tumbuhnya masyarakat kota bangsa Sumeria lima milenium 
yang lalu.47 Madjid menyebutkan beberapa kata Arab dalam dunia 
teknologi yang menjadi petunjuk bahwa dunia Muslim sudah sejak 
lama ikut berperanan dan memberi pengaruh di dalamnya.48 Dari 
realitas sejarah kehadiran dan peranan masyarakat Muslim itu, 
Madjid menyarankan, agar umat Muslim memiliki sikap yang tepat 
dalam menghadapi teknologi.49 

Sekolah Madania yang didirikan pada tahun 1995 pada dasarnya 
merupakan upaya untuk menyebarkan ide Nurcholish Madjid di 
kalangan generasi lebih muda. Ide ini kemudian berkembang 
menjadi perwujudan integratif  keunggulan pesantren dan sekolah 
umum, antara lain dengan didirikannya SMU Madania Islamic 
Boarding School (1996).50 “Madania” adalah kata yang memiliki 
relasi dengan madīnah (kota), madaniyyah (peradaban), madana 
(membangun). Dengan memuat tiga kata yang berkarakter kuat 
ini,  anak-anak muda, sejak TK hingga SMU, berlatih menjadi 
pemimpin yang bercorak demokratis, terbuka (open minded), 

47 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Teknologi dalam Peradaban Klasik,” 4:3357 – 3359; Penjelasan Madjid ini bisa 
dibandingkan dengan penjelasan Hodgson, The Venture of Islam, 1:52-53.

48 Madjid menyebutkan beberapa kata antara lain, admiral, alchemy, alcohol, 
azimuth, elixir, henna, nadir, saffron dan sebagainya (Nurcholish Madjid, “Akar 
Islam: Beberapa Segi Budaya dan Kemungkinan Pengembangannya bagi Masa 
Depan Bangsa,” dalam Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, 
h. 89; Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Teknologi dalam Peradaban Klasik,” 4:3358.

49 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Teknologi dalam Peradaban Klasik,” 4:3359.

50 Nurcholish Madjid, “Pokok-pokok Pikiran tentang SMU Madania Islamic 
Boarding School” (Jakarta: Yayasan Madani, 1996); Muhamad Wahyuni Nafis, 
Cak Nur, Sang Guru Bangsa (Jakarta: Kompas, 2014), h. 184-199.
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dan inklusif. Kemajemukan siswa-siswi menjadi ciri sekolah yang 
menekankan Islam sebagai rahmatan lil-‘alamīn. 

Pada 2 Oktober 2002 bersama dengan beberapa tokoh masya-
rakat yang memiliki latar belakang beranekaragam mendeklarasikan 
berdirinya Sekolah Sevilla (Global Sevilla International School). 
Nama “Sevilla,” kota pusat kebudayaan dan peradaban pada masa 
kejayaan Andalusia, menyampaikan pesan toleransi dan saling 
menghargai. Sekolah ini diharapkan oleh Madjid, tanpa melupakan 
pengembangan kecakapan produktif, menjadi pesemaian pem-
bentukan generasi muda untuk menghargai kebenaran orang dan 
kelompok lain.51

Yayasan Wakaf Paramadina (didirikan pada 1986) pada dasarnya 
memiliki aktivitas dan kegiatan yang luas dan beranekaragam.52 
Yayasan ini di antaranya membuahkan Universitas Paramadina 
(1998) yang didirikan untuk membawa tiga misi: “menyampaikan 
ajaran Ilahi yang termuat dalam Kitab Suci,” “mengembangkan 
hikmah kearifan, yaitu kebenaran pengetahuan di luar kenabian,” 
dan “mendorong kegiatan menelaah gejala-gejala alam dan sejarah 
sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk mengungkapkan hal-
hal yang belum pernah diketahui manusia.”53 Lembaga ini, dalam 

51 Nurcholish Madjid, “Sekolah Berwawasan Internasional Sevilla: Sebuah 
Langkah Mewujudkan Cita-cita Bersama,” Jakarta 21 November 2002; Muhamad 
Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa,h. 199-201.

52 Sedemikian “semangat” Madjid mengagumi Hodgson, sehingga 
Paramadina, lembaga yang dianggap menjadi perwujudan visi misi Islam dari 
Madjid, diharapkan menyerupai Quaker. Quaker adalah kepercayaan religius yang 
dianut oleh Hodgson (Bdk. Ihsan Ali Fauzi (ed), “Demi Islam, Demi Indonesia,” 
Manuskrip Otobiografi Nurcholish Madjid (tidak diterbitkan, 1999, h. 171). 
Madjid menganggap bahwa Quaker adalah contoh dari sebuah organisasi kecil 
tetapi visioner, dan memiliki komitmen tinggi untuk menghidupi cita-cita yang 
digariskannya; Lihat juga Muhamad Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa 
(Jakarta: Kompas, 2104), h. 127.

53 Nurcholish Madjid, “Membangun Masyarakat Ilmiah dalam Semangat 
Nilai-nilai Ketuhanan, Wawasan Hkkmah-Kearifan Kemanusiaan, dan Jiwa 
Kepeloporan Menerobos Perbatasan Ilmu Pengetahuan,” Pidato Pendirian 
dan Pembukaan Universitas Paramadina, Jakarta 27 Februari1998; Muhamad 
Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 120, 121.
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pemikiran Madjid, tidak hanya merupakan pabrik pengetahuan, 
melainkan menjadi tempat pembenihan masyarakat inteligensia 
dengan kepedulian kemanusiaan dan moral keilmuan yang 
tinggi.

Mengantisipasi Iptek. Pengaruh Madjid banyak tersebar ke 
dalam berbagai organisasi, lembaga, dan gerakan cendikiawan dan 
intelektual. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), 
misalnya, adalah “rumah besar” yang sudah barang tentu banyak 
orang ambil bagian dalam membangunnya dari awal hingga 
kematangannya. Madjid, dengan merumuskan dan menyampaikan 
“Khittah ICMI, Wawasan dan Kebijakan Asasi ICMI” (1995), 
dianggap memberikan sumbangan besar dalam membentuk karakter 
moral-religius organisasi ini.

Mengenai peradaban di abad kontemporer dan dampaknya 
terhadap manusia, Madjid mengutip demikian: “Hodgson tidak 
setuju dengan sebutan zaman sekarang sebagai Zaman Modern. 
Ia lebih setuju (lebih suka) dengan sebutan Zaman Teknik 
(Technological Age). Mengapa? Karena istilah “modern” mempunyai 
konotasi penilaian yang umumnya baik. “Modern” artinya “baru,” 
dan konotasinya selalu positif atau baik. Padahal, menurut Hodgson, 
belum tentu begitu. Yang jelas, zaman sekarang adalah zaman ketika 
Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) begitu dominan. Salah satu 
efeknya ialah peningkatan produktivitas dan peringanan masalah 
kehidupan.”54 Madjid memberikan penilaian bahwa Zaman Teknik 
ini tidak otomatis baik dengan sendirinya.55

54 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Konsep Sejarah Dunia Hodgson,” 2:1646-1647; Lihat juga Budhy Munawar-
Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, “Abad Modern dan 
Sumerisme,” 1: 2:  “Menurut penjelasan terbaik yang diberikan oleh Marshall 
Hodgson, hakikat Abad Modern ialah teknikalisme dengan tuntutan efisiensi 
kerja yang tinggi, yang diterapkan kepada semua bidang kehidupan. Lebih lanjut 
dikatakannya bahwa Abad Modern itu sesungguhnya lebih tepat disebut Abad 
Teknik.” Penjelasan Madjid ini bisa dibandingkan dengan penjelasan Hodgson, 
The Venture of Islam, Vol. 1, h. 52-53.

55 Nurcholish Madjid, “Peranan Umat Muslim Memasuki Era Industrialisasi 
di Indonesia,” dalam Nurcholish Madjid, Tradisi Islam, h. 68; Budhy Munawar-
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Dalam “Khittah ICMI” Madjid menunjukkan tiga pilar ICMI: 
keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiawanan. Dalam penjelasan 
masing-masing pilar, di sana tidak ada perbedaaan dan pemisahan 
yang kaku. Ia, misalnya, menjelaskan bahwa keislaman ICMI harus 
diletakkan dalam keprihatinan dan tantangan masyarakat Indonesia 
yang masih terbelakang dalam penalaran. Dengan demikian 
kecendekiawanan untuk mendukung keislaman tadi. Demikian 
pula, Madjid menegaskan bahwa tujuan akhir ICMI didirikan selalu 
identik dengan cita-cita bangsa Indonesia, keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia.56 

Madjid memberi komentar dan berefleksi lebih jauh, “Dan 
disebabkan faktor peranan sejarahnya sendiri sebagai puncak 
zaman agraris urban, maka Islam memiliki potensi menjadi pewaris 
yang paling beruntung dari zaman modern ini, dan pelanjut serta 
pengembangnya di masa depan karena unsur-unsur asasi zaman 
modern itu tidak asing bagi pandangan hidup kaum Muslim.”57 
Ringkasnya, bagi Madjid, para ilmuwan adalah komunitas yang 
menerima amanat ilmu pengetahuan. 

kesimpulan: 
Di manakah area persinggungan gagasan madjid tentang 
pluralisme Indonesia dengan isi dan metodologi sejarah 
Hodgson yang pluralis dan berakar pada peradaban?

Tiga pertanyaan kecil di atas menjelaskan dan menjawab satu 
pertanyaan besar ini. Uraian di atas juga menjelaskan sebuah gambaran 
umum bahwa gagasan dan  metodologis penulisan sejarah Hodgson 
langsung atau tidak langsung mewarnai Madjid dalam melukiskan 

Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, “Zaman Teknik,” 
4:3641.

56 Nurcholish Madjid, “Khittah ICMI, Wawasan dan Kebijakan Asasi ICMI” 
(1995); Muhamad Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa, h. 165-184.

57 Budhy Munawar-Rachman, Penyunting, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, 
“Sejarah Perkembangan Dunia,” 4:2960.
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dan menerangkan Islam Indonesia yang moderat dan pluralis. Gagasan 
tersebut selalu dihadirkan dalam konteks menghadapi tantangan 
zaman. Terdapat tiga aspek yang menjadi titik sentuh dan titik 
singgung antara isi dan metodologi sejarah Islam dari Hodgson dengan 
pluralisme Madjid: sejarah, pemikiran, dan kelembagaan.

Aspek Historis. Proses pengislaman Nusantara sendiri tergolong 
sangat cepat dan sangat mendalam. Islam telah memengaruhi 
budaya Indonesia di banyak segi. Islam kuat memengaruhi budaya 
Indonesia di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Jika kita batasi 
hanya pada perumusan nilai-nilai Pancasila, unsur-unsur itu akan 
segera tampak dalam konsep-konsep tentang adil, adab, rakyat, 
hikmat musyawarah, dan wakil. 

Aspek Pemikiran. Menurut Madjid, “menjadi Muslim” yang 
benar harus dimulai dengan lā ilāha illallāh. Maksudnya, ia harus 
membebaskan diri dari kecenderungan untuk menganggap semua 
objek adalah realitas sakral dan suci. Konsep ini senada dengan 
pendapatnya mengenai tafsir al-islām sebagai “sikap tunduk pada 
Allah” atau “sikap pasrah pada Kebenaran.” Dengan posisi ini, 
semua agama yang benar berimplikasi pada sikap tadi. Tafsir ini, 
dengan demikian, membuka peluang berlangsungnya titik temu 
agama-agama.

Aspek Kelembagaan. Madjid menggarisbawahi peradaban 
Islam sebagai puncak dari “masyarakat agraris yang berpusat di 
kota-kota.”  Sebelum Islam, kedudukan kota tidak begitu penting. 
Aspek ajaran Islam, menurutnya, mengandung tuntutan-tuntutan 
etis kehidupan masyarakat peradaban yang tinggi. Keterlibatan 
institusional Madjid terutama dicirikan sebagai responss terhadap 
fenomena ini. Karakter pluralis dan inklusif yang ada dalam Islam 
sejalan dengan tuntutan konteks tersebut. 

Poin Kritis. Penjelasan sejarah Islam global ala Hodgson telah 
memperkaya konsep pluralisme sebagaimana digali dan dijelaskan 
oleh Nurcholish Madjid sepanjang kira-kira tiga dekade karier 
intelektualnya. Meski demikian, gagasan pluralisme Nurcholish 
Madjid terentang luas dan kompleks. Gagasan pluralisme Madjid 
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ini tidak hanya dipengaruhi, apalagi ditentukan, oleh perspektif 
historis Hodgson. v
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kAJIAn ISlAm DI bARAT 
konTemPoReR�

Muhamad Ali

Dalam makalah ini, saya membahas perkembangan kajian Islam 
di Barat kontemporer, khususnya di Amerika Utara. Pertama-tama, 
saya ingin memosisikan kajian Islam dalam konteks perdebatan yang 
sudah cukup lama tentang Orientalisme sebelum saya membahas 
pendekatan mutakhir (sejak tahun 2000-an) yang disebut Pos-
Orientalisme. Kajian Islam telah berkembang dalam konteks 
keagamaan, budaya, dan sosio-politik yang dinamis, termasuk 
perkembangan Islam di Amerika khususnya dan di Barat pada 
umumnya.2 Awalnya kajian Islam melibatkan para pengkaji yang 
beragama Islam saja (dirāsah islāmiyyah, yang mengkaji hanya ‘ul�m 
dīniyyah, yang dianggap berbeda dan bertentangan dengan ilmu-ilmu 
Barat sekuler), tetapi kemudian, sarjana-sarjana “non-Muslim,” di 
pusat-pusat penelitian dan universitas-universitas di Eropa Barat, 
Amerika Serikat, Kanada, and Australia, bersama-sama mahasiswa dan 
sarjana Muslim dari berbagai belahan dunia, mengembangkan studi 
Islam yang dulu disebut Islamology hingga kemudian diperluas nama 
dan orientasinya menjadi Islamic Studies. Pada fakultas-fakultas dan 

1 Makalah dipresentasikan pada Diskusi “Arah Studi Islam di Indonesia,” 
Universitas Paramadina, Jakarta, 19 Agustus 2015, sebagai hasil revisi dan 
penambahan makalah saya “Kajian Islam dan Pos-Orientalisme,” Komunitas 
Utan Kayu, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2012. 

2 Lihat Muhamad Ali, “Dinamika Islam dan Amerika,” Prisma 29/4 
(Oktober 2010). 
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jurusan-jurusan yang berbeda-beda di Barat, lahir dan berkembang 
subjek-subjek, metode-metode, dan teori-teori yang beragam. Saya 
akan menguraikan studi Islam di universitas-universitas Amerika 
khususnya, dan saya akan mengakhiri pembahasan ini dengan 
implikasi kajian Islam di Barat bagi kajian Islam di Indonesia dalam 
bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan lebih lanjut.

 
Islamic Studies sebagai orientalisme:
Debat edward Said vs bernard lewis

Islamic Studies mulai muncul pada abad ke-19 di Eropa dan 
kemudian berkembang belakangan, terutama mulai tahun 1970-
an di Amerika. Apa yang belakangan disebut Edward Said sebagai 
Orientalisme berakar pada tradisi Eropa tentang kajian Islam seputar 
Tuhan, manusia, sejarah, dan masyarakat. Kajian Islam ketika itu 
membahas gagasan-gagasan tentang sejarah budaya, kitab suci, dan 
hubungan antarbahasa. Orientalisme abad ke-19 memengaruhi 
trend intelektual, termasuk kritik teks dan kritik historis kitab 
Kristiani, dan sebaliknya. Bahasa Arab, teks-teks Islam, dan sejarah 
awal Islam menjadi bagian dari objek studi dalam hubungannya 
dengan bahasa Aram dan Ibrani.

Sejarawan Inggris asal Lebanon, Albert Hourani (1915-1993), 
membahas kajian Eropa tentang Islam, prestasi-prestasi dan 
kelemahan-kelemahan mereka secara individual tanpa menilai kepen-
tingan ideologis dan tujuan mereka, dan karena itu tanpa polemik 
debat Orientalisme seperti yang dibahas Edward Said sejak 1970-
an. Hourani membahas kajian Islam di Eropa melalui pendekatan 
sejarah intelektual dan sosial, sedangkan Edward Said membahas 
teks akademik dan juga novel dan produk-produk pelancongan 
(travelogue) oleh orang-orang Barat tentang dunia Timur.3

3 Lihat Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1991); Carl Ernst & Richard Martin, “Introduction: 
Towards a Post-Orientalist Approach to Islamic Religious Studies,” dalam Carl 
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Istilah Orientalisme pun muncul, tapi pengertiannya ber-
beda dan berubah. Istilah Orientalisme mendapatkan muatan 
ideologisnya dari Edward Said yang berasal dari Palestina tapi 
mendapatkan pendidikan Barat dengan bukunya Orientalism 
(1978). Menurut Said, yang dipengaruhi pos-strukturalis Gramsci 
dan Foucault, representasi Barat tentang dunia Timur bukan 
sekedar bertujuan pengembangan ilmu (knowledge) tetapi didasari 
asumsi-asumsi yang bersifat ideologis dan berkepentingan untuk 
menguasai (power) dalam konteks imperialisme dan kolonialisme. 
Karena mayoritas bangsa yang terjajah itu kaum Muslim, maka 
Timur (Orient) diasosiasikan dengan Arab dan Islam. Karakter 
pokok Orientalisme menurut Said adalah representasi Barat tentang 
“yang lain” (the Other) sebagai proyeksi diri (the self) yang selalu 
berbeda dan bertentangan. Melengkapi Orientalisme, Edward 
Said menulis Culture and Imperialism (1994) yang pada intinya 
berargumen bahwa imperialisme adalah masalah budaya.4 Said 
mendefinisikan Orientalisme sebagai struktur terorganisir dalam 
konteks ketimpangan kekuasaan. 

Sejarawan Islam dan Timur Tengah, Bernard Lewis (lahir 
1916), yang dikritik Said sebagai Orientalis par excellence, men-
definisikan Orientalisme tidak melulu dalam konteks ideologis. 
Lewis berpendapat bahwa bias Barat bukan hal yang aneh; setiap 
diri ketika melihat yang lain pasti memiliki prasangka dan bias 
tertentu, tetapi hal itu tidak bisa digeneralisir sebagai negatif dan 
destruktif. Menurut Lewis, banyak akademisi Barat yang memang 
negatif dan melanggengkan stereotipe, tetapi banyak pula yang 
objektif atau setidaknya sadar atas keterbatasan-keterbatasan dan 
berusaha memperbaikinya. Meskipun demikian, mereka ini, bagi 
Lewis, memiliki disiplin akademis tertentu. Yang paling penting 

Ernst and Richard Martin, eds, Rethinking Islamic Studies: �rom Orientalism to 
Cosmopolitanism (South Carolina: University of South Carolina Press, 2010), h. 
2-3.  

4 Bill Ashcroft and Hussein Khadim, eds, Edward Said and the Post-Colonial 
(New York: Nova Science, 2001). 
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bagi Lewis adalah masalah epistimologis yang lebih besar, yaitu: 
how far it is possible for scholars of one society to study and interpret the 
creations of another. Terbukti, bagi Lewis, banyak produk akademis 
Orientalis memiliki validitas dan manfaat. Kritik seharusnya 
ditujukan bukan atas Orientalisme, Lewis berargumen, tetapi 
atas hasil-hasil penelitian masing-masing sarjana dan mazhab 
kesarjanaan.5

Sarjana Daniel M. Varisco mengamini beberapa aspek pendapat 
Said dan membahas kekurangan-kekurangannya. Dalam Reading 
Orientalism: Said and the Unsaid (2007), Varisco mengkaji latar 
belakang dan sejarah intelektual buku Orientalisme Edward Said 
dan dampaknya dalam berbagai disiplin ilmu humaniora dan 
ilmu sosial. Varisco mengkritik tidak lengkapnya rujukan Said, 
dan ironi-ironi di dalam rujukan-rujukan itu, juga mengkritik 
esensialisme Edward Said yang belum melampaui distingsi Timur-
Barat, dan belum melampaui polemik saling menyalahkan (polemics 
of blame).6 Belakangan, Said menjawab kritik-kritik terhadapnya 
dalam tulisan-tulisannya yang lain. Dalam Orientalism Reconsidered 
(1985) misalnya, Said menegaskan kembali definisi Orientalisme: 
“Orientalism is the line separating Occident from Orient, and this 
is less a fact of nature than a fact of human productions.”7Dalam 
wawancara sebelum dia wafat tahun 2003, Said menegaskan bahwa 
teori orientalismenya tetap valid, dan bahkan mengambil bentuk-
bentuk pengungkapan yang makin beragam, termasuk dalam media 
massa cetak dan online. Said juga menegaskan posisinya sebagai 
“humanis” karena ingin melampaui Timur dan Barat, Arab dan 
Amerika. 

5 Bernard Lewis, “The Question of Orientalism,” The New York Review of 
Books, 24 Juni 1982. 

6 Lihat Daniel Martin Varisco, Reading Orientalism: Said and the Unsaid 
(Seattle, WA: University of Washington Press, 2007).

7 Dalam Bill Ashcroft and Pal Ahluwalia, Edward Said (London and New 
York: Routledge, 1999), h. 152-153.
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Pos-orientalisme

Dalam konteks ini, istilah “Pos-Orientalisme”dimunculkan 
sebagai respons sarjana Barat terhadap perdebatan Orientalisme di 
atas, yang ternyata memiliki beberapa makna sebagai berikut.

Pos-Orientalisme sebagai Kosmopolitanisme. Pertama, Pos-
Orientalisme didefinisikan sebagai “Kosmopolitanisme,” yang lahir 
sebagai respons terhadap Orientalisme, sebagai kritik terhadap 
kelemahan-kelemahan Orientalisme dan usaha-usaha perbaikan 
dalam kajian-kajian tentang Islam dan dunia Muslim. Pos-Orien-
talisme dalam pengertian ini muncul di Amerika, seperti disebut 
Profesor Carl Ernst dan Profesor Richard Martin. Pos-Orientalisme 
mengasumsikan penerimaan terhadap argumen pokok Edward Said 
tentang Orientalisme bahwa Barat masih terbatas dalam mengkaji 
dunia Timur dan Islam. Pos-Orientalisme tidak terlepas dari 
Orientalisme sebelumnya, tapi ada kesadaran diri tentang asumsi-
asumsi, prekonsepsi-prekonsepsi, tujuan-tujuan, dan metodologi 
mereka dalam mengkaji dunia yang lain. Pengertian ini seiring 
dengan pengertian Bernard Lewis, tapi Lewis dianggap masih fokus 
pada Timur Tengah yang statik dan monolitik. 

Carl W. Ernst adalah Profesor Studi Agama, dan direktur the 
Carolina Center for the Study of the Middle East and Muslim 
Civilizations, University of North Carolina at Chapel Hill. Ernst 
menguasai bahasa Arab, Persia, dan Urdu, dan menulis Islam dan 
Sufisme, dan juga buku teks tentang Islam (�ollowing Muhammad), 
How to Read the Qur’an, dan esai-esai lain, termasuk  tentang Islam 
Hadlari di Malaysia. Richard Martin adalah Profesor Studi Islam dan 
sejarah agama-agama di Emory University dan mantan Direktur the 
American Research Center di Mesir, menulis pemikiran keagamaan 
Islam, agama, konflik sosial, kekerasan, dan Islam dan sekulerisme. 
Bersama Mark Woodward dan Dwi Atmaja, Richard Martin juga 
menulis Defenders of Reason in Islam: Mu’tazilism from the Medieval 
School to Modern Symbol (1997), dan juga menjadi editor utama 
Encyclopedia of Islam and the Muslim World (2004). 
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Ernst dan Martin mewakili Pos-Orientalisme di Amerika se-
perti yang mereka definisikan. Mereka melakukan kajian Islam 
dalam konteks Kajian Wilayah (Area Studies, bagian awal dan paling 
penting dari Orientalisme) dan Studi Agama (Religious Studies, yang 
awalnya fokus pada agama-agama Kristen, Yahudi, dan agama-
agama Asia selain Islam). Sejak awal abad ke-20, Kajian Islam dan 
pengajaran mata kuliah Islam masih bertempat di Kajian Wilayah, 
seperti Kajian Oriental (Timur), Kajian Timur Dekat, Kajian Timur 
Tengah, dan belakangan kemudian di Jurusan Agama. Di Jurusan 
Sejarah Agama-Agama (History of Religions, Religionswissenschaft), 
Islam masuk dalam kurikulum dan konferensi-konferensi mulai 
sekitar 1970-an, mereka dipandang sebagai “Islamicists” (ahli studi 
Islam) atau sebagai sejarawan agama-agama. Belum masuknya 
Kajian Islam pada Jurusan Kajian Agama (Religious Studies) pada 
tahun 1960-an membuat sejarawan agama Charles J. Adams 
mengusulkan “kajian-kajian lama yang bersifat historis, literari/
sastra/bahasa, filologis terhadap Islam,” bersanding dengan kajian-
kajian teks agama-agama lain. Dalam konteks zaman itu, Adams 
menaruh perhatian pada kajian teks, tanpa membahas ideologi, 
reaksi Muslim, dan representasi Muslim dan Timur yang sudah 
ada sejak abad ke-19 dan bahkan sebelumnya. Charles J. Adams, 
Wilfred Cantwell Smith (McGill), William Montgomery Watt 
(Edinburgh) dan Islamicist lain mencoba untuk menjembatani 
Orientalisme and studi agama-agama, dan memosisikan kajian 
Islam di antara keduanya.  

Tahun 1980 sarjana-sarjana kajian agama-agama dan area 
studies (Asia, Afrika, Eropa, Amerika) berkonferensi, mengkaji 
aspek-aspek tentang Islam, dengan menggunakan teori-teori 
hermenetika, kajian ritual, jender, konversi agama, serta agama dan 
konflik.8 Charles Adams mengakui, “sejarawan agama-agama telah 
gagal menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang Islam 
sebagai agama dan Islamicists telah gagal menjelaskan fenomena 

8 Richard Martin, ed., Approaches to Islam in Religious Studies (Tucson, AZ: 
The University of Arizona Press , 1985). 
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keagamaan Islam.” Adams mengakui kekurangan yang ada dan 
mencoba menjembatani para sejarawan agama dan Islamicists. 
Misalnya, mereka mulai mengkaji fenomena keagamaan Islam 
dengan teori-teori Max Weber, Jack Goody, Victor Turner, dan 
Cli��ord Geertz. Pertanyaan yang mereka coba jawab adalah “by 
what methods and theories will you explain and interpret Islamic social 
and textual data to other scholars in religious and cultural studies who 
are not specialists in your field?”

Di Amerika dan Kanada, dalam Konferensi Tahunan American 
Academy of Religion (AAR) (yang beranggotakan sekitar 12,000 
anggota), misalnya, Islam sebagai sub-unit History of Christianity, dan 
program Studi Islam baru terbentuk sekitar tahun 1990-an. Makin 
hari makin banyak sejarawan agama-agama mengambil spesialisasi 
studi Islam dan menjembatani dua tradisi akademik Orientalisme 
dan Studi Agama. Mentor-mentor awal bidang Studi Islam meliputi 
Carl Ernst, Michael Sells, Seyyed Hossein Nasr, Fazlur Rahman, 
Mahmoud Ayyoub, Roy Mottahedeh, Annemarie Schimmel, dan 
beberapa sarjana lain. Posisi mengajar Islamic Studies pada awal 
1980-an baru satu saja di Amerika Utara, dan meningkat menjadi 
4 saja di tahun 1990-an. Artinya, professorship Islamic Studies belum 
popular di kampus-kampus waktu itu. Studi Islam memisahkan diri 
dari the Middle East Studies Association (MESA) yang fokusnya 
hanya Timur Tengah. Studi Islam menggunakan teori-teori yang 
lebih luas dalam rubrik Religious Studies, termasuk kritik-kritik 
pos-kolonial dan feminis, antropologis, kritik ala Edward Said, dan 
Pos-Said. Kehadirian pertama Islamic Studies di AAR diisi panel 
komparatif Islam, Yahudi, dan Kristen di bawah rubrik History of 
Christinianity. Kemudian dalam waktu 3 tahun, ekpansi menjadi 
Islamic Mysticism Group, Qur’anic Group, Islamic Contemporary 
Group, selain Study of Islam Section. Pada saat yang sama, jumlah 
sarjana perempuan dan kulit hitam bertambah dalam Studi Islam di 
AAR ini.  Menurut Profesor Islamic Studies Duke University, Omid 
Safi, ada beberapa tantangan Studi Islam di Amerika: makin banyak 
yang tertarik Studi Islam namun masih kurang dalam penguasaan 
teori-teori dalam Religious Studies karena mereka masih berada di 
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Area Studies; masih banyak penelitian mengikuti arah geopolitik 
Timur Tengah; masih banyak yang mengambil sikap polemik 
terhadap teori-teori pos-kolonial, feminis, African-American Studies, 
dan disiplin-disiplin ilmu lain yang menganggap ini semua asing, 
sekuler, dan Barat yang merusak nilai-nilai Islam yang otentik. Di 
sisi lain, banyak sarjana Studi Islam memosisikan diri bukan hanya 
sebagai akademisi, tetapi juga intelektual publik seperti Sherman 
Jackson, Amina Wadud, Jonathan Brown, Ingrid Mattson, Reza 
Aslan, dan Omid Safi, untuk menyebut beberapa saja. Program-
program Studi Islam saat ini ada di Harvard, Yale, Princeton, 
Chicago, Duke, Stanford, Columbia, Pennsylvania, NYU, Emory, 
Georgetown, Michigan, Berkeley, Riverside, UCLA, dan banyak 
yang lain.9

Makin meluas konsep-konsep atau istilah-istilah pokok (critical 
terms) dalam Religious Studies yang digunakan dalam Studi Islam: 
tekstualitas dan oralitas, sacredness dan profanity, orthodoxy dan 
heterodoxy, tradition dan modernity, belief, body, conflict, culture, 
gender, sexuality, liberation, art dan performance, dan sebagainya. 
Sebagian mahasiswa dan sarjana Studi Islam merujuk pada 
teoretikus-teoretikus awal dalam Religious Studies yang ada seperti 
E.B. Tylor, Sigmund Freud, Emile Durkheim, Karl Marx, Max 
Weber, William James, Mircea Eliade, E.E. Evans-Pritchard, dan 
Cli��ord Geertz.10 Tentu saja ada nama-nama lain seperti Peter 
Berger, Alasdair MacIntyre, dan lain-lain, yang tidak lagi anti-agama 
dan tidak anti-tradisi.  

Dalam buku kumpulan esai Rethinking Islamic Studies: �rom 
Orientalism to Cosmopolitanism (2010), para sarjana yang berbeda 
mengkaji aspek-aspek yang lebih beragam lagi dan menggunakan 
teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang lebih baru. Mereka 

9 Omid Safi, “Reflections on the State of Islamic Studies,” http://www.
jadaliyya.com/pages/index/16269/reflections-on-the-state-of-islamic-studies , 
akses terakhir 18 Agustus 2015. 

10 Lihat juga Mark C. Taylor, ed., Critical Terms for Religious Studies (Chicago 
and London: The University of Chicago Press, 1998); Daniel Pals, Nine Theories 
of Religion (Oxford and New York: Oxford University Press, 2014).
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mengutip sejarawan Marshall Hodgson dan Peter Brown, antropolog 
Talal Asad, sosiolog Pierre Bourdieu dan Bryan Turner, filosof Michael 
Foucault, Charles Taylor dan Alasdair MacIntyre, dan lain-lain. Esai-
esai ini menggunakan pendekatan “Pos-Orientalis” seperti disebut 
di atas, dalam pengertian “pendekatan yang memasukkan kajian 
teks-teks dasar Islam tetapi menghubungkannya dengan pertanyaan-
pertanyaan dan perdebatan kontemporer yang multi-disipliner dan 
multi-wilayah.”11Para sarjana ini menulis esai-esai seperti Reasons 
Public and Divine: Liberal Democracy, Shari‘a �undamentalism, 
and the Epistemological Crisis of Islam (Vincent Cornell), Between 
Ijtihad of the Presupposition and Gender Equality (Omid Safi), Can 
We Define “True” Islam? African American Muslim Women Respond to 
Transnational Muslim Identities (Jamillah Karim), Sufism, Exemplary 
Lives and Social Science in Pakistan (David Gilmartin) dan The Perils 
of Civilizational Islam in Malaysia (Carl Ernst). Para pengkaji ini, 
seperti dijelaskan Bruce Lawrence, berusaha memikirkan kembali 
modernitas dari perspektif-perspektif Islam. Mereka membahas 
gagasan-gagasan besar, menelusuri kemunculannya, akibatnya, dan 
keterbatasannya. Mereka sadar akan asumsi-asumsi metodologis 
mereka dan akan keterbatasan-keterbatasan pekerjaan akademik 
mereka dalam Kajian Islam dan di luarnya. Bruce Lawrence 
menyebut pendekatan mereka “cosmopolitan,” yang menekankan 
kesamaan hak semua orang, “suatu etos yang ada ketika bertemu 
dengan orang-orang yang kita tidak tahu, terutama ketika pertemuan 
itu terjadi dalam budaya, atau bahasa, yang bukan milik kita.”12 
Kosmopolitanisme (kosmos = alam semesta, polis = kota) didefinisikan 
sebagai ideologi yang menekankan bahwa semua kelompok etnis pada 
dasarnya adalah anggota satu komunitas yang memiliki kesamaan 
moralitas. Mereka mengartikannya sebagai bagian dari etika 
kesarjanaan yang harus ditunjukkan ketika mengkaji kebudayaan 

11 Ernst and Martin, “Introduction,” h. 8.
12 Bruce Lawrence, “Afterword: Competing Genealogies of Muslim 

Cosmopolitanism,” dalam Carl Ernst and Richard Martin, eds, Rethinking 
Islamic Studies, h. 305. 
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lain, melampaui Orientalisme, yang sebagiannya didasari bias-bias 
ideologis dan kepentingan dominasi. Menurut John O.Voll, studi 
Islam di universitas-universitas Amerika memperlihatkan perubahan 
berarti dari bias-bias kolonial dan misionaris dalam pendekatan ilmu 
sosial dalam area studies, kepada lebih beragamnya pendekatan-
pendekatan terhadap teks dan masyarakat Islam.13

Namun demikian, Pos-Orientalisme yang berbasis pada 
etos kosmopolitan itu harus memiliki basis bahasa dan teks 
juga, meskipun fokus kajian bersifat kontemporer. Kajian Pos-
Orientalis yang terbaik dalam kajian Islam, menurut Carl Ernst 
dan Richard Martin, berdasarkan pada pendidikan yang solid 
dalam bahasa-bahasa, teks-teks, dan sejarah Islam pra-moderen 
sebagai basis yang penting bagi wacana Islam dan Muslim saat 
ini. Mereka menekankan kemampuan menggunakan alat analisis 
kritis dan teoretis dalam mengkaji Islam dan masyarakat Muslim 
kontemporer dan membawa data kajian Islam kepada alat-alat kritis 
dan teoretis.       

Misalnya, sejauh mana sarjana Barat non-Muslim dapat/boleh 
terlibat dalam perdebatan teologis mana yang Islam dan mana 
yang bukan Islam, mana yang baik dan mana yang jahat, siapa 
yang ortodoks dan siapa yang heterodoks? Persoalan makna “evil” 
mereka anggap bukan persoalan ilmu humaniora dan ilmu sosial, 
tetapi persoalan teologis internal umat beragama. Richard Martin, 
melanjutkan Wilfred C. Smith, Islam adalah apa yang orang Islam 
anggap sebagai Islam. Para pengkaji tidak bisa lebih jauh dari itu. 
Karena itu, bagi sarjana Pos-Orientalis, berpendapat bahwa Islam 
itu agama damai sama problematiknya dengan berpendapat Islam 
itu agama jahat. Kajian Pos-Orientalisme berupaya menghindari 
penilaian moral atas tindakan-tindakan Muslims yang menjadi 

13 Lihat “The State of Islamic Studies in American Universities,” edited 
volume, the International Institute of Islamic Thought (IIIT), http://iiit.org/
iiitftp/PDF’s/Islamic-Studies.pdf, akses terakhir 18 Agustus 2015; lalu diterbitkan 
Ed. Mumtaz Ahmad et al, eds., Observing the Observer: the State of Islamic Studies 
in American (IIIT, 2012) . 
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objek studi mereka. Contohnya, bagaimana sarjana mengkaji 
gerakan al-Qaidah? Bagi Charles Kurzman dan Ijlal Naqvi dalam 
esai mereka, kelompok al-Qaidah perlu dikaji sebagai Organisasi 
Gerakan Sosial (Social Movement Organization, SMO) yang 
memberi perhatian pada institusionalisasi formal, kepemimpinan, 
struktur mobilisasi, pembagian kerja melalui organisasi birokratis, 
ketimbang melihatnya sebagai kelompok jahat (evil).14 Kajian Islam 
semacam ini memosisikan dirinya untuk menjelaskan gerakan 
sosial yang melakukan kekerasan dalam masyarakat Muslim tanpa 
merujuk pada persoalan evil.

Dalam pengertian di atas, maka Pos-Orientalisme memiliki 
beberapa karakateristik: (1) kajian di universitas Barat tentang 
dunia lain, termasuk Timur Tengah, dan Asia, dan belakangan juga 
termasuk Islam di Eropa, di Amerika, tidak berhenti,dan bahkan 
makin maju; ( 2) kajian wilayah (Timur Tengah) dan kajian agama 
(Islam) dianggap berbeda tetapi tetap bisa disandingkan; para 
sarjana yang muda umumnya memiliki kemampuan disiplin ilmu 
tertentu dan wilayah tertentu; (3) kemampuan berbahasa Arab, 
dan bahasa-bahasa dunia Timur atau Muslim lain seperti Persia dan 
Urdu (dan Melayu, Indonesia) masih menjadi prasyarat penting; 
(4) ketertarikan sarjana Barat untuk mengkaji masyarakat Muslim 
kontemporer selain, atau dalam, interaksinya dengan tradisi Islam 
klasik dan pertengahan seperti kalam dan Sufisme juga berkembang; 
(5) pendekatan-pendekatan lain seperti cultural studies, sociology, 
political science, anthropology, gender studies, dan lain-lain digunakan 
dalam mengkaji data Islam dan Muslim; (6) objek-objek kajian 
mereka lebih variatif; dan (7) makin banyak kolaborasi sarjana 
“barat” dan sarjana Muslim yang belajar dan mengajar di Barat 
serta di dunia Timur, dalam konferensi-konferensi yang melahirkan 
buku-buku edited volume.15

14 Charles Kurzman and Jilal Naqwi, “Who are the Islamists?,”  dalam Carl 
Ernst and Richard Martin, eds., Rethinking Islamic Studies, h. 133-53.

15 Lihat Martin, ed, Approaches to Islam dan Carl Ernst and Richard Martin, 
eds.,  Rethinking Islamic Studies.
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Pos-Orientalisme sebagai Kritik terhadap Post-Enlightenment. 
Pengertian yang agak berbeda adalah Pos-Orientalisme sebagai 
Kritik terhadap Ideologi Pencerahan. Misalnya, kritik atas konsep-
konsep yang sering digunakan sarjana di Barat seperti agama, 
sekuler, ortodoks, publik, dan sebagainya. Antropolog Talal Asad 
dianggap bagian dari Pos-Orientalisme dalam pengertian ini dalam 
karya-karyanya Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of 
Power in Christianity and Islam, �ormations of the Secular, dan On 
Suicide Bombing. Dalam Genealogies of Religion, misalnya, Asad 
melakukan kritik atas pendekatan post-Enlightenment terhadap 
studi agama. Melanjutkan Foucault dan Said, Asad berpendapat 
bahwa konsep “religion” lahir dalam konteks power Barat Kristen, 
yang digunakan tanpa kesadaran konseptual untuk agama-agama 
lain, termasuk Islam. Dalam buku kecilnya On Suicide Bombing, 
Asad mengkritik wacana media dan sarjana Barat yang simplistik 
menanggapi kekerasan, kematian, and pembunuhan. Asad 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan: Apakah ada terorisme yang 
dimotivasi agama? Apa bedanya dengan kejahatan yang bukan 
agama? Apa yang menjadikan motivasi itu religius? Asad, misalnya, 
berusaha menunjukkan subjektivitas moral Barat dalam melihat 
fenomena kekerasan.16

Pos-Orientalisme sebagai Pengakuan atas Multikulturalisme. 
Seiring dengan Said dan Asad, tetapi agak berbeda dengan mereka, 
filosof Kanada Charles Taylor dalam Multiculturalism: Examining the 
Politics of Recognition mengajukan kritik atas dominasi diri atas yang 
lain, bukan hanya dalam soal agama, tetapi juga jender, seksualitas, 
nasionalisme, ras, dan etnisitas. Pendekatan multikulturalisme 
menantang pendekatan Orientalis yang melihat minoritas dan 
“subaltern groups” lebih rendah dan tidak layak diakui dalam wacana 
dan ruang publik. Taylor membahas dua pendekatan “politics of 
recognition”: (1) politics of universalism, yaitu kehormatan setiap 
warga (equal citizenship); dan (2) politics of difference, yaitu mengakui 

16 Talal Asad, On Suicide Bombing (New York, NY: Columbia University 
Press, 2007).
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bahwa setiap individu berbeda (distinct, particular, no assimilative). 
Jika Charles Taylor fokus pada identitas kelompok, pengeritiknya 
Kwane Anthony Appiah menekankan identitas individu.  Baik 
kelompok maupun individu, wujud dari kosmopolitanisme antara 
lain adalah kewarganegaraan global (global citizenship) dan gerakan-
gerakannya.17

Pos-Orientalisme sebagai Produksi Kritik Pengetahuan: 
Intelektual Perantau. Pengertian Pos-Orientalisme, yang mirip 
dengan di atas tetapi lebih sempit dan lebih fokus pada intelektual 
dalam pengasingan (exilic intellectual) diajukan dalam konteks era 
terorisme pasca tragedi 11 September 2001 oleh sarjana kajian Iran 
dan Comparative Literature di Columbia University, Hamid Dabashi. 
Ia mengajukan pertanyaan: “Siapa yang merepresentasikan siapa? 
Siapa yang memiliki otoritas?” Dabashi fokus pada modus-modus 
penentangan oleh agensi pos-kolonial atas representasi kolonial. 
Agensi pos-kolonial itu utamanya dilakukan kaum intelektual 
yang merantau (exilic intellectual), atau “diasporic intellectual,” 
seperti Edward Said dan dirinya, karena mereka memiliki peluang 
dan sarana untuk melakukan perlawanan produksi pengetahuan 
(counter-knowledge production) pada era terorisme.18 Dalam 
pengertian ini, Pos-Orientalisme adalah perlawanan terhadap kajian-
kajian Orientalis dan kolonial. Pos-Orientalisme dalam definisi ini 
lebih dekat dengan Pos-Kolonialisme, seperti diwakili Said, Gayatri 
Spivak, dan Homi Bhabha, yang menggunakan Pos-strukturalisme 
Jacques Derrida. Fokus mereka adalah memberikan suara yang adil 
bagi kaum terjajah, yang termarjinalkan, subaltern groups.        

Pos-Orientalisme sebagai Periode Kontemporer: Sarjana Lokal 
Mengkaji “Diri.” Pengertian lain Pos-Orientalisme diajukan sarjana 
Jerman Arndt Graf sebagai kajian kontemporer di daerah-daerah 
bekas koloni (yang dulunya dijajah) tentang diri mereka, sejarah 

17 Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). 

18 Lihat Hamid Dabashi, Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of 
Terror (Piscataway, NJ: Transaction Publishers, 2008). 
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mereka, problem-problem mereka, dan masyarakat mereka. Graf 
membagi tiga periode: mulai dari structural Orientalism (sarjana dan 
administrator kolonial), lalu contested Orientalism (anti-Orientalisme 
yang diwakili Edward Said) dan Post-Orientalism (dilakukan oleh 
sarjana-sarjana non-Barat bekas jajahan di zaman kontemporer, 
yang dimungkinkan proses demokratisasi dan liberalisasi).19 Dalam 
periode Pos-Orientalisme, fokus kajian meluas, termasuk masalah 
kekerasan, jender, pluralisme, demokrasi, civil society, HAM, dan 
sebagainya. Di Indonesia, Jurnal-jurnal seperti Studia Islamika, 
Jurnal Antropologi, Jurnal Perempuan, Jurnal Demokrasi, dan 
Jurnal HAM adalah bagian dari upaya produksi pengetahuan oleh 
sarjana Indonesia tentang sejarah dan perkembangan masyarakat 
Indonesia. 

Studi Islam mutakhir 
di universitas-universitas di Amerika

  
Studi Islam di Barat, khususnya di Amerika, di zaman mutakhir 

masih menunjukkan orientasi-orientasi dan metode-metode yang 
baru, selain orientasi dan metode yang lama. Ada kecenderungan 
positif interkasi antara yang lama dan yang baru, antara teks dan 
konteks, antara teks tertulis dan tradisi oral, antara norma dan 
realitas. Dalam bidang Quranic Studies, beberapa publikasi di bawah 
ini menunjukkan kajian Qur’an dengan teori dan metode Religious 
Studies, termasuk hermeneutika, Biblical studies, feminisme, dan 
literary/textual studies.

19 Arndt Graft kini profesor kajian Asia Tenggara di University of Frankfurt 
menulis tentang media dan komunikasi, “Structural Orientalism, Contested 
Orientalism, Post-Orientalism: A Case Study of Western Framings of ‘Violence 
in Indonesia’,” dalam Arndt Graf, Schirin Fathi, Ludwig Paul, Orientalism & 
Conspiracy: Politics and Conspiracy Theory in the Islamic World (London & New 
York: I.B Tauris, 2011), h 141-163.
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• Raymond Farrin, Structure and Qur’anic Interpretation: A 
Study of Symmetry and Coherence in Islam’s Holy Text (While 
Cloud Press, 2014). 

• Anna Gade, Perfection Makes Practice: Learning, Emotion, 
and the Recited Qur’an (University of Hawaii Press, 
2004).

• Ingrid Mattson, the Story of the Qur’an: Its History and Place 
in Muslim Life (Wiley-Blackwell, 2008).

• Mohammad Hassan Khalil, Islam and the �ate of Others: 
the Salvation Question (Oxford, 2012).

• Jerusha Tanner Lamptey, Never Wholly Other: A Muslim 
Theology of Religious Pluralis (Oxford, 2014). 

• Muni‘im A. Sirry, Scriptural Polemics: the Qur’an and Other 
Religions (Oxford, 2015). 

• Rudolph T. Ware, The Walking Qur’an: Islamic Education, 
Embodied Knowledge, and History in West Africa (The 
University of North Carolina Press, 2014). 

• Denise A. Spellberg, Thomas Jefferson’s Qur’an: Islam and 
the �ounders (Alfred A. Knopf, NY, 2013).

• Michael Birkel, Qur’an in Conversation (Baylor University 
Press, 2014).

• Carl W. Ernst, How to Read the Qur’an: A New Guide, with 
Select Translations (The University of North Carolina Press, 
2011). 

• Aysha A. Hidayatullah, �eminist Edges of the Qur’an 
(Oxford, 2014).

Dalam bidang kajian Hadis, figur Muhammad mendapat 
perhatian besar dalam kajian-kajian akademik dan semi-populer 
dalam konteks polemik di media massa Barat, meskipun kajian-
kajian tradisional ‘Ul�m al-Hadīts belum seberkembang Qur’anic 
Studies. Beberapa buku dapat disebut sebagai berikut: 

• Earle H. Waugh, "The Popular Muhammad: Models in the 
Interpretation of an Islamic Paradigm," dalam Richard C. 



MuhaMad ali

�2	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

Martin (ed.), Approaches to Islam in Religious Studies (The 
University of Arizona Press, 1985).

• Omid Safi, The Memories of Muhammad: Why the Prophet 
Matters (HarperCollins, 2009).

• Lesley Hazleton, The �irst Muslim: the Story of Muhammad 
(Riverhead Books, 2013).  

• Kecia Ali, The Lives of Muhammad (Harvard University 
Press, 2014). 

• Jonathan Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy in the 
Medieval and Modern World (OneWorld, 2009).

• Jonathan C. Brown, Misquoting Muhammad: the Challenge 
and Choices of Interpreting the Prophet’s Legacy (Oneworld, 
2014).

Dalam kajian sejarah dan sastra (literature), Studi Islam pada 
umumnya mendiskusikan Marshall Hodgson’s the Venture of 
Islam. Kajian-kajian Jonathan Berkey, Michael Bonner, Stephen 
Humpreys, Ira Lapidus, William Roff, Leonard Andaya dan 
Barbara Andaya digunakan dan dikritik dalam karya-karya sejarah 
Islam mutakhir. Buku The Longest Journey: Southeast Asians and the 
Pilgrimage to Mecca, Eric Tagliacozzo (Oxford, 2013) membahas 
sejarah perjalanan haji di Asia Tenggara. Buku saya Islam and 
Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaysia, Muhamad 
Ali (Edinburgh, 2016) membahas hubungan Islam dan penjajahan 
Barat di Melayu dan Indonesia.

Dalam kajian teologi dan filsafat, dibahas karya-karya Seyyed 
Hossein Nasr, Ismail Ali al-Faruqi, Fazlur Rahman, Annemarie 
Schimmel, Jacques Waardenburg, Majid Fakhri, dan lain-lain. 
Dalam kajian hukum, karya-karya Wael Hallaq masih relevan 
dalam karya-karya hukum Islam mutakhir seperti Michael Feener 
dan John Bowen untuk konteks sejarah dan antropologis Indonesia 
dan Ebrahim Moosa dalam konteks India dan Amerika. Buku 
Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the 
Empire of Law, oleh Anver M. Emon (Oxford, 2013) menunjukkan 
kajian hukum merambah tema pluralisme agama. Buku Modern 
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Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal 
Criticism, oleh Muhammad Qasim Zaman (Cambridge, 2012), 
yang sebelumnya menulis tentang ulama di zaman kontemporer, 
sangat baik membahas pemikiran dan praktik otoritas ulama di 
zaman modern. Kajian-kajian ritual juga menarik seperti Frederick 
Denny, William Ro��, dan Richard Martin mengenai orthodoxy dan 
authority.  

Kajian Sufisme juga berkembang pesat, terutama di jurusan-
jurusan Religious Studies dan Teologi, selain di Kajian-kajian Wilayah 
(Area Studies). Kajian itu memfokuskan baik pada fenomena Sufisme 
zaman modern (neo-Sufism, modern Sufism, lihat misalnya Sufism 
and the ‘Modern’ in Islam), maupun pada pemikiran Sufisme masa 
lalu (khususnya kajian William Chittick), dan dari perspektif 
kontemporer, seperti karya Martin van Bruinessen, Julia Howell, 
Michael Gilsenan, Carl Ernst, selain Seyyed Hossen Nasr, Annemaire 
Schimmel, Ali Hasani, dan sarjana-sarjana yang muda-muda seperti 
Omid Safi, Scott Kugle, dan Marcia Hermansen. Kajian Sufisme 
berperan makin penting di kalangan sarjana yang tertarik dengan 
teori-teori budaya karena Sufisme adalah pengungkapan Islam yang 
mengambil unsur-unsur budaya lokal. Sufisme juga dikaji dalam 
kerangka globalisasi dan negosiasi identitas dan praktek di zaman 
moderen dan pasca-modern. Kajian Sufisme memperkuat kajian-
kajian yang menolak esensialisme dan doktrin satu Islam. Ada 
pula kajian Sufisme yang menggunakan perspektif jender. Apakah 
praktek Sufisme lebih banyak dihadiri kaum perempuan ketimbang 
laki-laki? Mengapa demikian? Ini artinya, pendekatan-pendekatan 
teoretis dan metodologis terhadap Sufisme ini makin beragam. 
Kajian Sufisme juga menjadi bagian penting dalam disiplin-disiplin 
ilmu seperti musik, antropologi, sastra, filsafat, dan jender. Tentu 
saja ini selain pengajaran tentang Sufisme di jurusan-jurusan Agama 
dan Teologi yang tidak pernah sepi dari peminat.20

20 Marcia Hermansen, “The Academic Study of Sufism at American Univer-
sities,”  The American Journal of Islamic Social Sciences 24/3 (2007): 24-45.
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Kajian-kajian khusus tentang Ibn ‘Arabi juga berkembang 
pesat, khususnya melalui organisasi internasional The Muhyiddin 
Ibn ‘Arabi Society dan Anqa Publishing. Ibn ‘Arabi Society, yang 
berdiri 1977 dan berkantor di Oxford (Inggris) dan Berkeley 
(California, Amerika Serikat), sangat aktif melakukan kajian-kajian 
dan menerbitkan buku, jurnal berkala, dan publikasi lain, baik yang 
dicetak maupun online. Organisasi ini menerjemahkan karya-karya 
Ibn ‘Arabi ke dalam bahasa Inggris seperti al-�ut�hat al-Makkiyyah 
dan �ush�sh al-Hikam. Kajian-kajian baru tentang ajaran-ajaran 
Ibn ‘Arabi juga dibukukan seperti karya Ibn ‘Arabi yang diberi 
judul bahasa Inggris The �our Pillars of Spiritual Transformation 
sebagai terjemahan dan penjelasan Hilyat al-Abdāl. Dalam buku 
ini, Ibn ‘Arabi membahas empat syarat disiplin spiritual: diam, 
menyendiri, lapar, dan sabar. William Chittick masih cukup prolifik 
menerjemahkan dan menulis tentang Ibn ‘Arabi selain tentang 
muridnya Sadr al-Din Qunawi. Sarjana-sarjana lain pengkaji Ibn’ 
Arabi adalah Henri Corbin, Michel Chodkiewicz, Peter Coates, dan 
Michael Sells. Michael Sells, misalnya, menulis Mystical Languages 
of Unsaying (University of Chicago Press, 1994), yang membahas 
Ibn ‘Arabi bersama-sama dengan Plotinus, John the Scot Eriugena, 
Ibn Arabi, Marguerite Porete, and Meister Eckhart. Buku ini sempat 
saya dan mahasiswa saya James Edmonds diskusikan, selain beberapa 
karya Ibn ‘Arabi dan Sufi-sufi yang lain. 

Kajian Islam dan politik cukup menjamur, antara lain, karena 
fenomena global gerakan dan partai politik Islam di era kontem-
porer. The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral 
Predicament, karya Wael Hallaq (Columbia, 2013), yang berar-
gumen bahwa gagasan Islamic State adalah kemustahilan dan 
kontradiksi adalah salah satunya. Kajian-kajian Islamisme dan 
politik Islam menggantikan istilah “Fundamentalisme Islam,” 
sedangkan kajian-kajian tentang Islam progresif dan liberal tidak 
seberkembang kajian-kajian Islamisme. Karya Bruce Lawrence, 
Defenders of God, berargumen bahwa Muslim fundamentalis justru 
lahir dalam modernitas, meskipun berslogan anti-modernitas. Karya 
Saba Mahmood, Politics of Piety, tentang kebangkitan Islam dan 



kajian iSlaM di barat konteMPorer

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 �5

feminisme, berpengaruh pada kajian-kajian selanjutnya. Abdullahi 
Al-Naim dan Charles Kurzman menulis tema Islam, sekulerisme, 
dan modernisme. 

Teori-teori gender dan seksualitas dibahas oleh Amina Wadud, 
Kecia Ali, Leila Ahmed, dan makin banyak lagi. Living Out Islam: 
Voices of Gay, Lesbian, and Transgender Muslims, karya Scott Siraj 
al-Haqq Kugle (New York University Press, 2014), adalah salah 
satu karya terakhir yang meneliti LGBT dalam konteks Muslim. 
Kajian-kajian seni budaya juga berkembang. Divine Inspirations: 
Music and Islam in Indonesia, yang diedit oleh David Harnish dan 
Anne K. Rasmussen (Oxford, 2011), misalnya, memuat topik-topik 
tentang musik dan Islam di Indonesia, yang mencakup gamelan dan 
wayang kulit Jawa, adat dan agama, dan gaya-gaya musik Islam di 
Lombok, “Muslim sisterhood,” silat dan musik di Jawa Barat, orkes 
gambus, dangdut dan Islam. 

Dalam Konferensi tahunan AAR bulan November tahun 2015 
ini, makalah-makalah dalam lingkup Studi Islam menggunakan 
teori-teori dan metode-metode mutakhir tentang politik Muslim, 
Qur’anic Studies, Mysticism, Legal Studies, Animal Studies, 
Environmental Studies, Gender Studies, dan Media Studies. Secara 
umum, perkembangan studi Islam di Amerika sangat pesat, 
meskipun selalu ada tantangan-tantangannya tersendiri.21

Implikasi Studi Islam di barat 
bagi kajian Islam di Indonesia  

Dari pembahasan singkat di atas, kita melihat respons kritis 
terhadap Orientalisme baik sebagai suatu struktur hegemonik 
maupun sebagai produk-produk intelektual sarjana yang majemuk, 
ternyata tidak benar-benar keluar dari kategori-kategori Barat dan 

21 Lihat Charles Kurzman dan Carl Ernst, “Islamic Studies in U.S. 
Universities,” MESA, RoMES, vol.46, No.1, 2012,  http://www.unc.edu/~cernst/
pdf/romes.pdf, akses terakhir 18 Agustus 2015. 
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Timur, diri dan yang lain, kami dan mereka, orang luar dan orang 
dalam, yang menyisakan pertanyaan-pertanyaan seputar objektivitas 
dan subjektivitas kebenaran. Tetapi setidaknya kita membaca adanya 
kesadaran di antara sarjana Pos-Orientalisme akan asumsi-asumsi 
subjektif dan manusiawi dalam melihat masyarakat-masyarakat lain, 
apakah itu Timur, Islam, atau lainnya. 

Beberapa implikasi dan tantangan dari perdebatan dan survei 
ringkat kajian Islam di Barat seperti dipaparkan di atas adalah 
sebagai berikut:

• Adakah perbedaan fundamental antara pandangan “insider” 
(orang dalam) dan “outsider” (orang luar) dalam mengkaji 
Islam dan Muslim?  Bagaimana orang dalam dan orang luar 
menjelaskan fenomena Osama bin Laden, ISIS, Jamaah 
Islamiyyah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Salafi, dan 
Ahmadiyyah? Bagaimana secara adil seorang sarjana dapat 
menjelaskan fenomena Islamisme, radikalisme, liberalisme, 
sekulerisme, sosialisme, komunisme, dan sebagainya dalam 
masyarakat Muslim?  Ada kontestasi definisi apa itu Islam dan 
siapa itu ‘Muslim’, ‘gerakan Islam’, ‘praktek Islam’?   

• Apa hubungan antara kesarjanaan dan kekuasaan (power 
dalam arti luas, termasuk kepentingan kelompok, negara, 
nasionalisme, agama, NKRI, Pancasila, UUD 45)? Apa manfaat 
adanya kesadaran akan asumsi dan bias-bias dalam menjelaskan 
Islam dan Muslim itu? 

• Bagaimana metodologi yang paling tepat dan produktif dalam 
mengkaji Islam? Normatif dan praktis? Tekstual dan kontekstual, 
historis dan kontemporer? Teologis dan non-teologis? Mono-
disipliner? Multi-disipliner, lintas-discipliner? 

• Bagaimana seorang sarjana dapat melampaui esensialisme: 
melihat “yang lain” sebagai monolit, sama, dan tidak berubah? 
Melihat “diri” sebagai tetap dan berubah? Bagaimana menjelas-
kan “Islam Nusantara,” “Islam Berkemajuan,” “Islam Khilafah,” 
“Islam Syariat,” dan sebagainya? 



kajian iSlaM di barat konteMPorer

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 ��

• Bagaimana dengan lahirnya Oksidentalisme (‘ilm al-istighrāb)?22 
Teori konspirasi? Apakah itu sama terjebak dalam esensialisme 
tentang Barat dan tentang yang lain itu? Adakah keuntungan 
pengetahuan dalam menggunakan pendekatan tesis Hegelian 
(Orientalisme), antitesis (Oksidentalisme), dan sintesis (Univer-
salisme?)  Bagaimana kita posisikan: Kajian Islam Indonesia 
atau Kajian Islam di Indonesia? Adakah sumber-sumber dan 
kerangka-kerangka teoretis yang tidak normatif dari Timur 
Tengah yang bisa digunakan?  Bagaimana jaringan intelektual 
Timur Tengah dan Barat, serta dalam negeri (IAIN, UIN, 
Paramadina, dan lain-lain) bisa melahirkan orientasi dan 
metode studi Islam yang khas di Indonesia? 

• Di Indonesia, sangat banyak akademisi yang bergerak di dunia 
dakwah, politik, dan sebagainya. Apa makna dan perwujudan 
Speak Truth to Power seperti disebut Edward Said? Bagaimana 
kaitan antara otonomi akademik dan aktivisme? Bagaimana 
posisi sarjana kampus/akademisi dan intelektual publik?  

• Bagaimana sikap yang tepat bagi sarjana Indonesia dalam 
menghadapi warisan kolonial (dan warisan Orientalis yang 
mengkaji Islam dan dunia Timur)? Terhadap warisan orientalis 
seperti Snouck Hurgronje? Haruskah sarjana Indonesia menjaga 
rasa identitas budaya dan otentisitas mereka atau melampaui 
itu?  Haruskah sarjana Muslim menjaga rasa identitas 
keagamaannya dan otentisitas keislamannya atau melampaui 
itu, ketika mengkaji Islam dan Muslim?

• Bagaimana arah studi Islam di Indonesia? Teori apa saja yang 
cocok dan bisa dikembangkan di Indonesia? Metode apa saja 
yang relevan dan patut dikembangkan di Indonesia?

22 Misalnya, Hasan Hanafi, Muqaddimah fi Ilm al-Istighrab (1992); Tayyib 
Tijaini, Min al-Isytisyriq al-Gharbi ila al-Istighrab al-Maghriby, 1996. Lihat juga 
Roma Ulinnuha, “Occidentalism in Indonesia: A Study of Intellectual Ideas of 
Mukti Ali and Nurcholish Madjid and Contemporary Legacy,” Esensia 12/1 
(January 2011).
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• Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas 
saya kira tergantung pada beberapa hal: (1) kesiapan kita 
belajar bahasa Arab, Inggris, dan bahasa-bahasa lain, selain 
bahasa Indonesia (dan bahasa daerah) sebagai alat menguak 
berbagai sumber primer dan sekunder; (2) rasa ingin tahu 
(curiosity) dan ruh riset (spirit of research) yang tanpa henti 
untuk belajar dari mana saja; ( 3) dukungan kelembagaan 
baik pemerintah maupun (dan terutama) pihak individu dan 
swasta, demi perkembangan ilmiah kajian Islam di Indonesia, 
termasuk jaminan kebebasan akademik dan dukungan sarana 
perpustakaan yang lengkap dan mudah; (4) jaringan keilmuan 
dalam bentuk konsorsium bidang studi yang melampaui batas-
batas kelembagaan dan birokrasi; dan (5) kerjasama lembaga 
dan individu lintas batas negara, bangsa, daerah, kampus, dan 
bahkan lintas disiplin ilmu pengetahuan. v

   
Muhamad Ali adalah Associate Professor bidang Studi Islam, Religious 
Studies Department, dan di Southeast Asian Studies Program (SEATRIP; 
Southeast Asia: Text, Ritual, Performance), University of California, Riverside.  
Alamat email: muhamadali74@yahoo.com. 
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melukIS WAJAH muHAmmAD
Sebuah Catatan untuk

Membaca Sirah Nabi Muhammad saw�

Kautsar Azhari Noer

The Ethiopians say that their Gods are snub-nosed and black-
skinned, and the Thracians say that theirs are blue-eyed and 
red-haired. If only oxen and horses had hands and wanted to 
draw with their hands or to make the works of art that man 
make, then horses would draw the figures of their Gods like 
horses, and oxen like oxen, and would make their bodies on 
model of their own.2 

(Orang-orang Etiopia mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan 
mereka berhidung pesek dan berkulit hitam, dan orang-orang 
Trasia mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka bermata biru 
dan berambut merah. Sekiranya lembu-lembu [jantan] dan 
kuda-kuda mempunyai tangan dan ingin menggambar dengan 
tangan mereka atau membuat karya seni [seperti] yang dibuat 
oleh manusia, maka kuda-kuda akan menggambar bentuk 

1 Makalah yang disampaikan pada acara Bedah Buku Membaca Sirah Nabi 
Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadits-hadits Shahih, karya M. Quraish 
Shihab (Ciputat, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), yang diselenggarakan 
oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Kementerian Agama, pada 
Rabu, 10 April 2013, di Hotel Desa Wisata TMII, Jakarta.

2 Arnold J. Toynbee, A Study of History, Second Edition, 10 vols. (London: 
Oxford University Press, 1956), 1: 1.
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Tuhan-Tuhan mereka seperti kuda-kuda, dan lembu-lembu 
akan menggambar bentuk Tuhan-Tuhan mereka seperti lembu-
lembu, dan akan membuat badan Tuhan-Tuhan mereka dengan 
rupa tubuh mereka sendiri).

Nukilan ini adalah perkataan Xenophanes (kira-kira 570-
480 SM), seorang filsuf Yunani, sebagai kritiknya terhadap 
antropomorfisme Tuhan atau tuhan-tuhan. Filsuf dari Kolofon 
(Colophon), Asia Kecil, ini memandang bahwa konsep atau 
deskripsi tentang Tuhan atau tuhan-tuhan dipengaruhi oleh faktor 
etnik orang yang membuat konsep atau deskripsi itu. Teori ini sulit 
dibantah karena telah terbukti secara empiris dalam konsep tentang 
Tuhan atau tuhan-tuhan dalam sejarah agama-agama. Teori ini 
sejalan dengan teori Ibn ‘Arabi bahwa “Tuhan kepercayaan” (ilāh 
al-mu‘taqad) adalah gambar atau bentuk Tuhan, atau pemikiran, 
konsep, ide, atau gagasan tentang Tuhan yang diciptakan oleh 
akal manusia atau taklidnya. Yang diketahui diwarnai oleh yang 
mengetahui. Dengan mengutip perkataan Junaid al-Baghdadi, 
seorang Sufi terkemuka, Ibn al-‘Arabi berkata, “Warna air adalah 
warna bejana yang ditempatinya” (Lawn al-mā’ lawn inā’ihi). Itulah 
sebabnya mengapa Tuhan melalui sebuah hadis qudsi berkata, “Aku 
adalah dalam sangkaan hamba-Ku tentang Aku” (Anā ‘inda zhanni 
‘abdī bī).3 Tuhan disangka oleh manusia, bukan diketahuinya. 
Dengan kata lain, Tuhan hanya dalam sangkaan manusia, bukan 
dalam pengetahuannya. Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan dari 
segi Zat-Nya tidak diketahuai dan tidak dapat diketahui. Tuhan 
yang sebenarnya di luar jangkauan pengetahuan manusia.  

Mengapa kutipan ini perlu ditampilkan di awal tulisan ini? 
Jawabannya dapat ditemukan dalam A Studi of History, karya Arnold 
J. Toynbee, sejarawan Inggris terkemuka. Melalui kutipan ini ia ingin 
menjelaskan bahwa teori Xenophanes ini dapat diperluas untuk 
semua pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia — entah itu 

3 Ibn ‘Arabi, �ush�sh al-Hikam, diedit oleh Abû al-‘Ala ‘Afifi, 2 bagian (Beirut: 
Dar al-Kitab al-‘Arabî, 1980), 1: 225-226.
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dalam bentuk teori, konsep, doktrin, tesis, persepsi, atu pandangan 
— diwarnai oleh warna manusia yang memilikinya. Pengetahuan 
manusia tentang sesuatu dibentuk oleh dirinya yang dipengaruhi 
antara lain oleh latar belakang etnik, kebudayaan, lingkungan sosial, 
kecenderungan pribadi, pandangan keagamaan, pendidikan, dan 
bahan bacaannya. Dengan singkat dapat dikatakan pula bahwa 
pengetahuan seseorang diwarnai oleh dirinya sendiri. 

Toynbee mengatakan bahwa teori ini berlaku pula bagi 
sejarah sebagai konstruksi peristiwa masa lalu. Sejarah dalam arti 
ini berulang atau dapat diulang dalam arti dibuat oleh manusia, 
yang harus dibedakan dengan sejarah sebagai peristiwa itu sendiri, 
yang mustahil diulang. Sejarah sebagai konstruksi peristiwa masa 
lalu ada dalam pikiran, kesadaran, atau penglihatan manusia, 
tepatnya sejarawan. Jadi sejarah adalah produk yang dibuat oleh 
manusia. Pak Quraish Shihab, seorang mufasir Indonesia terkemuka 
dewasa ini, pun mengakui ungkapan “Sejarah adalah penulisnya” 
karena tidak mudah bagi penulis sejarah menghidari subjektivitas. 
Beliau mengigatkan bahwa dalam penulisan sejarah “subjektivitas 
yang harus dihindari adalah yang membawa misi tertentu untuk 
menjelekkan atau memuji sesuatu yang bukan pada tempatnya” 
(h. 13). 

Dalam melukiskan sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad 
saw, Pak Quraish berusaha dengan sangat hati-hati untuk bersikap 
seobjektif mungkin. Maka beliau menggunakan al-Qur’an, al-
Sunnah, dan riwayat-riwayat yang bersumber dari mereka yang 
hidup semasa dengan atau tidak jauh dari Rasul Allah saw. Sirah 
Nabi saw tidak dapat dilepaskan dari al-Qur’an karena “beliaulah 
yang ditugasi Allah menjelaskan al-Qur’an dengan ucapan dan 
perbuatan beliau,” sesuai dengan firman-Nya dalam Kitab Suci 
yang diturunkan kepada beliau (Q 16:44), dan ucapan Aisyah, 
“Sikap dan perilaku beliau adalah cerminan al-Qur’an” (h. 5-6). Al-
Sunnah sangat kaya dengan informasi yang rinci tentang kehidupan 
Nabi Muhammad. Meskipun otentisitas informasi al-Sunnah tidak 
seakurat otentisitas al-Qur’an, baik teks maupun kandungannya, 
namun metode kritik sanad dan matan yang diperkenalkan 
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oleh para ulama cukup meyakinkan (h. 6-7). Riwayat-riwayat 
menyangkut sirah Nabi juga tidak boleh diabaikan meskipun proses 
penyeleksiannya tidak seketat proses penyeleksian hadis-hadis. Tidak 
semua riwayat dalam kitab Sirah Ibn Hisyam, misalnya, shahih dalam 
pandangan ulama hadis. 

Pak Quraish mengingatkan bahwa pengabaian informasi al-
Qur’an dan al-Sunnah yang shahih dalam menghidangkan sirah 
Nabi saw adalah keliru secara ilmiah, karena 

para pakar di bidang al-Qur’an dan al-Sunnah pun menggunakan 
prinsip-prinsip ilmiah dalam menerima atau menolak suatu 
pendapat/riwayat, bahkan tidak berlebih jika dinyatakan bahwa 
metode kritik yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam dalam 
bidang periwayatan jauh lebih akurat dan lebih ketat daripada 
yang dilakukan oleh sejarawan. Dari sini, sekali lagi, penulis 
[Pak Quraish sendiri] menyadari perlunya menghidangkan 
sirah ini melalui sorotan dan dalam naungan petunjuk al-
Qur’an dan al-Sunnah yang shahih. Ini bukan saja untuk 
memperkaya uraian, tetapi lebih-lebih untuk menghindari 
sedapat mungkin kesalahan (h. 11).

Tampaknya, sesuai dengan apa yang disarankan beliau, karya Pak 
Quraish yang sedang kita bicarakan ini diberi judul Membaca Sirah 
Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadits-hadits 
Shahih.  

Menurut Pak Quraish, kesalahan lain yang muncul ketika 
menampilkan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad adalah 
“tidak memahami kondisi objektif masa Nabi, lalu berusaha 
menganalisis dan menilai berdasar kondisi objektif penulis dan 
situasi sosial budaya masanya. Ini dapat diperparah oleh subjetivitas 
penilai” (h. 12). Pak Quraish menjelaskan faktor-faktor kesalahan 
yang meliputi: menggunakan kacamata yang keliru, subjektivitas, 
tidak menyadari budaya masyarakat setempat, dan tidak menyadari 
bahwa Muhammas saw adalah seorang nabi (h. 12-17).
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Kehati-hatian Pak Quraish dalam menampilkan sirah Nabi 
Muhammad saw tampak jelas dan sangat menonjol untuk meng-
hindari gambaran yang keliru, dan karena itu beliau selalu berpegang 
pada al-Qur’an, al-Sunnah, dan riwayat-riwayat yang beliau anggap 
shahih. Kehatian-kehatian beliau disertai dengan sikap rasional dan 
kritis terutama terhadap riwayat-riwayat atau penafsiran yang tidak 
wajar secara rasional. Salah satu contoh kehati-hatian Pak Quraish 
adalah sikap beliau tentang perdebatan apakah Abu Thalib, paman 
Nabi saw, beriman atau tidak. Beliau mengatakan,

Persoalan [ber]iman atau tidaknya Abu Thalib hendaknya 
disingkirkan dari bahasan kita, paling tidak untuk menghindari 
lahirnya kekecewaan dalam diri Nabi, walau seandainya hal 
tersebut terbukti. Ini karena tidak dapat disangkal bahwa Abu 
Thalib memiliki jasa yang besar. Ini kita serahkan saja kepada 
Dia yang menyatakan bahwa: Sesungguhnya Allah tidak menyia-
nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik (QS. at-Taubah [9]: 
120). Abu Jahal pun yang jelas-jelas permusuhannya dan yang 
digelari dengan “Firaun umat Islam” diberi ganjaran oleh Allah, 
terlepas dia beriman atau tidak (h. 427). 

Cara pandang rasional dan kritis Pak Quraish terlihat, misalnya, 
ketika membicarakan riwayat yang memberitahukan bahwa Nabi 
Muhammad lahir dalam keadaan terputus tali pusarnya dan 
telah dikhitan oleh Malaikat Jibril. Beliau meragukan kebenaran 
riwayat ini bukan saja karena hal ini menjadikan Nabi lahir tidak 
seperti manusia biasa yang sangat membutuhkan tali pusar untuk 
menyalurkan makanan dari ibunya, tetapi juga kalau hal itu 
terjadi, maka tidak ada keistimewaan khusus dari hal itu bagi sang 
bayi, bahkan dapat dianggap abnormal. Beliau juga meragukan 
kebenaran riwayat bahwa Nabi lahir dalam keadaan telah disunat. 
Riwayat-riwayat yang lemah ini digugurkan oleh riwayat-riwayat 
yang menginformasikan bahwa Muhammad saw dikhitan oleh 
kakeknya, Abd al-Muththalib (h. 220). Penulis karya yang sedang 
kita diskusikan ini juga menolak riwayat yang menyatakan bahwa 
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semua yang lahir pada tahun kelahiran Nabi adalah lelaki. Amat sulit 
menerima riwayat ini karena “menyangkut ratusan, kalau enggan 
berkata ribuan, kelahiran di berbagai lokasi dalam dalam waktu 
yang cukup panjang, yakni setahun lamanya” (h. 221).

Cara pandang rasional dan kritis mufasir yang pernah menjadi 
Menteri Agama ini terlihat pula, misalnya, ketika menolak riwayat 
tentang pembedahan dada Muhammad saw sewaktu beliau kecil, 
meskipun ada para ulama yang menguatkan peristiwa pembedahan 
dada Muhammad dalam arti fisik dengan firman Allah, Alam 
nasyrah laka shadraka (Q 94: 1) dengan memahami kata nasyrah 
dalam arti “Kami membedah” sehingga ayat ini mereka pahami 
dalam arti: “Bukankah Kami telah membedah dadamu?” Pak 
Quraish mengatakan bahwa kata syaraha bisa berarti “membedah,” 
tetapi kata ini bisa juga berarti “membuka, memberi pemahaman, 
menganugerahkan ketenangan, dan semaknanya.” Beliau menolak 
pemahaman ayat ini dalam arti “pembedahan dada” karena kata 
syaraha yang dalam al-Qur’an terulang 5 kali tidak ada yang 
digunakan dalam arti material, apalagi pembedahan. “Ayat-ayat 
tersebut berbicara tentang kelapangan dada dalam pengertian 
imaterial, yang dapat menghasilkan kemampuan menerima 
dan menemukan kebenaran, hikmah, dan kebijaksanaa, serta 
kesanggupan menampung, bahkan memaafkan kesalahan dan 
gangguan-gangguan orang lain” (h. 237).

Pak Quraish mengatakan bahwa pembedahan dada dan 
pengeluaran sesuatu dari dada Nabi Muhammad saw dalam arti 
fisik sulit dipahami dan karena itu beliau tidak bisa menerima arti 
fisik ini. Penulis karya yang sedang kita bicarakan ini sependapat 
dengan para ulama yang menolak pemahaman pembedahan dalam 
arti hakiki atau fisik, dengan mengutip pendapat Muhammad 
Sa‘id Ramadlan al-Buthi, seorang ulama Turki kontemporer, 
“Kalau memang ada sesuatu yang dikeluarkan dari dada beliau 
[Nabi Muhammad saw], secara hakiki material, lalu dicuci, dan itu 
merupakan ‘sekerat yang hitam yang merupakan bagian setan,’ maka 
ini berarti seorang yang jahat dapat berubah menjadi baik melalui 
pembedahan.”  Menurut al-Buthi, pembedahan dada di sini berarti 
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penyucian maknawi nonmaterial, namun makna ini mengambil 
bentuk material atau indrawi agar ia mengandung “pengumuman 
Ilahi agar dapat didengar dan dilihat orang” (h. 238).

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang riwayat “pembedahan” 
ini, demikian menurut Pak Quraish, yang jelas adalah bahwa Nabi 
Muhamad saw “sangat lapang dada dan hati beliau sangat bersih, 
tidak mengandung dendam, tidak juga culas atau buruk sangka” 
(h. 239).

Menarik memperhatikan pemahaman Pak Quraish tentang 
firman Allah, Wa wajadaka dlāllan fa-hadā (Q 93: 7), ayat yang 
dijadikan dalil untuk mengukuhkan riwayat bahwa Muhamad 
saw tersesat di jalan ketika mau kembali ke Mekkah. Para ulama 
yang mendukung riwayat ini memahami ayat ini dengan arti: 
“Bukankah Dia [Allah] mendapatimu dalam keadaan sesat jalan, 
lalu Dia memberimu petunjuk [untuk bertemu kembali dengan 
keluarganya]?” Mufasir yang pernah menjadi Rektor UIN Syari 
Hidayatulah Jakarta ini mengatakan bahwa ayat ini tidak berbicara 
tentang peristiwa itu, tetapi ayat ini berbicara tentang “kebingungan 
Nabi Muhammad saw yang merasa yakin bahwa ada sesuatu yang 
salah dalam agama, kepercayaan, dan akhlak masyarakat, tetapi 
bagaimana dan apa persisnya yang benar. Ini yang membingungkan 
beliau, lalu Allah swt mewahyukan kepada beliau petunjuk guna 
mengeluarkan manusia dari aneka kegelapan menuju terang 
benderang” (h. 241) (Lihat pula h. 294-95).

Pemahaman Pak Quraish tentang ayat ini (Q 93: 7) sejalan 
dengan pemahaman Ibn ‘Arabi tentang ayat yang sama. Ibn ‘Arabi4 
mengatakan bahwa ayat ini turun ketika Nabi Muhammad saw 
dalam kebingungan (hayrah) tentang tujuan penciptaan manusia. 
Allah menemukan Nabi Muhammad saw sebagai orang yang 
bingung (hā’ir), lalu Dia menjelaskan kepada beliau jalan petunjuk 
(tharīq al-hudā) dari jalan sesat (tharīq al-dlalāl). Jalan petunjuk 

4 Ibn ‘Arabi,  al-�ut�hāt al-Makkiyyah, diedit oleh Ahmad Syams al-Din, 
9 volume [volume 9 khusus untuk indeks] (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2006), 2: 62.
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di sini adalah pengetahuan yang benar (ma‘rifah) tentang tujuan 
penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah semata-mata 
karena dan untuk Allah, bukan karena dan untuk sesuatu yang 
diharapkan dari Allah, seperti yang dijelaskan Allah melalui firman-
Nya, “Aku menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk 
megabdi/beribadah kepada-Ku” (Q 51: 56). Allah telah menjadikan 
sebab itu kembali kepada sisi-Nya, bukan kepada sisi manusia. Maka 
maksud awal bukan kebaikan bagi manusia, tetapi pengutamaan 
(ītsār) sungguh milik al-Haqq, yang memang patutlah pengutamaan 
itu menjadi milik-Nya. Inilah ajaran dan teguran bagi kita dari al-
Haqq seperti dikatakan oleh Rabi‘ah, “Bukankah Dia [al-Haqq] 
patut menjadi tujuan ibadah?” 

Penulis karya sirah Nabi Muhammad saw yang sedang kita 
diskusikan ini menegaskan bekali-kali bahwa keterlibatan atau 
campur tangan Allah secara langsung berkaitan dengan sirah Nabi 
sangat besar. Perhatikan perkatan-perkataan mufasir terkemuka ini 
yang di antaranya adalah sebagai berikut: “Keterlibatan Allah secara 
langsung menyangkut sosok itu [Nabi Muhammad saw] amat-sangat 
besar. Semua kegiatannya tidak lahir semata-mata dari kecerdasan 
atau kegeniusan beliau, tetapi karena bimbingan Allah” (h. 16-17). 
“Kemenangan yang beliau [Nabi Muhammad saw] peroleh dalam 
peperangan, misalnya, adalah karena turun tangan Allah” (h. 17). 
“Apa yang terjadi itu [kebinasaan tentara bergajah], sebagaimana 
bunyi ayat di atas [Q 105: 3-5], merupakan perbuatan Tuhan dalam 
konteks membela rumah-Nya” (h. 175). “Ia [Abdullah, ayah Nabi, 
yang wafat ketika Nabi dalam kandungan ibunya, Aminah] tidak 
bertugas memelihara dan mendidik anaknya, karena Allah yang 
menangani langsung pendidikannya” (h. 206). “Ini [keberkahan 
pada keluarga Halimah dan lingkungannya] dapat dicapai bukan 
secara otomatis, tetapi karena adanya limpahan karunia Allah” (h. 
235). “Kita menggarisbawahi peranan tangan Tuhan dalam segala 
sesuatu yang berkaitan dengan sosok manusia agung ini” (h. 247). 
“Allah turun tangan dengan jelas pada pertempuran Badar” (h. 
591). “Ia [perjuangan Nabi saw yang berhasil dan menakjubkan] 
baru dapat dipahami jika kita berkata bahwa sukses itu tercapai 
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berkat campur tangan Tuhan Yang Mahakuasa, Yang berkehendak 
menyelamatkan manusia dari aneka kegelapan menuju terang 
benderang” (h. 1124).

Ungkapan-ungkapan yang dicetak miring di atas [cetak 
miring oleh KAN], yaitu “Keterlibatan Allah secara langsung,” 
“turun tangan Allah,” “perbuatan Tuhan,” “Allah yang menangani 
langsung,” “limpahan karunia Allah,” “peranan tangan Tuhan,” dan 
“berkat campur tangan Tuhan Yang Mahakuasa,” menunjukkan 
bahwa keterlibatan Allah dalam perjalanan hidup Nabi saw benar-
benar sangat besar. Ini mudah dipahami oleh orang-orang beriman 
yang mengakui bahwa “Muhammad sebagai Nabi, utusan Allah, 
dan makhluk yang paling dicintai-Nya adalah bahwa: Sosok Nabi 
Muhammad merupakan bukti kebenaran,” seperti ditegaskan oleh 
al-Qur’an [Q 4: 174] (h. 16).

Keterlibatan langsung Allah di sini tidak termasuk ke dalam 
doktrin Kesatuan Wujud (wahdat al-wuj�d) seperti yang diajarkan 
oleh Ibn ‘Arabi. Keterlibatan langsung Allah, seperti dijelaskan 
oleh Pak Quraish, bisa dipahami sebagai keterlibatan yang tetap 
mempertahankan dualitas wujud: wujud Tuhan dan wujud alam. 
Bagi Ibn ‘Arabi, dualitas wujud dalam arti hakiki hilang, karena 
Tuhan bukan hanya pelaku hakiki segala sesuatu, tetapi juga satu-
satunya wujuh hakiki. Alam, yaitu segala sesuatu selain Tuhan, 
adalah penampakan Diri Tuhan (tajallī al-Haqq). Alam pada 
diriya sendiri tidak ada, atau tidak memiliki wujud, kecuali sejauh 
penampakan Diri-Nya. 

Pemahaman keterlibatan langsung Tuhan ditunjukkan oleh Pak 
Quraish, misalnya, dalam peristiwa perang Badar, seperti dinyatakan 
oleh al-Qur’an dalam firman Allah, “Wa-mā ramayta idz ramayta, 
wa lākina ’llāh ramā” (“Dan bukan kamu yang melempar ketika 
kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar”) (Q 8: 17) (h. 
17, 563, 591). Ayat yang sama sering dikutip oleh Ibn ‘Arabi untuk 
menjelaskan hubungan ontologis antara Tuhan dan alam. Ayat ini 
menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya realitas hakiki di balik 
peristiwa yang tampak itu. Syekh Sufi ini mengatakan,
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Tetapi formula yang jelas tentang persoalan ini sangat sulit. 
Ungkapan verbal (‘ibārah) tidak mencukupi untuknya dan 
konseptualisasi (tashawwur) tidak bisa mendefinisikannya, 
karena ia lepas dengan cepat dan sifat-sifatnya berlawanan 
satu sama lain. Itu adalah seperti firman-Nya, “Engkau tidak 
melempar,” dengan demikian Dia menafikan; “ketika engkau 
melempar,” dengan demikian Dia menegaskan; “tetapi Allah 
melempar,” [Q 8: 17] dengan demikian Dia menafikan 
keberadaan (kawn) Muhammad dan menegaskan Diri-Nya 
sebagai esensi (‘ayn) Muhammad karena Dia menentukan 
baginya nama “Allah.”5

Melalui ayat ini, Ibn ‘Arabi menunjukkan “ambiguitas radikal” 
dalam wujud, dengan menegaskan realitas individual Nabi 
Muhammad saw, lalu menafikannya dengan menegaskan realitas 
Allah dalam arti bahwa Allah adalah satu-satunya realitas atau wujud 
hakiki di balik peristiwa perang Badar itu.

Salah satu butir terpenting terkait dengan sirah Nabi Muhammad 
adalah keagungan akhlak beliau, sehingga Allah mengatakan, 
“Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung (Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung (Wa innaka 
la‘alā khuluq ‘azhīm)” (Q 68: 4). Ketika Aisyah ditanya tentang 
akhlak Rasul Allah, ia menjawab, “Kāna khuluquhu al-qur’ān” 
(“Akhlaknya adalah al-Qur’an”). Perkataan Aisyah ini dikutip oleh 
mufasir yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Mesir ini 
dalam karya yang kita diskusikan ini sebanyak dua kali (h. 6, 17). 
Pak Quraish menjelaskan bahwa, seperti disebutkan di atas, Nabi 
Muhammad saw “ditugasi Allah menjelaskan al-Qur’an denganditugasi Allah menjelaskan al-Qur’an dengan 
ucapan dan perbuatan beliau,” sesuai dengan firman-Nya dalam 
Kitab Suci yang diturunkan kepada beliau (Q 16:44), dan ucapan 
Aisyah, “Sikap dan perilaku beliau adalah cerminan al-Qur’an” (h. 
5-6). Pada bagian lain mufasir ini mengatakan, “Al-Qur’an adalah 
mukjizat dan Nabi Muhammad saw memperagakan al-Qur’an 
dalam kehidupan keseharian beliau, sebagaimana dijelaskan oleh 

5 Ibn ‘Arabi, al-�ut�hāt al-Makkiyyah, 3: 325.
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Aisyah ra yang melukiskan Nabi saw sebagai ‘Kāna khuluquhu al-
qur’ān’ (Kepribadian dan tingkah laku Muhammad adalah cerminan 
dari al-Qur’an)” (h. 17).

Sebagai perbandingan, mari kita perhatikan bagaimana Ibn 
‘Arabi menjelaskan keagungan akhlak Nabi Muhammad saw 
ketika mengutip firman Allah, “Sesungguhnya engkau memiliki“Sesungguhnya engkau memilikiSesungguhnya engkau memiliki 
akhlak yang agung (Wa innaka la‘alā khuluq ‘azhīm)” (Q 68: 4) 
dan perkataan Aisyah, “Kāna khuluquhu al-qur’ān” (“Akhlak beliau 
[Rasul Allah] adalah al-Qur’an”). Syekh ini mengatakan, 

 
Allah Ta‘ālā berkata, “Sesungguhnya engkau memiliki akhlah 
agung (khuluq ‘azhīm).” [Q 68: 4]... Ketika ‘Aisyah ditanya 
tentang akhlak Rasul Allah, ia menjawab, “Akhlaknya adalah 
al-Qur’an.” Ia mengatakan itu karena Muhammad memiliki 
akhlak yang unik, dan akhlak yang unik itu mencakup semua 
akhlak mulia (makārim al-akhlāq). Allah menyifati akhlak itu 
dengan keagungan (al-‘azhamah), sebagaimana Dia menyifati 
al-Qur’an dalam firman-Nya, “al-Qur’an Agung” (wa al-qur’ān 
al-‘azhīm) [Q 15: 87]. Maka al-Qur’an adalah akhlaknya. Barang 
siapa di antara umat Rasul Allah yang tidak pernah bertemu 
dengan Rasul Allah ingin melihatnya, hendaklah ia memandang 
pada al-Qur’an. Ketika ia memandang pada al-Qur’an, tidak ada 
perbedaan antara memandang padanya dan memandang pada 
Rasul Allah. Itu seakan-akan al-Qur’an tampil sebagai bentuk 
jasad yang dikatakan bernama Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn 
‘Abd al-Muthallib. Al-Qur’an adalah kalam Allah dan sifat-Nya. 
Karena itu, Muhammad dalam keseluruhannya adalah sifat 
Tuhan. “Maka barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya 
ia menaati Allah,” [Q 4: 80] karena “ia tidak berbicara dari hawa 
nafsu” [Q 53: 3], dan ia adalah lisan yang benar.6 

Di sini kita melihat bahwa akhlak Muhammad adalah al-Qur’an 
karena ia mencakup di dalam dirinya semua sifat Allah. Maka barang 

6 Ibn ‘Arabi, al-�ut�hāt al-Makkiyyah, 7: 88-89. 
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siapa yang ingin menaati Muhammad, hendaklah ia menaati al-
Qur’an, yang sekaligus berarti menaati Allah. Maka barang siapa 
yang ingin memandang pada Muhammad, hendaklah ia memandang 
pada al-Qur’an, yang sekaligus berarti memandang pada Allah. 
Maka barang siapa yang ingin menjumpai Muhammad, hendaklah 
ia menjumpai al-Qur’an, yang sekaligus berarti menjumpai Allah. 
Barang siapa yang ingin mencintai Muhammad, hendaklah ia 
mencintai al-Qur’an, yang sekaligus berarti mencintai Allah.

Akhlak Nabi Muhammad adalah al-Qur’an. Ia adalah Manusia 
Sempurna, yang mencakup di dalam dirinya segala sesuatu di dalam 
Realitas Ilahi dan segala sesuatu di dalam alam. Ia adalah yang paling 
sempurna di antara para Manusia Sempurna, lokus penampakan 
par excellence nama “Allah,” nama yang mencakup semua nama ilahi 
yang lain. Ia berakhlak dengan nama-nama ilahi. “Kedudukannya 
adalah sifat mencakup (ihāthah) ilmu semua orang yang memiliki 
ilmu tentang Allah, baik mereka yang hidup terdahulu maupun 
mereka yang hidup kemudian.”7 Al-Qur’an mencakup semua kitab 
suci yang diwahyukan sebelumnya dan dengan demikian mencakup 
semua ilmu tentang Allah. Maka mengetahui al-Qur’an adalah 
mengetahui Allah, Muhammad, alam, dan semua kitab suci lain.

Salah satu peristiwa terpenting dalam catatan perjalanan hidup 
Nabi Muhammad saw adalah penaklukan Mekkah oleh Nabi dan 
para pengikutnya tanpa pertumpahan darah (h. 895-935). Strategi 
Rasul Allah memanfaatkan Abu Sufyan, tokoh musyrik Mekkah yang 
telah memeluk Islam, untuk menyampaikan pesan bahwa kekuatan 
pasukan Islam tidak bisa dibendung oleh kekuatan pasukan kaum 
musyrik Mekkah dan untuk menyampaikan pengumuman Nabi 
bahwa siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman; 
siapa yang masuk ke masjid, maka dia aman; siapa yang menutup 
rumahnya, maka dia aman (h. 914). 

Muhammad Sa‘id Ramadlan al-Buthi dalam Sirah-nya, sebagai-
mana dikutip Pak Quraish, melihat bahwa itulah hikmah keislaman 
Abu Sufyan, sebagai tokoh musyrik Mekkah, sebelum keislaman 

7 Ibn ‘Arabi, al-�ut�hāt al-Makkiyyah, 5: 211. 



MelukiS Wajah MuhaMMad

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 111

tokoh-tokoh lainnya. Agaknya Allah menghendaki  agar Mekkah 
dikuasai ole Nabi tanpa pertumpahan darah yang berarti, dan 
dengan demikian penduduknya memeluk Islam dengan sukarela. 
Itulah pula, kata al-Buthi, hikmah di balik pengumuman bahwa 
siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan akan aman (h. 914).

Penulis buku yang sedang kita bicarakan ini mengatakan bahwa 
pengumunan Nabi itu sama sekali bukan seperti diduga sebagian 
orang bahwa pengumuman itu lahir dari keberpihakan Nabi kepada 
keluarga besar beliau atau penduduk tanah tumpah darah beliau, 
yaitu suku Quraisy di Mekkah. Kebijaksanaan itu bertujuan untuk 
tidak menimbulkan kesan adanya kekerasan dalam penguasaan 
Mekkah sekaligus untuk menumbuhkan simpati kepada Islam (h. 
914-15).

Tidak seorang musyrik pun divonis hukuman mati oleh Nabi 
kecuali yang sangat kejam dan buruk perlakuannya terhadap Nabi 
dan umat Islam. Pak Quraish menyebutkan tiga orang di antara 
mereka yang dieksekusi dan enam orang di antara mereka yang 
dimaafkan oleh Nabi (h. 913- 31). Dari uraian tentang mereka yang 
divonis tetapi kemudian dimaafkan oleh Nabi terlihat jelas bahwa 
“Nabi saw sangat pemaaf, lapang dada, dan bersedia membuka 
lembaran [baru] atau paling tidak meredam kemarahan yang luar 
biasa, sebagaimana sikap beliau terhadap Wahsyi” (h. 911). 

Peristiwa penguasaan Mekkah oleh Nabi melengkapi wilayah 
kekuasaan Nabi yang meliputi bukan hanya satu tempat suci tetapi 
dua tempat suci, Mekkah dan Madinah, yang dikenal dengan sebutan 
al-Haramāni (Dua Tempat Suci). Peristiwa ini juga memberikan 
pelajaran kepada orang-orang beriman agar mengutamakan 
sikap pemaaf dan lapang dada, dan meredam kemarahan dan 
balas dendam. Ini adalah juga bukti bahwa kemenangan dalam 
menghadapi musuh bisa diperoleh dengan jalan damai, yang jauh 
dari kekerasan, teror, ancaman, dan pertumpahan darah. 

Pada kesempatan ini, perkenankan  saya meyinggung “apre-
siasi kritis” Fuad Jabali, Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, terhadap karya Pak Quraish yang kita diskusi-
kan ini. Analisis kritis Fuad Jabali ini, yang disebutnya “apresiasi 
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kritis,”8 sesuai dengan kata yang digunakankanya, sangat kritis, 
dalam arti: hampir selalu mempertanyakan masalah-masalah yang 
bagi kebanyakan pembaca, termasuk ilmuwan, tidak dipersoalkan. 
Fuad Jabali mempersoalkan apakah kita bisa melakukan kajian 
ilmiah perjalanan hidup Nabi Muhammad saw sebagai titik temu 
antara realitas langit yang maha luas dan realitas dunia yang maha 
terbatas. Misalnya, dia mengatakan, 

 
Sebagai saluran utama, Nabi memiliki kapasitas dan kekuatan 
yang luar biasa besarnya. Kualitas inilah yang membuat dia 
tidak pecah atau gila, walaupun 100% langit bertemu 100% 
bumi di dalam dirinya. Bagaimana kita menulis yang demikian 
unik? Apakah harus fokus ke kemanusiaannya saja sehingga 
peristiwa-peristiwa aneh (seperti mukjizat) harus kita anggap 
tidak ada karena tidak bisa dibuktikan dalam sejarah? Atau  kita 
letakkan Nabi Muhammad sebagai manusia pasif yang segalanya 
digerakkan dunia langit seperti wayang di tangan dalangnya?

Bagi para penulis non-Muslim, pemecahannya biasanya 
sederhana. Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Tidak ada 
wahyu, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kalaupun dia hebat 
luar bisa, itu karena kecerdasan kemanusiaannya saja. Tidak 
ada campur tangan Tuhan. Ketika keilahian Nabi Muhmmad 
dinafikan — ketika Muhammad dilihat sebagai manusia biasa— ketika Muhammad dilihat sebagai manusia biasa 
saja — penjelasan-penjelasan keberhasilan dia tidak bisa diambil 
dari wilayah agama. Mereka biasanya menggunakan ilmu-
ilmu sosial sebagai alat analisis, sementara penjelasan agama, 
kalaupun disertakan sangatlah minim.9 

8 Fuad Jabali, “Bahan Diskusi Buku Sirah Nabi,” yang disampaikan pada 
acara Bedah Buku Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-
Qur’an dan Hadits-hadits Shahih, karya M. Quraish Shihab (Ciputat, Tangerang: 
Penerbit Lentera Hati, 2012), yang diselenggarakan oleh Balai Penelitian dan 
Pengembangan Agama Jakarta, Kementerian Agama, pada Rabu, 10 April 2013, 
di Hotel Desa Wisata TMII, Jakarta, h. 1.

9 Jabali, “Bahan Diskusi Buku Sirah Nabi,” h. 2-3.



MelukiS Wajah MuhaMMad

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 11�

Fuad Jabali mengatakan bahwa orang-orang non-Muslim 
mengalami kesulitan memahami aspek keberagamaan Nabi karena 
mereka tidak mengakuinya sebagai Nabi, dan tidak mengakui 
adanya Tuhan yang mengutus Nabi. Tentu saja sulit bagi mereka, 
khususnya bagi yang tidak mengakui adanya Tuhan yang mengutus 
Nabi, memahami aspek keberagamaan Nabi, karena mereka tidak 
memiliki kosakata yang searti dengan “kenabian,” seperti yang 
dipahami dan diimani oleh orang-orang Muslim, dalam kategori 
bahasa yang mereka gunakan. Tetapi Pak Quraish, penulis buku 
yang kita bicarakan ini, adalah seorang Muslim yang keluasan dan 
kedalaman ilmu keislamannya, khususnya dalam bidang ilmu tafsir, 
tidak diragukan. Tidak relevan mempersoalkan apakah orang-orang 
yang tidak mempercayai kenabian Muhammad bisa memahami 
sirah Nabi dalam bedah buku ini karena buku ini ditulis oleh 
seorang ulama besar ahli tafsir, bukan oleh seorang penulis yang 
tidak mengakui kenabian Muhammad. Persoalan ini akan menjadi 
relevan bila buku sirah Nabi yang didiskusikan ditulis oleh seorang 
non-Muslim. Fuad Jabali sendiri, ketika menjawab pertanyaan 
“Bagaimana MQS [M. Quraish Shihab] memilah kemanusian danM. Quraish Shihab] memilah kemanusian dan 
ketuhanan Nabi?” yang dia ajukan, mengatakan secara singkat: 
“Tidak ada pemisahan baginya. Keduanya menyatu, di mana aspek 
ketuhanan selalu mendominasi yang lainnya. Aspek ketuhananlah 
yang mengatur kemanusiaan Nabi.”10 Dia menggarisawahi bahwa 
“MQS adalah seorang yang beriman, yang berusaha melihat Nabi 
sebagai Nabi, bukan sebagai manusia biasa. Tuhan senantiasa hadir 
dalam segala tindak tanduk Nabi. Prestasi-prestasi Nabi selalu dilihat 
[oleh MQS] dalam perspektif ini.”11

Persoalan apakah orang-orang non-Muslim bisa memahamiorang-orang non-Muslim bisa memahami 
aspek keberagamaan Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah 
juga persoalan yang muncul dalam perbandingan agama, studi 
agama-agama, sejarah agama-agama, sains agama-agama, atau 
fenomenologi agama: apakah seseorang bisa memahami agama 

10 Jabali, “Bahan Diskusi Buku Sirah Nabi,” h. 4.
11 Jabali, “Bahan Diskusi Buku Sirah Nabi,” h. 4.



kautSar azhari noer

114	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

yang bukan agamanya sendiri? Jawaban terhadap persoalan ini telah 
dijawab dengan berbagai rumusan sebagai pendekatan ilmiah oleh 
para sarjana. Sayang, pembicaraan tentang persoalan ini tidak tepat 
dalam kesempatan ini.

 Tanpa mengurangi penghormatan saya pada Pak Quraish, dalam 
konteks akademik bukan tidak pada tempatnya untuk membuat 
catatan kritis untuk karya beliau Membaca Sirah Nabi Muhammad 
saw. Ketika memahami perjalanan hidup Nabi saw beliau bersikap 
sangat hati-hati, rasional dan kritis dengan menggunakan sumber-
sumber primer, terutama al-Qur’an dan al-Sunnah, yang dilengkapi 
dengan riwayat-riwayat yang shahih, dan memperhatikan faktor-
faktor tertentu untuk mencapai keakuratan dan sekaligus untuk 
menghidari kekeliruan. Sikap hati-hati, rasional dan kritis seperti 
ini tentu bertujuan untuk menghidangkan gambaran sirah Nabi 
Muhammad saw seakurat mungkin. Dengan kata lain, cara ini 
bertujuan untuk menampilkan deskripsi sirah Nabi saw seobjektif 
mungkin, meskipun, seperti diketahui dalam filsafat sains, tidak ada 
ilmuwan, meskipun tanpa disadarinya, yang terbebas sepenuhnya 
dari subjektivitasnya.

Kritik yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa kehati-
hatian Pak Quraish hilang ketika melukiskan agama-agama 
Yudaisme, Kristen, Zoroastrianisme, Hinduism, dan Buddhisme 
(h. 32-49). Gambaran agama-agama yang beliau tampilkan ini 
jauh dari objektivitas. Salah satu sebab kekeliruan ini tampaknya 
adalah hilangnya kehati-hatian yang beliau anjurkan untuk 
membaca sirah Nabi Muhammad saw, yang seharusnya juga berlaku 
untuk memahami agama-agama lain. Tidak adanya kehati-hatian 
itu terlihat ketika menggunakan sumber-sumber yang mencari 
kelemahan, kejelekan, atau keburukan agama-agama lain, bukan 
sumber-sumber primer yang ditulis oleh para penganutnya. 
Kekeliruan itu mencakup, misalnya, penjelasan Pak Quraish tentang 
konsep “bangsa pilihan” dalam Yahudi, konsep Trinitas dalam 
Kristen, kepercayaan kepada Tuhan dalam Zoroastrianisme, dan 
kepercayaan kepada Tuhan dalam Hinduisme. Apa yang dilukiskan 
oleh Pak Quraish tentang agama-agama lain ini tentu tidak bisa 
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diterima oleh para penganutnya. Karena pembicaraan kita di sini 
adalah tentang sirah Nabi saw, bukan tentang agama-agama lain, 
maka tidak perlu pembicaraan ini diperpanjang. 

Kekeliruan lain yang lebih kecil adalah penyebutan tahun 
Konsili Nikea atau Konsili Nicea (Pak Quraish menyebutnya 
Nukia) pada tahun 352 M (h.37), padahal yang benar adalah pada 
tahun 325 M.12 Kekeliruan lain yang juga kecil adalah penyebutan 
nama ibu kota Imperium Romawi Timur (Byzantium), yaitu 
“Konstantine” (h. 43), padahal yang benar adalah “Konstantinopel” 
(Constantinople).13 Konstantine atau Konstantinus (Constanine), 
bila yang dimaksud Konstantinus I (324-337 M) adalah kaisar 
Byzantium yang mendirikan Konstantinopel sebagai ibu kota 
Imperium Byzantium pada 330 M. Kesalahan kecil lain adalah 
penyebutan nomor ayat surat al-Isra’, yaitu “(QS. al-Isra’ [17]: 89)” 
(h. 394), padahal yang benar adalah “(QS. al-Isra’ [17]: 85).” 

Kelemahan-kelemahan karya Pak Quraish yang kita bicarakan 
ini tidak menutupi kelebihan-kelebihannya. Karya ini adalah 
cerminan mufasir ini yang memiliki pengetahuan yang dalam, 
sangat hati-hati, rasional, dan kritis. Lukisan wajah Muhammad 
saw adalah juga lukisan wajah pelukisnya, atau, paling tidak, 
mencerminkan wajah pelukisnya dalam arti perspektif beliau dalam 
memandang siapa Nabi Muhammad. Karya ini menghidangkan 
perjalanan hidup Nabi Muhammad saw, manusia yang paling 
sempurna, cerminan al-Qur’an (yang tidak lain adalah mukjizat 
yang abadi), makhluk yang paling dicintai oleh Allah swt, dan bukti 
kebenaran yang datang dari Allah swt. Semua kesempurnaan dan 
keluarbiasaan yang mengitari Nabi Muhammad saw ada hanya 
karena keterlibatan Allah swt. Kira-kira demikianlah lukisan wajah 
kekasih Allah swt ini, seperti dilukiskan oleh Pak Quraish. 

12 Edward McNall Burns and Philip Lee Ralph, World Civilizations, Vol. 
1, Third Edition (New York:  W.W. Norton & Company, Inc., 1964), h. 356; 
William H. McNeill, The Rise of the West: A History of the Human Community 
(Chicago & London: The University of Chicago Press, 1970), h. 408.  

13 Burns and Ralph, World Civilizations, Vol. 1, h. 346; McNeill, The Rise 
of the West, h. 408.
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Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca 
bila menemukan kesalahan dalam tulisan ini. Bila ada kesalahan, 
kesalahan itu datang dari hamba ini, yang selalu membutuhkan 
jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah swt. Bila ada yang benar 
dalam tulisan ini, yang benar itu datang dari Allah swt. 

Wa Allāh a‘lam bi al-shawāb. v

Kautsar Azhari Noer adalah dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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membACA DISkuRSuS AgAmA
PARA PenDIRI bAngSA InDoneSIA
DARI TeoRI DISkuRSuS HAbeRmAS

Gusti A. B. Menoh

Pendahuluan

Agama merupakan sesuatu yang esensial bagi manusia. Begitu 
hakikinya agama sehingga tak jarang muncul keinginan untuk 
menjadikannya sebagai kerangka hidup menyeluruh bagi para peng-
anutnya. Secara normatif, agama merupakan doktrin komprehensif 
yang mutlak sifatnya. Itulah sebabnya muncul berbagai usaha untuk 
menjadikan doktrin agama sebagai satu-satunya prinsip pengaturan 
seluruh bidang kehidupan dalam semesta tatanan masyarakat. Istilah 
seluruh bidang mencakup aneka urusan yang mencakup tatanan 
politik, hukum, ekonomi, budaya, pendidikan, relasi sosial, sampai 
urusan cara berpakaian dan tata cara perkawinan.1 Upaya mengusung 
perda (peraturan daerah) berbasis agama seperti perda Injil atau perda 
Syariah yang terkait dengan isu moralitas, yakni perda antipelacuran, 
antiperzinahan atau antikemaksiatan; perda yang terkait dengan 
mode pakaian seperti keharusan memakai jilbab; perda yang terkait 
dengan keterampilan beragama seperti keharusan bisa baca dan tulis 

1 Lihat B. Herry-Priyono, “Agenda Indonesia: Sebuah Bangsa hanya 
Dibentuk dengan Sengaja,” dalam Benget Silitonga, ed., Kratos minus Demos: 
Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah (Jakarta: Bakumsu dan Obor, 2012), 
h. 10.
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al-Qur’an; dan perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial 
dari masyarakat melalui perda zakat, infak, dan sedekah adalah 
implikasi langsung dari ajaran agama yang sifatnya komprehensif.2 
Fenomena “terlalu banyak campur tangan agama” dalam ruang 
publik ini justru begitu kuat di era reformasi ketika alam kebebasan 
terbuka. Hal itu terjadi seiring terbukanya kebebasan berpendapat 
dan berekspresi di era reformasi ini. 

Akibatnya, mengutip Hefner, ruang publik yang terbuka 
bukannya melahirkan budaya politik yang toleran dan terbuka, 
melainkan justru sikap-sikap intoleran dan dapat memicu per-
tentangan antarkeyakinan yang berbeda. Lahirnya kelompok-
kelompok Islam garis keras seperti Laskar Jihad, Majelis Muhahidin, 
Front Pembela Islam (FPI), dan sebagainya makin menegaskan 
apa yang dinyatakan oleh Hefner. Ruang publik yang seharusnya 
menjadi ruang bersama bagi seluruh komunitas majemuk yang kita 
sebut sebagai warga ternyata sudah dibajak oleh kelompok garis 
geras. Determinasi berlebihan dari kelompok ini telah mencancam 
ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi kelompok lain.3

Fakta ini menantang kita sebagai suatu bangsa yang majemuk. 
Namun kita keliru apabila menganggap kemajemukan sebagai 
tantangan baru. Kita lupa belajar dari masa lalu di mana para pendiri 
bangsa pernah berhasil memecahkan problem semacam itu. Sejarah 
memperlihatkan bahwa para pendiri bangsa Indonesia sudah sejak 
dini menyadari realitas kemajemukan bangsa, dan hal itu dapat 
diatasi oleh mereka secara rasional. Bahkan, Indonesia berhasil 
didirikan di atas realitas kemajemukan itu. Hal itu dimungkinkan 
karena para pendiri bangsa bersedia melakukan diskursus serius 
atas tantangan yang dihadapi. Bagi founding fathers, kemajumekan 
budaya, etnis, agama, dan suku yang terbentang di Nusantara 
merupakan tantangan serius yang harus dihadapi. Kenyataan ini tak 

2 Lihat A. Sunarko, “Agama di Ruang Publik Demokratis Indonesia,” dalam 
Basis 62/03-04(2013):  7.

3 Lihat Sunaryo, “Islam Indonesia: Negosiasi Tanpa Henti,” dalam Titik 
Temu 2/1(Juli – Desember 2009): 176.
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terhindarkan karena Indonesia merupakan pusat persemaian dan 
penyerbukan silang budaya, yang mengembangkan berbagai corak 
kebudayaan yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan Asia 
mana pun.4 Inilah yang membuat Indonesia sejak awal menghadapi 
tantangan yang khas. 

Namun kemajemukan budaya dan agama yang ada tidak mele-
nyapkan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) 1945. Para pendiri bangsa dengan sadar melakukan 
dikusrsus serius atas kemajemukan agama dan budaya dan berhasil 
menciptakan suatu peristiwa bersejarah yang sangat penting, ter-
utama atas pluralitas keagamaannya. Peristiwa itu telah tertuang 
secara tegas dalam konstitusi bangsa baru itu, yaitu Undang-Undang 
Dasar 1945.5 Peristiwa itu adalah menyangkut religiusitas bangsa 
Indonesia, suatu keberagamaan yang khas Indonesia.

Peristiwa itu teramat penting bagi sejarah Indonesia karena 
apa yang dirumuskan sebagai religiusitas bangsa ini bukan sekadar 
kompromi politik, melainkan sesuatu yang lahir dari diskursus 
sungguh-sungguh para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda di 
Nusantara untuk beragama secara khas Indonesia. Para pendiri bangsa 
dengan latar belakangkeagamaan yang berbeda-beda itu melakukan 
diskursus terbuka, berdebat, saling mendengar dan masing-masing 
pihak bersedia memperluas pandangan keagamaannya. Secara khusus, 
para pendiri bangsa melakukan diskursus rasional atas keyakinan-
keyakinan religiusnya yang cenderung eksklusif, sehingga tercapailah 
suatu pemahaman keagamaan yang khas Indonesia, yaitu pemahaman 
keagamaan yang inklusif, toleran, dan transformatif.  

Pengalaman diskursus para pendiri bangsa atas tradisi-tradisi 
keagamaan ini memiliki artikulasi konseptualnya dalam teori 
diskursus filsuf Jürgen Habermas. Dengan kata lain, ternyata 

4 Oppenheimer dalam kutipan Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, 
Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 3.

5 Lihat John A. Titaley, Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme 
dan Transformasi Agama-Agama (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), 
h. 34.
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gagasan normatif Habermas itu sudah menjadi praktik para pendiri 
bangsa Indonesia sejak kemerdekaan 1945. Itulah sebabnya secara 
normatif dapat dikatakan bahwa praksis politik para pendiri bangsa 
Indonesia sudah sesuai asas-asas demokrasi negara hukum modern 
yang menjunjung tinggi diskursus rasional dalam memecahkan 
setiap problem yang dihadapi. 

Tulisan ini bertujuan memperlihatkan bahwa diskursus 
politik yang dilakukan para pendiri Indonesia dalam memecahkan 
kemajemukannya mendapat dasar filosofisnya dalam filsafat politik 
Habermas. Dalam arti itu, apa yang dilakukan dan dihasilkan oleh 
para pendiri bangsa merupakan capaian yang tak ternilai karena 
secara normatif memenuhi asas-asas negara hukum demokratis 
yang rasional. Untuk tujuan itu, pertama-tama akan dibahas teori 
diskursus Habermas, ruang publik sebagai lokus berlangsungnya 
teori diskursus, dan diskursus agama dalam pemikiran Habermas. 
Kedua, akan diperlihatkan pengalaman diskursus politik para 
pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Pancasila, dan 
secara khusus diskursus agama oleh �ounding �athers dalam 
perumusan religiusitas bangsa Indonesia. Tulisan ini akan ditutup 
dengan sebuah catatan akhir.

Teori Diskursus JürgenHabermas

Filsuf kenamaan yang masih hidup ini lahir pada 18 Juni 
1929 di Düsseldorf, Jerman. Karya-karyanya berpengaruh dalam 
berbagai bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang berbeda-beda. 
Para mahasiswa sosiologi, filsafat, politik, teori hukum, teologi, 
studi-studi kebudayaan, tak diragukan bersentuhan dengan ide-
ide Habermas.6 Ada sejumlah alasan mengapa karya-karyanya 
berpengaruh sedemikian luas. Pertama, Habermas adalah seorang 
teoritikus interdisiplin ilmu. Habermas selalu melampaui batas-

6 Bandingkan James Gordon Finlayson,  Habermas: A Very Short 
Introduction(Oxford, UK: Oxford University Press, 2005), h. xi.
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batas disiplin suatu ilmu. Ia belajar filsafat, sosiologi, sains, sejarah, 
psikologi, politik, agama, sastra dan seni7 di Göttingen, Zürich, dan 
Bonn. Kedua, di era yang dikacaukan oleh ekstrim fundamentalisme 
agama dan skeptisisme sains, Habermas muncul sebagai pembela 
utama keyakinan rasio pencerahan yang diyakininya sebagai 
pembimbing moralitas dan politik. Habermas dengan setia meyakini 
bahwa rasio tetap menduduki jantung komunikasi manusia, yang 
baginya merupakan mesin utama emansipasi manusia.8

 Teori diskursus adalah inti filsafat politik Habermas. Habermas 
ingin memecahkan masalah syarat kemungkinan kehidupan bersama 
secara politis di dalam masyarakat-masyarakat kompleks dan plural 
dewasa ini, sesudah cara-cara legitimasi politis tradisional (yang 
bersifat religius dan kultural) yang kebal terhadap kritik mengalami 
krisis. Pertanyaan ini bertolak dari pengandaian Habermas bahwa 
dalam masyarakat-masyarakat pasca-tradisional dewasa ini, argu-
mentasi tentang aturan-aturan politis bersama memainkan peran 
yang semakin penting, dan tidak ada sebuah pandangan pun 
(agama dan budaya) yang dapat menjadi dasar pijakan bersama 
sebelum disepakati bersama secara bebas oleh semua pihak yang 
berkepentingan.9 PengandaianHabermas itu bertolak dari kenyataan 
dewasa ini yang ditandai oleh pluralitas budaya dan agama yang tak 
dapat diabaikan. Habermas menegaskan bahwa dalam kehidupan 
yang majemuk saat ini, tidak ada norma dari budaya dan agama 
mana pun yang dapat mengklaim diri sebagai dasar hidup bersama. 
Aturan main hidup bersama suatu bangsa harus disepakati bersama 
melalui diskursus yang melibatkan semua pihak yang terkait.

Teori diskursus itu memiliki pengandaian epistemologisnya dalam 
teori tindakan komunikatif seperti tertuang dalam karyanya The Theory 
of Communicative Action. Rasionalitas, komunikasi, dan bahasa yang 

7 Lihat David Ingram, Habermas: Introduction and Analysis (Ithaca and 
London: Cornell University Press, 2010), h. 1.

8 Lihat Ingram, Habermas: Introduction and Analysis, h. 2.
9 Lihat F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum 

dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 
2009), h. 23-24.
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mendasari tindakan komunikatif merupakan basis epistemik bagi teori 
diskursus. Menurut Habermas, tindakan komunikatif merupakan 
tindakan paling mendasar dalam hubungan antarmanusia. Berbeda 
dengan tindakan manusia terhadap alam yang bersifat instrumental 
(tindakan instrumental), hubungan antarmanusia didasari oleh 
tindakan komunikatif yang bersifat rasional. Rasionalitas komunikatif 
dari interaksi antarmanusia itu terletak pada kenyataan bahwa 
masing-masing subjek mengarahkan diri untuk mencapai saling 
pengertian atau kesepahaman.10 Bahkan jauh sebelum terjadi saling 
tukar pendapat di antara para subjek, menurut Habermas “kalimat 
kita yang pertama sudah secara tegas mengungkapkan suatu maksud 
akan konsensus yang universal dan tanpa paksaan.”11 Jadi tindakan 
komunikatif sebenarnya bertujuan pada saling pengertian bahkan 
konsensus. Konsensus itu dianggap rasional jika para subjek yang 
berkomunikasi dapat menyatakan argumentasinya secara bebas tanpa 
paksaan. Habermas menambahkan bahwa agar konsensus dapat 
dicapai, maka setiap subjek yang berkomunikasi harus bicara dengan 
benar, jelas, jujur, dan tepat. 

Teori tindakan komunikatif ini pertama-tama diterapkan 
ke wilayah moral, lalu lahirlah etika diskursus. Etika diskursus 
tidak bermaksud menggantikan norma-norma sosial yang sudah 
melekat dalam Lebenswelt (dunia-kehidupan). Justru sebaliknya 
norma-norma moral dalam Lebenswelt itu menjadi acuan kerja 
etika diskursus. Tetapi bagaimana pun, nilai-nilai sosial-budaya 
dalam Lebenswelt seringkali bersifat partikular. Awalnya pandangan 
dunia (Jerman: Weltanschauung) itu dihidupi begitu saja tanpa 
dipersoalkan. Masyarakat tradisional menjalani nilai-nilai kultural 
itu tanpa mempersoalkan alasan rasional di baliknya. Tetapi 
dengan makin berkembang masyarakat, makin tumbuh kesadaran 

10 Mathieu Deflem. ed., Habermas, Modernity and Law (London: Sage 
Publications, 1996), h. 2.

11 Dalam kutipan F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi (Yogyakarta: Kanisius, 
2009), h. 37; Bandingkan  Michael Pusey, Habermas: Dasar dan Konteks Pemikiran 
(Yogyakarta: Resist Book), h. 89.
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akan kemajemukan nilai dalam masyarakat. Agama-agama dunia 
mengklaim diri sebagai yang memuat nilai universal itu. Tetapi 
kenyataannya tidak hanya terdapat satu agama. Kesadaran akan 
pluralitas nilai moral dan agama dalam masyarakat ini menimbulkan 
pertanyaan kembali akan kesahihan norma-norma itu. 

Hal itu menimbulkan munculnya kesadaran akan pentingnya 
pemastian hal moralitas secara rasional. Immanuel Kant memulainya 
dengan menolak semua pandangan moralitas substansial sebelum-
nya. Ia mengusulkan sebuah metode yang dapat memeriksa apakah 
sebuah norma memiliki daya ikat moral. Menurutnya, suatu hukum 
hanya berstatus moral apabila dapat dikehendaki menjadi hukum 
yang berlaku universal.12 Etika diskursus Habermas bertolak dari 
imperatif kategoris Kant ini. 

Etika diskursus Habermas merupakan upaya memodifikasi 
imperatif kategoris Kant dengan suatu prosedur argumentasi 
intersubjektif. Sepakat dengan Kant yang berpandangan bahwa 
suatu norma hanya berlaku secara moral bila dapat diuniversalkan, 
Habermas ingin memastikan keberlakukan universal norma itu 
secara diskursif. Dari teorinya tentang tindakan komunikatif, 
sudah dapat dipastikan bahwa Habermas tidak setuju dengan 
cara monologis Kant dalam memastikan suatu norma. Habermas 
berpendapat bahwa justifikasi normatif suatu norma tergantung 
pada kesepakatan rasional di antara para subjek yang kepadanya 
norma itu berlaku. Imperatif kategoris Kant diganti dengan prinsip 
penguniversalisasian “U” oleh Habermas sebagai berikut: “Sebuah 
norma moral hanya boleh dianggap sah kalau akibat-akibat dan efek-
efek sampingan yang diperkirakan akan memengaruhi pemuasan 
kepentingan siapa saja andaikata norma itu ditaati secara umum, 
dapat disetujui tanpa paksaan oleh semua.”13

Habermas menggeser kerangka referensi soliter Kant kepada 
suatu model dialogis. Maka menurut Habermas, apakah suatu 

12 Dalam kutipan Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20 
(Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 225.

13 Lihat Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20, h. 226.
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norma dapat dijustifikasi tidak boleh ditentukan secara monolog, 
melainkan harus melalui pengujian diskursif.14 Diskursus sebagai 
bentuk refleksi dari tindakan komunikatif yang berciri argumentatif 
benar-benar diterapkan di sini. Untuk itu Habermas merumuskan 
sebuah prinsip diskursus yang berbunyi: “Hanya norma-norma 
yang disetujui oleh semua yang bersangkutan sebagai peserta sebuah 
diskursus praksis boleh dianggap sah.”15 Ciri argumentatif dalam 
memastikan legitimasi norma inilah yang membuat etika diskursus 
reasonable karena lahir dari diskursus rasional para warga. 

Habermas lalu memperlihatkan syarat-syarat diskursus sebagai 
berikut: (1) Setiap subjek yang bisa bicara dan bertindak boleh ikut 
dalam diskursus. (2) a. Setiap peserta boleh mempersoalkan setiap 
pernyataan. b. Setiap peserta boleh memasukkan setiap pernyataan 
ke dalam diskursus. c. Setiap peserta boleh mengungkapkan sikap-
sikap, keinginan-keinginan, dan kebutuhan-kebutuhannya. (3) 
Tidak ada peserta yang boleh dicegah, dengan paksaan di dalam 
atau di luar diskursus, dari menjalankan hak-haknya yang telah 
ditetapkan melalui peratutran-peraturan di atas.16

Etika diskursus yang dikembangkan Habermas di tahun 1980-
an itu, yang kemudian diterapkan dalam wilayah politik di tahun 
1990-an, menjadi teori diskursus. Teori diskursus Habermas itu lebih 
dikenal dengan demokrasi deliberatif. Dengan istilah deliberatif ini, 
Habermas menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk 
meraih legitimasi hukum dalam proses pertukaran yang dinamis 
antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara 
kultural. Dalam model ini Habermas mencoba menghubungkan 
tesis hukumnya, yakni tesis tentang fungsi hukum sebagai 
medium integrasi sosial, dengan sebuah teori sosiologis tentang 
demokrasi.17

14 Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action 
(Cambridge, Mass.: MIT Press , 1990), h. viii.

15 Lihat Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20, h. 226.
16 Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20, h. 247.
17 Hardiman, Demokrasi Deliberatif,  h. 126.
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Dalam bahasa Habermas sendiri, demokrasi deliberatif adalah 
suatu teori yang menerima diskursus rasional di antara para warga 
sebagai sumber legitimasi politik.18 Pengertian ini bertolak dari 
asal-usul istilah deliberatif, yakni deliberatio dalam bahasa Latin, 
yang berarti menimbang-nimbang secara rasional, berkonsultasi, 
atau bermusyawarah secara terbuka. Dalam masyarakat tradisional 
yang masih cenderung homogen, kebutuhan akan diskursus rasional 
yang inklusif belum muncul. Di sana ada referensi bersama pada 
otoritas transenden yang dianggap menyediakan basis kokoh 
dan pra-diskursif bagi kesatuan dan stabilitas komunitas politis. 
Habermas mengatakan: Hukum awalnya memiliki suatu dasar 
ilahi; hukum ini, biasanya ditafsirkan dan diatur oleh para teolog 
atau pembuat hukum, lalu diterima secara luas sebagai bagian 
dari perintah ilahi atau tatanan hukum alam, dan bukan urusan 
manusia.19 Tetapi dengan kelahiran modernitas, situasinya berubah. 
Dalam konteks pasca-tradisional dan pluralisme metafisika 
(pandangan dunia), referensi bersama pada otoritas agama tidak 
lagi memadai. Habermas yakin bahwa dalam masyarakat modern, 
otoritas dari Yang Ilahi perlahan-lahan digantikan dengan otoritas 
suatu konsensus rasional dan bahwa legitimasi dan stabilitas dari 
komunitas politik tergantung pada (menurut model deliberatif ) 
rasionalitas konsensus yang dicapai dalam debat demokratis itu 
sendiri.  

Secara faktual, demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur 
pembentukan pendapat dan aspirasi secara demokratis itu sendiri. 
Model ini tidak memberitahu kita sebelumnya mengenai bagaimana 
kita dapat menghasilkan alasan-alasan yang bagus, melainkan 
hanya mengatakan bahwa alasan-alasan yang bagus untuk sebuah 
keputusan politis haruslah diuji secara publik (melalui diskursus) 
sedemikian rupa sehingga alasan-alasan tersebut diterima secara 
intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup diri 

18 Jürgen Habermas, Between �acts and Norm: Contributions to a Discourse 
Theory of Law and Democracy (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), h. 110.

19 Habermas, Between �acts and Norm, h. 145-6.
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dari kritik dan revisi. Maka bagi Habermas, untuk mendorong 
partisipasi publik dan memperluas atau memperkuat demokrasi, 
politik harus dipandang sebagai percakapan publik yang dijalankan 
dengan prosedur-prosedur yang sah dan rasional. Habermas 
berpendapat, “formasi kehendak demokratis mendapat kekuatan 
legitimasinya dari pengandaian-pengandaian komunikatif yang 
memungkinkan argumen-argumen yang lebih baik dalam berbagai 
bentuk diskursus dan dari prosedur-prosedur yang menjamin 
proses-proses negosiasi yang adil. Habermas meringkas prosedur-
prosedur adil ini dalam apa yang dia sebut “situasi pembicaraan 
yang ideal,” yaitu situasi di mana dialog publik itu bebas dan tanpa 
paksaan. Demokrasi deliberatif ini mengandaikan ruang publik 
sebagai forum berlangsungnya diskursus. 

Ruang Publik. Istilah ruang publik yang dalam bahasa Jerman-
nya “Öffentlichkeit,” berarti “keadaan dapat diakses oleh semua 
orang.” Itu berarti bahwa ruang publik politis ini bukanlah sebuah 
lembaga formal, melainkan ruang informal yang melaluinya para 
warga berkomunikasi. Tetapi ini bukan komunikasi biasa. Ruang 
publik adalah arena di mana perdebatan publik terjadi. Habermas 
mengatakan bahwa ruang publik politis tidak lain daripada hakikat 
kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi 
opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para 
warganegara dapat berlangsung.20

Ruang publik yang sehat harus memenuhi dua persyaratan, 
yakni bebas dan kritis. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara 
di mana pun, berkumpul, dan berpartisisipasi dalam debat politik. 
Kritis artinya siapa pun boleh secara adil dan bertanggungjawab 
menyoroti proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat 
publik.21 Dengan kata lain, ruang publik adalah sebuah konsep 
normatif yang mengandaikan adanya komunikasi ideal, di mana 
para peserta berdiskusi dalam keadaan bebas dan setara, tanpa 

20 Hardiman, Demokrasi Deliberatif, h. 134.
21 Reza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik (Yogyakarta: 

Kanisius, 2007), h. 126-7.
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diskriminasi, tanpa tekanan satu terhadap yang lain dalam rangka 
membicarakan persoalan-persoalan kehidupan bersama. Konsep 
normatif ini kemudian menjadi tuntutan legitimasi hukum. Artinya 
hukum baru sah bila sudah melalui pemeriksaan dalam diskursus 
publik. Jadi, legitimasi suatu keputusan publik diperoleh lewat 
pengujian publik dalam proses diskursus yang menghubungkan 
suara rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh 
lembaga legislatif dalam sistem politik. Titik sambung secara 
diskursif antara ruang publik dan sistem politik inilah yang 
memungkinkan rakyat disebut berdaulat. 

Habermas menegaskan bahwa dalam ruang publik itu tidak 
boleh ada satu tradisi budaya atau agama apa pun yang dapat 
mengklaim ajarannya sebagai norma bagi semua yang lain.22 
Sebaliknya, dengan menjadi arena diskursif, ruang publik berfungsi 
melindungi pluralisme agama dan budaya, dan terutama ia dapat 
berguna memobilisasi komunikasi di antara para warga yang 
berbeda keyakinan agama dan budaya itu sehingga tercipta saling 
pengertian dan saling belajar. Lebih dari itu, dengan menjadi lokus 
berlangsungnya komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, 
yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat 
mendorong terbentuknya solidaritas sosial. Dimensi epistemik 
hasil belajar dan kekuatan solidaritas yang tercipta di antara para 
warga dalam ruang publik ini, bila tersambung dengan sistem 
politik, maka akan memperkuat legitimasi kekuasaan politik dan 
hukum-hukumnya.

Diskursus Agama dalam Terang Teori Diskursus. Sesuai makna-
nya, teori demokrasi deliberatif sebagai prosedur komunikasi dalam 
negara hukum modern untuk meraih legitimasi politik memberi 
ruang bagi berbagai elemen masyarakat sipil untuk berpartisipasi. 
Konsekuensi ini bertolak dari pengandaian demokrasi deliberatif 
bahwa legitimasi kekuasaan dalam masyarakat plural tidak 
ditetapkan sejak awal, melainkan diperoleh melalui diskursus. 

22 Nicholas Adams, Habermas andTheology (Cambridge, Mass.: Cambridge 
University Press, 2006), h. 5.
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Di satu sisi, Habermas sepakat dengan liberalisme politik yang 
menghendaki negara hukum berdiri di atas suatu legitimasi 
nonreligius. Liberalisme politik yang berangkat dari teori-teori 
kontrak Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant hingga 
John Rawls itu memahami realitas politik sebagai kenyataan 
buatan manusia. Habermas mengafirmasi pendirian liberalisme 
politik yang berada dalam tradisi hukum akal budi itu, yang tidak 
mendasarkan diri pada pengandaian-pengandaian kosmologis atau 
sejarah keselamatan sebagaimana yang diwakili oleh ajaran-ajaran 
hukum kodrat klasik dan religius.23 Habermas memegang teguh 
prinsip negara konstitusional liberal yang dikembangkan dalam 
konteks tradisi filosofis yang percaya pada kekuatan akal budi, 
di mana rasio manusia diandaikan mampu menyediakan basis 
epistemik bagi justifikasi negara hukum.24 Habermas mengafirmasi 
pendirian liberalisme yang berbunyi: “Prinsip pemisahan agama dan 
negara mewajibkan para politisi dan pejabat dalam institusi-institusi 
politik untuk merumuskan dan menjustifikasi hukum-hukum, 
aturan-aturan pengadilan, keputusan-keputusan, dan undang-
undang dalam suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh semua 
warga.”25 Dengan kata lain, Habermas mempertahankan prinsip 
liberalisme yang menuntut pemisahan agama dan negara agar 
institusi-institusi negara bekerja dengan netralitas ketat berhadapan 
dengan komunitas-komunitas religius.

Tetapi, menurut Habermas, pembatasan total bagi agama 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik yang berujung pada 
privatisasi agama bahkan antiklerikalisme itu sangat bermasalah. 
Di sisi lain, secara prosedural, Habermas berpendapat bahwa 
prinsip dasar negara liberal yang melindungi hak-hak dasar seperti 
kebebasan beragama, mestinya tidak pada saat yang sama menuntut 

23 Lihat J. Habermas, “Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum yang 
Demokratis,” dalam Paul Budi Kleden, ed., Dialektika Sekularisasi (Lamalera 
dan Ledalero, 2010), h. 4.

24 Jürgen Habermas, Between Naturalism and Religion (Cambridge, Mass.: 
Polity Press, 2008), h. 120.

25 Habermas, Between Naturalism and Religion, h.122.
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semua warganya untuk menjustifikasi pilihan-pilihan politiknya 
secara independen dari keyakinan religius mereka. Netralitas 
kekuasaan negara terhadap berbagai pandangan dunia menjamin 
kebebasan etis yang sama bagi semua warga, baik sekuler maupun 
religius.26 Maka negara liberal yang melindungi semua bentuk 
kehidupan religius secara sama harus membebaskan warga beragama 
dari beban keharusan membuat pemisahan yang ketat antara alasan-
alasan sekuler dan religius dalam wilayah publik politik bila hal itu 
mengganggu identitas personal mereka.

Namun itu tak berarti Habermas sepakat dengan pendirian 
komunitarian yang menghendaki agama untuk dengan bebas 
bersirkulasi dalam ruang politik formal (sistem politik) negara 
hukum. Komunitarianisme menolak pembatasan peran politis 
agama dalam level mana pun. Kaum komunitarian mengingatkaan 
bahwa manusia real selalu berasal dari dan terikat pada latar belakang 
etnis, agama, dan budaya tertentu. Pandangan ini bertolak dari 
tradisi republikan Aristoteles dan Hegel yang memahami hidup yang 
baik sebagai hidup yang bergerak dalam tatanan nilai masyarakat. 
Kaum komunitarian seperti Michael Sandel, Michael Walzer, 
Alasdair MacIntyre dan Charles Taylor mengembangkan pemikiran 
dua filsuf tersebut.27 Charles Taylor menegaskan bahwa manusia dan 
martabatnya hanya dapat dipikirkan dalam horizon komunitasnya. 
Maka asas netralitas liberal dapat dipandang sebagai pencegah bagi 
pengakuan publik atas aspirasi religius kelompok tertentu.28 Lebih 
dari itu, argumen komunitarianisme bertolak dari pengalaman 
bahwa gereja dan gerakan-gerakan keagamaan di bawah pengaruh 

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

27 Lihat Franz Magnis-Suseno, Pijar-Pijar �ilsafat: Dari Gatholoco ke �ilsafat 
Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 
h. 198-199.

28 Lihat A. Sunarko, “Kristen Katolik: Gereja Katolik tentang Demokrasi,” 
dalam Lili Tjahjadi, ed., Agama dan demokratisasi (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 
h. 108.
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Martin Luther King pernah mendukung realisasi demokrasi dan 
hak-hak asasi manusia di Amerika Serikat.

Dengan memegang teguh prinsip netralitas, Habermas mene-
mukan masalah dalam pendirian komunitarian. Menurutnya, bila 
tidak ada pemisahan antara agama dan negara, kita tetap meng-
hadapi masalah. Ia berpendapat bahwa dengan membuka parlemen 
pada argumentasi-argumentasi religius, negara melanggar prinsip 
netralitas berkaitan dengan pandangan hidup dan agama yang 
memang majemuk. Habermas khawatir otoritas pemerintahan 
dapat berubah menjadi agen mayoritas religius tertentu untuk 
memaksakan kehendaknya bila mereka hanya mau mendasarkan 
argumentasinya pada keyakinan imannya dan menolak melakukan 
deliberasi argumentatif dengan bahasa universal. Khususnya dalam 
konteks sebuah negara dengan mayoritas agama tertentu, “dominasi 
mayoritas menjelma menjadi penindasan jika sebuah mayoritas yang 
berargumentasi secara religius — dalam prosedur formasi opini dan 
aspirasi politis dari minoritas sekuler atau minoritas beragama lain 
— menampik pelaksanaan diskursif atas pembenaran-pembenaran 
yang dilakukan oleh suatu minoritas.”29 Habermas mengatakan 
bahwa pandangan komunitarian mencederai proses demokrasi 
karena menghindari deliberasi, melanggar ciri diskursif dalam 
menilai pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan. 

Habermas memegang teguh tradisi liberal yang meyakini akal 
budi bersama umat manusia sebagai dasar pemisahan agama dan 
negara dan dasar kekuasaan negara hukum modern yang tidak 
lagi bergantung pada legitimasi agama. Jadi, negara tidak boleh 
membendung sejak awal alasan-alasan religius tetapi dalam prosedur 
deliberasi negara juga harus tetap mempertahankan netralitasnya 
terhadap kelompok-kelompok religius yang saling bersaing dalam 
masyarakat. Sebagai solusi, Habermas mengajukan demokrasi 
deliberatif sebagai kerangka acuan. Dengan mengacu pada de-
mokrasi deliberatif, Habermas menuntut perlunya komunikasi 
antara negara dan komunitas-komunitas religius agar, di satu 

29 Lihat Sunarko, “Kristen Katolik,” h. 113.
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sisi, negara tidak melanggar prinsip dasarnya dengan menindas 
aspirasi-aspirasi religius, dan di sisi lain, agama tidak memaksakan 
kehendaknya untuk menjadi basis legitimasi negara konstitusional 
yang rasional. Dalam masyarakat post-sekuler dewasa ini, agama 
justru harus melepaskan klaim yang meyakini bahwa hanya ada 
satu otoritas yang menentukan cara hidup legitim.

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

Maka dalam ruang publik informal itu, para warga (apa pun 
keyakinan religiusnya) dituntut untuk bekerja sama menerjemahkan 
kosa kata dan dimensi epistemik dari agama-agama mereka yang 
bermanfaat bagi demokrasi. Hasil terjemahan yang dapat dimengerti 
oleh semua pihak itulah yang diberlakukan dalam ruang publik 
formal (negara) karena dalam wilayah politik formal itu hanya 
bahasa yang dapat dipahami semua warga dapat berlaku. Untuk 
menghasilkan terjemahan universal dari tradisi keagamaan yang 
bersifat partikular dibutuhkan penalaran publik. 

Habermas menegaskan bahwa sangatlah penting untuk 
memperhatikan isi rasional inklusif dalam agama-agama yang 
bersentuhan dengan persoalan keadilan sosial kemanusiaan 
universal.30 Menurut Habermas, agama merupakan sumber makna 
dan motivasi yang sangat menolong, terutama dalam membendung 
kekuatan kapitalisme global. Habermas yakin bahwa praktik-
praktik dan perspektif keagamaan dapat menjadi sumber nilai 

30 Lihat Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 143.



guSti a.b. Menoh

1�2	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

yang memperkaya etika kewargaan multikultural dan mendorong 
solidaritas maupun penghargaan yang setara.31

Itulah sebabnya dalam masyarakat post-sekuler ini Habermas 
menuntut kerja sama antara warga sekuler dan religius dalam 
upaya penerjemahan sumber-sumber religius itu. Warga religius 
yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari demokrasi 
konstitusional harus menerima syarat penerjemahan sebagai 
harga yang harus dibayar demi netralitas otoritas negara terhadap 
pandangan-pandangan dunia yang bersaing. Secara khusus, menurut 
Habermas, agar potensi-potensi semantik vital dari tradisi-tradisi 
agama dapat menyumbang bagi kultur politik yang lebih luas, 
khususnya dalam institusi-institusi demokratis, potensi-potensi itu 
harus diterjemahkan ke dalam bahasa sekuler dan dapat dimengerti 
secara umum. Terkait hal itu Habermas mengatakan, “Karena tanpa 
suatu terjemahan yang berhasil atas isi substantif (tradisi-tradisi 
religius), suara agama tidak memiliki prospek untuk diterima dalam 
agenda-agenda dan negosiasi-negosiasi badan-badan politik dan 
dapat didengar dalam proses politik yang lebih luas.”32

Habermas berpendapat bahwa dalam diskursus demokratis, 
warga sekuler dan religius berada dalam suatu relasi saling 
melengkapi. Keduanya ada dalam suatu interaksi yang bersifat 
konstitutif bagi proses demokratis yang berasal dari layar civil 
society dan berkembang melalui jaringan komunikasi informal dari 
ruang publik.33 Habermas menegaskan bahwa penggunaan rasio 
secara publik oleh warga religius dan sekuler juga bisa memacu 
demokrasi deliberatif dalam masyarakat-warga yang majemuk dan 
mengarah pada penemuan potensi semantik dari tradisi-tradisi 
religius bagi kultur politik yang lebih luas.34 Gagasan normatif 

31 Lihat Jürgen Habermas, “The Political: The Rational Meaning of a 
Questionable Inheritance of Political  Theology,” dalam Judith Butler, et. al., 
The Power of Religion in the Public Sphere (New York: Columbia University Press, 
2011), h. 4-5.

32 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 132.
33 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 27.
34 Habermas, Between Naturalism and Religion, h. 28.
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Habermas tentang diskursus atas tradisi-tradisi religius di awal abad 
ke-21 ini ternyata telah menjadi pengalaman para pendiri bangsa 
Indonesia puluhan tahun lalu ketika mereka hendak merumuskan 
dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian berikut akan 
meprlihatkan hal itu. 

Diskursus Politik Para Pendiri bangsa

Perumusan Pancasila. Gagasan normatif teori diskursus 
Habermas, yang mengandung arti musyawarah yang penuh keterbu-
kaan, timbang-menimbang, debat yang jujur, diskusi yang rasional 
itu, sudah menjadi bagian dari pengalaman bangsa Indonesia sejak 
awal. Realisasi politik deliberatif melalui diskursus yang menghendaki 
kesiapan untuk saling mendengar dan mentransformasi pandangan 
itu telah menjadi praktek �ounding �athers kita dalam merumuskan 
dasar negara Indonesia. Hal ini bisa dimengerti mengingat latar 
belakang bangsa Indonesia, yaitu problem pluralitas. 

Sebagaimana disinggung dalam pendahuluan bahwa bangsa 
Indonesia menyadari realitas kemajemukannnya sejak awal. Berbagai 
identitas primordial seperti kesukuan, etnis, golongan, budaya, 
ideologi, agama dan lain sebagainya menjadi tantangan serius dalam 
rangka menenun tata hidup bersama. Terhadap  tantangan itu, para 
pendiri bangsa melakukan diskursus sungguh-sungguh. Magnis 
Suseno mengatakan: “Bangsa Indonesia pernah berhadapan dengan 
tugas untuk meletakkan tatanan dasar kehidupan kenegaraan 
bersama yang didambakan, yaitu dalam diskusi-diskusi Badan 
Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 
bulan Mei sampai Juli 1945.”35 Diskursus dilakukan dalam keadaan 
terbuka, bahkan disertai perdebatan serius, karena masing-masing 
pihak menghendaki ideologinya menjadi dasar bernegara Indonesia. 
Hal itu terlihat dalam proses perumusan Pancasila. 

35 Franz Magnis-Suseno, Berebut Jiwa Bangsa (Jakarta: Penerbit Buku 
Kompas, 2007), h. 174-175.
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Lebih rinci Titaley mengatakan: “Pidato yang dikenal dengan 
‘Pidato Lahirnya Pantjasila’ itu lahir dari perdebatan yang sengit 
di antara tiga proponen ideologi yang kuat pada waktu itu, yaitu 
Nasionalisme kedaerahan (khususnya tradisionalisme Jawa), 
Islam, dan Marxisme/Sosialisme. Ketiga ideologi ini bukanlah 
sekadar fenomena bulan Mei-Juni 1945 ketika dasar negara di-
bicarakan. Perkembangannya sudah terjadi jauh sebelumnya. 
Gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat 
dikategorikan ke dalam tiga ideologi itu. Budi Utomo dan ikatan-
ikatan daerah lainnya seperti Jong-Ambon, Jong-Celebes dan 
sebagainya adalah beberapa contoh dari komponen nasionalisme 
kedaerahan itu. Syarikat Islam, Masyumi dan sebagainya mewakili 
komponen Islam (agama). Akhirnya Partai Komunis, Sosialis 
dan sebagainya mewakili Marxisme/Sosialisme. Masing-masing 
kelompok itu dengan dasarnya sendiri-sendiri telah berjuang untuk 
mencapai kemerdekaan Indonesia. Karenanya ketika BPUPKI 
hendak membicarakan dasar dari Negara Indonesia yang akan 
diproklamasikan itu, masing-masing proponen ideologi berusaha 
sekuat tenaga untuk menjadikan dasar ideologisnya sebagai dasar 
negara Indonesia. Dalam situasi itulah, Bung Karno datang dengan 
usul Pancasilanya sebagai jalan keluar.”36

Awalnya Soekarno merumuskan Pancasila sebagai berikut: 
(1) Kebangsaan atau Nasionalisme; (2) Peri Kemanusiaan atau 
Internasionalisme; (3) Mufakat, atau Demokrasi; (4) Kesejahteraan 
sosial; dan (5) Ketuhanan.37 Pancasila itu dapat diperas menjadi tiga 
sila (Trisila), yakni: (1) Sosio-Nasionalisme; (2) Sosio-Demokratis; 
dan (3) Ketuhanan.38

36 John A. Titaley, Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan 
Transformasi Agama-Agama (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), h. 
44-45. 

37 Lihat Safroedin Bahar, dkk, ed., Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI): 28 Mei `1945 – 22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara 
Republik Indonesia, 1998), h. 84-105.

38 Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 46.
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Titaley mengatakan bahwa rumusan Pancasila Soekarno ini 
tidak sama dengan tiga rumusan ideologi sebelumnya karena 
rumusan kali ini bersifat transformatoris, yakni rumusan yang 
mensyaratkan terjadinya transformasi dari ketiga ideologi tersebut. 
Pada era sebelum 1945, nasionalisme itu bisa sekadar nasionalisme 
dari satu suku bangsa tertentu tetapi sebagai bagian dari Pancasila, 
nasionalisme itu meliputi seluruh suku bangsa yang disebut 
Indonesia. Karena itu, rumusan Trisila Soekarno menjadi sosio-
nasionalisme yang menggabungkan kebangsaan dan kemanusiaan. 
Demikian pula sosio-demokrasi untuk menggabungkan sila ke-
rakyatan dan kesejahteraan sosial. Juga ketuhanan karena bukan 
Islam saja, melainkan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. 
Transformasi itu perlu karena tiga ideologi itu berkembang 
dalam suatu konteks baru yang bernama Indonesia. Karenanya, 
bila tiga ideologi politik itu masih hendak dikembangkan secara 
telanjang tanpa memperhatikan konteks barunya (yang bernama 
Indonesia), itu merupakan tindakan yang salah kaprah. Bagi 
Soekarno pertimbangan sungguh-sungguh terhadap tiga ideologi 
secara transformatoris ini sudah mulai digumulinya sejak 1920-an 
ketika ia menulis “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” dalam 
Suluh Indonesia Muda pada 1926. Dalam tulisan ini Soekarno 
menjelaskan perlunya tiga ideologi itu merumuskan dirinya 
kembali dalam konteks baru Indonesia.39 Senada dengan Titaley, 
Yudi Latif mengatakan bahwa sejak fase “Pembuahan,” Soekarno 
mulai merintis pemikiran ke arah dasar falsafah Pancasila dalam 
gagasannya untuk mensintesiskan antara “nasionalisme-Islamisme 
dan Marxisme” dan konseptualisasinya tentang “socio-nasionalisme” 
dan “socio-democratie” sebagai asas Marhaenisme.40

Lebih lanjut Titaley menegaskan bahwa dengan rumusan 
transformatoris ini, Soekarno sebenarnya berusaha untuk memberi-
kan tempat bagi tiga ideologi itu untuk berperan dalam mengem-
bangkan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ruang itu terjadi dengan 

39 Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 46-47.
40 Latif, Negara Paripurna, h. 40.
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syarat masing-masing mau melakukan transformasi, baik dalam 
dirinya sendiri maupun dalam konteks antar-ideologi itu. Artinya, 
tiga ideologi itu disyaratkan untuk hidup dalam suatu interaksi, 
yang melaluinya masing-masing perlu terbuka untuk menerima 
yang lain, dan perubahan itu juga terjadi dalam dirinya. Ini semua 
terjadi dalam batasan cita-cita dan ideal Indonesia sebagaimana telah 
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.41 Pancasila hasil diskursus 
para pendiri bangsa inilah yang menjadi dasar Negara Republik 
Indonesia, walau pun ketika dibacakan 18 Agustus 1945, ia sedikit 
mengalami perubahan bahasa dan urut-urutan atas sila-sila itu, 
namun intinya masih tetap sama.   

Rumusan transformatif itu hanya dimungkinkan ketika 
masing-masing pihak bersedia melakukan diskursus atas pandangan-
pandangannya. Dalam pengalaman Indonesia, transformasi 
pandangan bukan hanya terjadi atas kekuatan-kekuatan partikular 
ideologi yang bersaing itu, melainkan juga secara khusus pada aspek 
keagamaan. Hal ini akan ditunjukkan lebih jauh dalam bagian 
berikut.

Diskursus Agama oleh Founding Fathers. Agama tidak luput 
dari perhatian para pendiri bangsa. Diskursus keagamaan menjadi 
hal penting sejak awal karena para pendiri bangsa menyadari bahwa 
Indonesia yang hendak dibangun bukan negara agama, tetapi bukan 
juga negara sekuler. Para pendiri bangsa tidak dapat membayangkan 
suatu ruang publik hampa Tuhan sama sekali. Sudah sejak awal, 
Soekarno dalam Suluh Indonesia, 12 Agustus 1928, dengan 
tegas membayangkan ketuhanan sebagai dasar pembeda antara 
nasionalisme ala Eropa dan Indonesia: 

Nasionalisme kita ialah nasionalisme ke-timuran dan sekali-kali 
bukanlah nasionalisme ke-baratan yang menurut perkataan 
C.R. Das adalah suatu nasionalisme yang menyerang-nyerang, 
suatu nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri. Suatu 
nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi. Nasionalisme 

41 Lihat Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 47.
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kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi “perkakas-
nya Tuhan” dan membuat kita hidup dalam roh.42

Lebih jauh, keinginan untuk memasukkan kata “Tuhan” dalam 
rumusan dasar negara bukan semata-mata kompromi politik untuk 
menarik simpati golongan agama (Islam) supaya bersedia masuk 
dalam kebangsaan baru yang bernama Indonesia itu, melainkan 
karena Tuhan diyakini berperan dalam kemerdekaan yang baru saja 
diraih. Alinea ketiga dari “Pembukaan UUD 1945” berbunyi: “Atas 
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan 
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, 
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” 
Menurut Titaley, bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukanlah 
sekadar hak asasi setiap bangsa. Kemerdekaan itu adalah juga rahmat 
Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari pernyataan seperti itu, nampak 
bahwa bagi Bangsa Indonesia, sesuatu yang asasi pun dilihat dalam 
perspektif keberagamaannya. Yang asasi itu bukan sekadar hak 
manusia per se. Yang asasi itu bisa menjadi hak manusia karena 
dimungkinkan oleh rahmat Tuhan.43

Namun masalahnya tidak selesai di situ. Adanya keyakinan 
bahwa Tuhan berperan dalam kemerdekaan Indonesia tidak lantas 
para pendiri bangsa mendirikan sebuah negara teokrasi. Maka 
pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara agama dan negara 
dalam bangsa Indonesia yang baru merdeka ini harus dipikirkan agar 
tidak jatuh dalam paham teokrasi. Dan ternyata berkat keluasan 
wawasan, kebesaran hati, dan kerelaan berkorban para pendiri 
bangsa, kita mewarisi dasar negara demokrasi yang memberi tempat 
pada peran publik agama tanpa terjebak dalam paham teokrasi.44 
Muhammad Hatta menegaskan: 

42 Dikutip Latif, Negara Paripurna, h. 68.
43 Lihat Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 49.
44 Sunarko, “Agama di Ruang Publik Demokratis Indonesia,” Basis 62/ 

03-04 (2013): 10.
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Kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar perpisahan 
antara “agama” dan “negara,” melainkan kita akan mendirikan 
negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama 
dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh 
negara, maka agama menjadi perkakas [diperalat] negara, dan 
dengan itu hilang sifatnya yang murni.45

Latif mengatakan bahwa solusi Hatta ini mengatasi pola yang 
umumnya dikenal, yaitu relasi agama dan negara yang hanya dipikir-
kan dalam pola “penyatuan” (fusion) dan “pemisahan” (separation) 
sebagaimana ditemukan dalam negara-negara Barat hingga kini 
sebagai akibat dari masa lalu mereka. Seakan-akan tidak ada pola lain 
di luar dua bentuk itu. Percobaan untuk mencari formula alternatif 
dilakukan secara konseptual oleh Hatta dan secara praktis oleh 
Soekarno. Dengan rumusan hubungan antara agama dan negara 
sebagaimana dikatakan oleh Hatta di atas, mau ditunjukkan bahwa 
duduk perkara sesungguhnya terletak pada diferensiasi antara fungsi 
agama dan negara.46 Diferensiasi, bukan pemisahan atau penyatuan, 
adalah pola hubungan yang tepat yang dicoba oleh para pendiri 
bangsa dalam menyelesaikan problem agama dalam negara hukum 
modern agar di satu sisi agama tidak diperalat negara, dan di sisi 
lain negara tidak dikendalikan oleh agama. 

Tetapi persoalannya tidak selesai di situ, mengingat Indonesia 
adalah bangsa dengan kemajemukan agama dan aliran kepercayaan. 
Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dalam hal keagamaan 
dan keyakinan, lalu agama (Tuhan) siapa yang dimaksudkan dalam 
rumusan dasar negara itu? Bagaimana pluralitas keyakinan ini 
diatasi sehingga tidak menimbulkan represi dari mayoritas terhadap 
minoritas? Di sinilah diskursus rasional atas tradisi-tradisikeagamaan 
dimulai. 

 Perdebatan publik dimulai ketika ada perbedaan pandangan soal 
peran agama dalam dasar negara. Di satu sisi, ada pandangan yang 

45 Latif, Negara Paripurna, h. 73.
46 Latif, Negara Paripurna, h. 72-74.



MeMbaca diSkurSuS agaMa Para Pendiri bangSa indoneSia dari teori diSkurSuS haberMaS

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 1��

menghendaki Islam sebagai dasar negara. Ki Bagoes Hadikoesoema 
berargumen bahwa“agama merupakan pangkal persatuan,” “Islam 
membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, 
berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk 
agama,” “Islam tidak bertentangan, bahkan sangat sesuai dengan 
kebangsaan kita,” “Islam merupakan ajaran lengkap yang menyuruh 
masyarakat didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam.”47

Tetapi terhadap gagasan negara Islam Hadikoesoema itu, 
Soepomo mengajukan keberatan yang demikian:

Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti, tidak akan 
mendirikan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di 
Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan 
diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau 
di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul 
soal-soal “minderheden,” soal golongan agama yang kecil-kecil, 
golongan agama Kristen dan lain-lain … golongan-golongan 
agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan 
negara.48

Belum selesai masalahnya, muncul problem baru. Sebagaimana 
diketahui, dalam rumusan sila pertama Pancasila, golongan 
Islam menghendaki perlakuan istimewa bagi mereka. Mereka 
mengusulkan agar sila pertama berbunyi: “Ketuhanan, dengan 
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” 
Apa yang dikenal dengan istilah “tujuh kata” atau Piagam Jakarta 
ini menimbulkan perdebatan serius di kalangan para pendiri 
bangsa. Dalam suasana terbuka dan jujur, hasil rumusan Piagam 
Jakarta ini mendapat tanggapan tajam dari Latuharhary. Dalam 
tanggapannya pada 11 Juli, Latuharhary menyatakan keberatan atas 
“tujuh kata” sebagai anak kalimat dari Ketuhanan. Ia berargumentasi 
demikian:

47 Dikutip Latif, Negara Paripurna, h. 70.
48 Latif, Negara Paripurna, h. 71.
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Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap 
agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum 
dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal 
ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang 
dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya 
dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak 
ada kemungkinan apa pun juga yang dapat membawa perasaan 
tidak senang pada golongan yang bersangkutan.49

Argumentasi Laturharhary ini mendapat dukungan dari Ki 
Bagoes pada 14 Juli, yang dalam suasana terbuka mengatakan: 
“Bagi para pemeluknya (dibelakang kalimat “Ketuhanan, dengan 
melakukan kewajiban menjalankan syariat Islam”) sepatutnya 
dihapus saja, karena hal itu berarti bahwa dalam satu negara “akan 
diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam, dan yang satu lagi 
untuk yang bukan Islam.” 

Persoalan ini menimbulkan kebuntuan. Namun akhirnya setelah 
melalui dialog terbuka dalam persidangan PPKI pada 18 Agustus 
1945, tercapailah kesepakatan untuk meninggalkan “tujuh kata” 
dari Piagam Jakarta itu. Dalam suasana gembira “PPKI menyetujui 
naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945, kecuali 
“tujuh kata” di belakang sila Ketuhanan, yang telah memunculkan 
kontroversi terpanas dalam sesi terakhir persidangan BPUPK, 
dicoret lantas diganti dengan kata-kata “Yang Maha Esa.” Sebagai 
ikutan dari pencoretan “tujuh kata” ini, dalam batang tubuh UUD 
1945, disetujui pola pasal 6 ayat 1: “Presiden ialah orang Indonesia 
asli, tidak ada tambahan kata-kata ‘beragama Islam’.”50

Masih ada satu hal menarik yang menjadi praktik diskursus 
agama-agama di Indonesia. Rumusan resmi alinea ketiga “Pembu-
kaan UUD 1945” yang kita miliki sekarang berbunyi: “Atas berkat 
rahmat Allah Yang Maha Kuasa....” Sementara dalam Dokumen 
Kementerian Penerangan Republik Indonesia No. 1 tahun 1945 

49 Latif, Negara Paripurna, h.79.
50 Latif, Negara Paripurna, h. 82-83.
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10-11 memuat Pembukaan UUD 1945 dengan alinea  3 berbunyi: 
“Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa ...” Rumusan resmi 
yang kita miliki sekarang mengikuti Berita Repoeblik Indonesia 
tanggal 15 Februari 1946. Apa yang asli sebenarnya adalah rumusan 
dengan bunyi: “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa ...”

Dalam persidangan PPKI memang awalnya digunakan kata 
“Allah,” tetapi salah satu anggota PPKI, I.Gusti Ktut Pudja dari 
Bali yang beragama Hindu, berkeberatan dengan kata “Allah” itu. 
Ia mengusulkan agar digunakan kata “Tuhan” dan bukan “Allah,” 
karena dengan rumusan Tuhan ia yang beragama Hindu bisa 
menghayati juga keberagamaannya dalam konteks Indonesia.51 
Bagi I.Gusti Ktut Pudja dari Bali yang beragama Hindu itu, konsep 
Allah52 hanyalah cocok untuk agama-agama Abrahamik seperti 
Islam dan Kristen, sehingga kalau istilah itu yang digunakan, maka 
ia tidak merasa ber-Tuhan dalam negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD-nya itu. Argumentasi I.Gusti Ktut Pudja dari 
Bali yang beragama Hindu itu adalah ajakan untuk memperluas 
gagasan mengenai religiusitas bangsa Indonesia, suatu tuntutan 
untuk melakukan transformasi atas pandangan eksklusif keagamaan 
masing-masing sebagaimana dimaksudkan Habermas. Penalaran 
publik yang dicoba kalangan Hindu itu akhirnya diterima para 
anggota PPKI dengan pikiran dan hati terbuka, sehingga mereka 
menyetujui digunakan kata “Tuhan.” Kata Tuhan itu merupakan 
gagasan yang inklusif dan transformatif sebagai hasil diskursus 
agama-agama, yang menjadi sapaan bangsa Indonesia untuk Yang 
Ilahi itu. Dalam rumusan demikian, semua bentuk keagamaan dan 
keyakinan di Indonesia dapat menghayati religiusitasnya, suatu 
religiusitas yang inklusif sebagai hasil penalaran publik bangsa 
Indonesia. 

51 Lihat Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 31-32.
52 Dalam Filsafat Ketuhanan, Franz Magnis-Suseno mengatakan bahwa baik 

Tuhan mau pun Allah menunjuk pada “Yang Ilahi,” tetapi kata Allah adalah nama 
Tuhan dalam agama-agama Abrahamik. Lihat Franz Magnis Suseno, Menalar 
Tuhan (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 18. 



guSti a.b. Menoh

142	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

Menurut Titaley, inilah religiusitas bangsa Indonesia dari 
alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Religiusitas itu tidak ekslusif. 
Religiusitas itu inklusif dan tranfsormatif. Inklusif, karena dia terbuka 
untuk menerima warga bangsa Indonesia dengan latar belakang 
agama yang beragam tanpa mendiskriminasikan satu terhadap 
yang lainnya. Transformatif, karena berbeda dengan religiusitas 
dari agama-agama asalnya, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, dan Hindu 
yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap sesama warganya 
karena tidak boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat akibat 
agamanya yang tidak sama dengan agama yang diakui negara, maka 
di Indonesia, semua orang ini, apa pun agamanya boleh menjadi 
presiden.53 Salah satu contoh dari religiusitas bangsa Indonesia yang 
egalitarian seperti ini telah nyata dalam sejarah kehidupan bangsa 
ini. Berdasarkan UUD 1945 dan religiusitas ini, seorang Leimena 
yang berasal dari Maluku dan beragama Kristen, bisa menjadi pejabat 
presiden berkali-kali pada zaman Presiden Soekarno.54

Uraian ini membuktikan bahwa dalam negara hukum modern 
yang berlandaskan Pancasila, bukan hanya terjadi proseduralisme 
politik sebagaimana dimaksudkan Habermas bagi suatu masyarakat 
untuk memecahkan masalah-masalahnya, melainkan telah dicapai 
tujuan-tujuan demokrasi deliberatif secara nyata, yakni konsensus 
rasional atas kontestasi kekayaan kultural dan religius bangsa yang 
beranekaragam itu. 

Tinjauan terhadap konteks Indonesia memperlihatkan bahwa 
proseduralisme politik Habermasian itu telah menjadi praksis 
politik para pendiri bangsa. Hal itu nyata dalam diskusi dan 
perdebatan serius yang berlangsung selama proses perumusan 
dasar negara Indonesia sebagaimana ditunjukkan di atas. Namun 
bukan hanya praksis, Indonesia sejak awal juga sudah menyadari 
signifikansi politik deliberatif itu secara konseptual. Hal ini nyata 
dalam rumusan sila ke-4 Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” 

53 Lihat Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 34-35.
54 Lihat Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 39.
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Sebagaimana dimaksud Habermas di kemudian hari, para pendiri 
bangsa menyadari bahwa dalam demokrasi yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan, legitimasi demokrasi tidak ditentukan oleh 
seberapa banyak dukungan salah satu keputusan, melainkan seberapa 
luas dan dalam melibatkan proses-proses diskursus yang inklusif. 
Teori diskursus meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah 
dengan kekuatan argumentasi berlandaskan daya-daya konsensus 
(hikmat-kebijaksanaan) di atas keputusan yang didasarkan pada 
voting. Para pendukung demokrasi deliberatif berpendapat bahwa 
musyawarah meningkatkan kualitas dan akseptabilitas keputusan 
kolektif.55 Indonesia membuktikan diri sebagai negara yang  
menjunjung tinggi demokrasi deliberatif itu dalam sejarahnya. 

Bukti nyata demokrasi permusawaratan Indonesia itu terlihat 
dalam apa yang telah ditunjukkan di atas, yakni dengan lahirnya 
Pancasila dan UUD 1945, dan secara khusus dalam rumusan sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa, syarat menjadi Presiden Indonesia, serta 
alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Itulah sebabnya kita mewarisi 
sebuah kekayaan berupa paham negara demokratis bahwa “negara 
berdasarkan Pancasila — Sila Ketuhanan Yang Maha Esa — bukanlah 
negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan 
agama.56 Tidak terpisah, karena negara secara aktif dan dinamis 
membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan 
agama. Tidak pula menyatu, karena negara tidak didikte atau mewakili 
agama tertentu, bahkan tidak pula memberikan keistimewaan kepada 
salah satu agama.57 Mochtar Pabottinggi secara eksplisit mengatakan: 
“Kita memerlukan kehidupan agama yang menghormati mekanisme 
dan kebijakan demokrasi dan kita memerlukan demokrasi yang 
menghargai ritus, amal, dan terutama kebajikan agama.”58 Dengan 
kata lain, dalam konteks Indonesia, demokrasi deliberatif Habermas 
menemukan jangkarnya (pijakannya), dan sebaliknya, melalui 

55 Latif, Negara Paripurna, h. 458-459.
56 Sunarko, “Agama di Ruang Publik Demokratis Indonesia,” h. 11
57 Latif, Negara Paripurna, h. 95.
58 Latif, Negara Paripurna, h. 112.
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demokrasi deliberatif Habermas, praksis politik para pendiri bangsa 
menemukan legitimasi (justifikasi) rasionalnya secara normatif. 
Inilah pembelajaran yang berharga untuk merevitalisasi kehidupan 
kebangsaan yang rentan terancam. 

Penutup

Uraian ini memperlihatkan bahwa dalam pengalaman bangsa 
Indonesia, bukan hanya ide-ide inklusif kemanusiaan dari berbagai 
kebudayaan dan agama berhasil terumus menjadi norma dasar 
hidup berbangsa, namun kepercayaan eksklusif agama-agama 
pun telah didiskursuskan sehingga menghasilkan suatu religiusitas 
yang khas Indonesia. Dampak diskursus atas tradisi-tradisi religius 
yang berbeda-beda itu kemudian menghasilkan religiusitas bangsa 
Indonesia yang inklusif dan transformatif.59

Transformasi pemahaman dari agama-agama atas konsep Tuhan 
yang inklusif dan transformatif sebagaimana terumuskan dalam sila 
pertama Pancasila dan alinea ketiga pembukaan UUD 1945 itu adalah 
praksis nyata diskursus Habermasian di Indonesia. Hasil diskursus 
atas ajaran agama-agama (Tuhan) itu pada gilirannya diharapkan 
harus diwujudkan dalam kehidupan publik bangsa Indonesia. Sebab 
Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen 
etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-
politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti 
yang luhur. Menurut Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 
1945, salah satu dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam 
“Pembukaan UUD” ialah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” 
Berdasarkan pokok pikiran ini, UUD “harus mengandung isi 
yang mewajibkan Pemerintah dan penyelenggara negara, untuk 
memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang 
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.  Lebih dari itu, pengalaman 

59 Titaley, Religiositas di Alinea Tiga, h. 34
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para pendiri bangsa yang selalu mengutamakan diskursus secara 
demokratis kiranya menjadi pembelajaran yang penting bagi kita 
untuk menangani persoalan-persoalan kita kini dan seterusnya. 
Hanya dengan cara itu, kita akan mampu mengatasi masalah yang 
muncul, sehingga kita berhasil menjadi bangsa yang beradab. 
Semoga! v
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bHAgAVADgITA DAn PeRAng
beberapa Antisipasi Awal tehadap Interpretasi 

gandhi tentang bhagavadgita�

Arvind Sharma

gandhi dalam Dialog

Saya bermaksud mengerjakan topik ini dalam tiga bagian. 
Pertama, saya akan menceritakan sebuah nukilan sebenarnya dari 
dialog antara Mahatma Gandhi dan Dr. Kagawa, yang dikenal 
sebagai “seorang pengkaji agama.” Setelah menyajikan nukilan 
dialog itu, kita selanjutnya akan menganalisisnya untuk mengenal 
bagian-bagian utama interpretasi Gandhi tentang Bhagavadgita. 
Setelah melakukan hal itu, kita akhirnya akan melihat apakah 
kerangka acuan Gandhi terhadap Bhagavadgita memiliki contoh-
contoh terdahulu yang bisa diteladani dalam tradisi Hindu.

Kita kembali sekarang pada bagian pertama topik ini dan 
menceritakan kembali dialog antara Mahatma Gandhi dan Dr. 
Kagawa yang telah dilaporkan pada 21 Januari 1939 pada Harijan.2 
Dialog itu berbunyi sebagai berikut:

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Arvind Sharma, “The 
Bhagavadgita and War: Some Early Anticipations of the Gandhian Interpretation 
of the Bhagavadgita,” dalam Arvind Sharma, ed., The World’s Religions after 
September 11, Volume 1, Religion, War, and Peace (Westport, Connecticut, & 
London: Praeger Publishers, 2009), h. 31-36.

2 Harijan yang dimaksud di sini adalah surat kabar dalam bahasa Inggris 
di India, yang terbit sejak 1933 dan berhenti terbit pada 1948. Surat kabar ini 
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Dr. Kagawa: Saya diceritakan bahwa anda membaca Bhagavad-
gita setiap hari?

Gandhiji: Ya, saya selesai membaca seluruh Bhagavadgita satu 
kali setiap minggu.

Dr. Kagawa: Di akhir Bhagavadgita Krishna menganjurkan 
kekerasan.

Gandhiji: Saya tidak menganggap demikian. Saya juga ber-
perang. Saya tidak akan bisa berperang dengan hasil baik jika 
saya berperang dengan kekerasan. Pesan Bhagavadgita akan 
ditemui dalam bab dua Kitab itu yang mengisahkan bahwa 
Krishna berbicara tentang keadaan pikiran yang seimbang/
stabil, tentang keseimbangan mental. Dalam 19 ayat pada 
akhir bab kedua Bhagavadgita, Krishna menjelaskan bagaimana 
keadaan ini bisa dicapai. Ia menceritakan kepada kita bahawa 
keadaan ini bisa dicapai setelah membunuh seluruh hawa nafsu 
anda. Tidak mungkin anda membunuh saudara anda setelah 
membunuh seluruh hawa nafsu anda. Saya akan suka melihat 
manusia yang menghadapi kematian itu — yang tidak memiliki 
hawa nafsu, yang acuh-tak-acuh pada kesenangan dan keadaan 
sakit, yang tidak terganggu oleh badai-badai yang menyusahkan 
manusia hidup. Semuanya dilukiskan dengan bahasa keindahan 
yang tak dapat dibandingkan. 

Dr. Kagawa: Bagi pikiran biasa hal itu terlihat seakan-akan 
adalah perang sesungguhnya.

Gandhiji: Anda harus membaca keseluruhannya dengan tenang 
dalam konteks yang sebenarnya. Setelah penyebutan pertama 

didirikan oleh Mahatma Gandhi [KAN].
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perang, tidak ada lagi penyebutan perang sama sekali.3 Selain 
itu adalah wacana spiritual. 

Dr. Kagawa: Apakah orang lain menginterpretasikannya seperti 
anda?

Gandhiji: Ya. Perang ada, tetapi perang itu berlangsung dalam 
batin, dalam diri. Para Pandava dan para Kaurava adalah 
kekuatan-kekutan kebaikan dan kejahatan dalam batin, dalam 
diri. Perang itu adalah perang antara Jekyll dan Hyde,4 Tuhan 
dan Setan, yang berlangsung dalam dada manusia, dalam diri 
manusua. Fakta dan keterangan internal yang mendukung 
interpretasi ini ada dalam karya itu sendiri (Bhagavadgita) dan 
dalam Mahabharata, yang Bhagavadgita itu [sendiri] adalah 
sebagian kecil darinya. Ini bukan perang antara dua keluarga, 
tetapi sejarah manusia — sejarah perjuangan spiritual manusia, 
perjuangan rohani manusia. Saya memiliki alasan-alasan logis 
bagi interpretasi saya.

3 Pernyataan ini, meskipun secara substansial benar, tidak akurat sepenuhnya, 
sebagaimana bab-bab belakangan mengandung referensi-referensi untuk perang 
(misalnya, IX.34). Bagaimanapun “dalam tiga belas dari delapan belas bab 
Baghavadgita (yaitu Bab IV-X dan Bab XII-XVIII [jika dihitung, jumlahnhya 
14 bab, bukan 13 bab, KAN]) kita tidak menemukan sebuah referensi tunggal 
untuk pemandangan medan perang Kuruksetra, tidak juga untuk kisah Epos 
atau peristiwa jenis apapun, yang mungkin mengingatkan kita pada fakta bahwa 
Krishna dan Arjuna berurusan dengan perang Bharata atau bahwa objek ajaran 
Bhagavadgita menyebabkan Arjuna berperang, maka yang asyik dan terhanyut 
dalam-dalam adalah kedua pembicara dalam dialog itu dengan topik-topik yang 
berkaitan dengan cara-cara kebudayaan spiritual, dan konsep-konsep ideal etis dan 
metafisis subtil” (S.C. Roy, The Bhagavad-gita and Modern Scholarship [London: 
Luzac & Co., 1941], h. 146-47).

4 Frasa “Jekyll dan Hyde,” yang berasal dari judul asli sebuah novel yang 
ditulis oleh pengarang Skotlandia Robert Louis Stevenson, Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde (terbit pertama kali pada 1886), telah menjadi bagian dari 
bahasa pskologi yang menunjukkan munculnya secara bergantian dua karakter 
moral yang berbeda, baik dan jahat, dalam diri  satu orang yang sama dari satu 
situasi kepada situasi lain (KAN). 
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Dr. Kagawa: Itulah sebabnya mengapa saya mengatakan ini 
adalah interpretasi anda.

Gandhiji: Tetapi itu sama sekali tidak penting. Persoalannya 
adalah apakah interpretasi itu adalah sebuah interpretasi 
yang masuk akal, apakah ia melahirkan keyakinan. Jika ya, 
interpretasi itu tidak menjadi masalah apakah ia adalah milik 
saya atau X.Y.Z. Jika tidak, interpretasi itu tidak bernilai 
walaupun ia milik saya.5

bhagavadgita: 
Interpretasi gandhi dalam garis besarnya

Sebuah tinjauan singkat tentang dialog ini memperlihatkan 
bahwa Mahatma Gandhi mengubah tanggapannya selama per-
cakapan itu dari tanggapan historis kepada tanggapan rasional. 
Pertanyaan kunci yang diajukan oleh Dr. Kagawa adalah: “apakah 
orang lain menginterpretasikannya seperti anda?” Mahatma 
Gandhi mulai menjawab “Ya,” tetapi kemudian tanpa mengutip 
nama pendahulu manapun ia mulai menjelaskan bagaimana dan 
mengapa Bhagavadgita harus dipahami secara alegoris. Setelah 
mengakui pengabaian Mahatma Gandhi mengutip sesuatu yang 
dapat dijadikan rujukan dan model bagi interpretasinya, Dr. 
Kagawa berkata: “Itulah sebabnya mengapa saya mengatakan ini 
adalah interpretasi anda.” Kembali tanpa mengutip sesuatu yang 
dapat dijadikan rujukan dan model, Mahatma Gandhi beralih pada 
manfaat interpretasi itu sendiri, ketimbang pengarangnya, sebagai 
kriteria nilai yang berguna. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Dr. 
Kagawa tetap tidak terjawab dalam suatu pengertian. Mari kita 
sekarang mencoba menjawabnya dengan menanyakan pertanyaan 
asli: apakah orang lain telah menginterpretasikan Bhagavadgita 

5 M.K. Gandhi, Hindu Dharma (Ahmedabad: Navajivan Press, 1958), h. 
178-79.  
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seperti Mahatma Gandhi sebelum Mahatma Gandhi? Sebelum 
sebuah jawaban terhadap pertanyaan ini dicoba, tentu bermanfaat 
menyadari bahwa atas dasar dialog Mahatma Gandhi dengan Dr. 
Kagawa, interpretasi Mahatma Gandhi kelihatannya memiliki dua 
komponen utama:

1. Bhagavadgita mengajarkan nirkekerasan.
2. Bhagavadgita harus diterima secara alegoris dan bukan 

secara historis.

Tidak seorang pun menolak bahwa Bhagavadgita berkenaan 
dengan perang — pertanyaanya adalah apakah perang ini berkenaan 
dengan perjuangan spiritual dalam kalbu manusia atau berkenaan 
dengan perang sebenarnya di medan perang. Jadi pertanyaan Dr. 
Kagawa — apakah orang lain menginterpretasikannya seperti “anda” 
— dapat dirinci menjadi dua pertanyaan yang berbeda meskipun 
terkait satu sama lain:

1. Apakah orang lain telah menginterpretasikan Bhagavadgita 
sebagai pengajaran nirkekerasan sebelum Mahatma 
Gandhi?

2. Apakah orang lain telah menginterpretasikan Bhagavadgita 
secara alegoris sebelum Mahatma Gandhi?

Jawaban terhadap Pertanyaan

 Jawaban tehadap pertanyaan pertama kelihatanya adalah bahwa 
tidak seorang pun tampil mengklaim, seperti telah dilakukan oleh 
Mahatma Gandhi, bahwa Bhagavadgita memgajarkan ninkekerasan 
secara ekspilisit, secara tegas dan jelas. Mungkin bisa ditunjukkan 
bahwa pesan itu ada secara implisit, secara tersembunyi, dalam 
Bhagavadgita itu sendiri, dan inilah yang dilakukan oleh Mahatma 
Gandhi, tetapi tidak seorang pun kelihatannya telah mengklaim ini 
sebelum Mahatma Gandhi. Bagaimanapun, dengan mengatakan 
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ini, sekarang bisa ditunjukkan bahwa ada beberapa isyarat dalam 
literatur Hindu kuno yang — meskipun tidak menjangkau poin 
artikulasi yang dicapai oleh Mahatma Gandhi — kelihatannya 
tertuju ke arah itu. Untuk melihat ini, penting mengetahui 
bahwa salah satu alasan mengapa Mahatma Gandhi memandang 
bahwa pesan Bhagavadgita adalah nirkekerasan adalah bahwa, 
menurutnya, itu adalah pesan Mahabharata itu sendiri, yang, seperti 
dikatakannya, “Bhagavadgita itu adalah sebagian kecil darinya.”6 
Demikian ia menulis ketika berkata tentang pesan Bhagavadgita: 

Pengarang Mahabharata tidak menetapkan kebutuhan perang 
fisik; sebaliknya, ia membuktikan kesia-siaannya [perang 
fisik itu]. Ia membuat para pemenang [dalam perang fisik 
itu] mencucurkan air mata dukacita dan penyesalan dan 
membiarkan mereka tidak dalam keadaan apapun selain warisan 
kesengsaraan.7  
 
Dalam konteks ini bagian-bagian tertentu Bhagavata Purana 

menjadi bacaan menarik. Sungguh, “biasanya dikatakan bahwa 
Bhagavata Purana mulai ketika Mahabharata berakhir, yang 
berusaha membenarkan kisah yang bercerita tentang perjudian, 
pelecehan perempuan dan perang yang menghancurkan yang 
berakhir dengan kemenangan yang terlalu banyak makan korban.”8 
Dalam bab kelima dari kanto (bagian syair yang panjang) kita 
menemukan Vyasa, yang diduga sebagai pengarang Mahabharata, 
dikritik oleh Narada:

Adalah sebuah kekeliruan besar dari pihak anda untuk me-
nikmati tindakan-tindakan yang mengerikan (tindakan-
tindakan yang menyebabkan hancurnya kehidupan) atas nama 

6 Gandhi, Hindu Dharma, h. 159.
7 Gandhi, Hindu Dharma, h. 140.
8 T.S. Rukmani, A Critical Study of Bhagavata Purana (Varanasi: 

Chowkhamba Sanskrit Series, 1970), h. 6.



bhagavadgita dan Perang

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 155

agama pada manusia-manusia yang secara alamiah ketagihan 
pada tindakan-tindakan seperti itu. Tersesat oleh ajaran-ajaran 
anda ini (dalam Mahabharata) manusia biasa di dunia akan 
mempercayai tindakan-tindakan seperti itu menjadi tindakan-
tindakan saleh dan akan menolak menghargai ajaran-ajaran 
yang melarang perbuatan seperti itu.9

Dengan kata lain, Narada mengeluh bahwa pembenaran 
kekerasan yang terkandung dalam Mahabharata dan khususnya 
dalam Bhagavadgita mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang 
mendatangkan malapetaka pada umumnya, dan mendesak 
Vyasa orang bijaksana untuk mengarang karya devosional (cinta 
berpengabdian) untuk mengimbangi akibat ini, yaitu Bhagavata 
Purana. Jadi kita menemukan bahwa waktu sejauh ke belakang 
hingga abad kesepuluh Masehi, tanggal yang biasanya ditetapkan 
untuk Bhagavata Purana, ada kegelisahan tertentu dalam 
pikiran-pikiran Hindu tertentu karena watak kekerasan episode 
Mahabharata. Pemikir kuno yang menulis dengan nama Narada 
itu, supaya yakin, mengambil arah perjalanan yang berbeda dengan 
Mahatma Gandhi — ia menginginkan sebuah karya baru untuk 
mengarahkan pikiran-pikiran rakyat menuju penyembahan Tuan 
Krishna dan jauh dari perang yang mengerikan dan pembenarannya. 
Mahatma Gandhi memandang bahwa karya itu sendiri menyatakan 
secara tidak langsung penolakan dan kutukan terhadap kekerasan. 
Tetapi Narada dan Mahatma Gandhi bergulat dengan isu yang 
sama: watak kekerasan kisah Mahabharata dan rekonsiliasinya 
dengan tujuan-tujuan spiritual yang lebih tinggi. Solusi Gandhi 
harus dipandang sebagai yang unik, karena Narada secara jelas 
mengakui kekerasan yang terkandung dalam Mahabharata dan 
menolak dan mengutuknya, tetapi Mahatma Gandhi menempatkan 
kekerasan itu sebagai sebuah peringatan bagi orang lain. Perbedaan 
dalam sikap antara yang menggunakan kekerasan ini sebagai sebuah 

9 Rukani, A Critical Study of Bhagavata Purana, h. 6; Bhagavata Purana, 
1.5.15. 



arvind SharMa

15�	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

peringatan daripada sebuah contoh telah memperkenankannya 
untuk mengklaim, karena tidak seorang pun melakukan, bahwa 
pesan hakiki Mahabharata dan Bhagavadgita adalah nirkekerasan.

Lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan pertama: apakah 
orang lain telah menginterpretasikan Bhagavadgita sebagai 
pengajaran nirkekerasan sebelum Mahatma Gandhi? Jawaban 
terhadap pertanyaan ini nampaknya adalah bahwa tidak seorang 
pun menginterpretasikan Bhagavadgita dengan maksud yang 
diinterpretasikan oleh Mahatma Gandhi sebelum dia, meskipun 
dapat diperlihatkan bahwa pesan nirkekerasan dinyatakan secara 
tidak langsung dalam Mahabharata itu sendiri, dan meskipun kita 
mendapatkan aliran-aliran terpendam dari ketidakpuasan dengan 
kekerasan yang terkandung di dalamnya. Tidak seorang pun 
sebelum Mahatma Gandhi secara jelas dan ambigu menyatakan 
pesan Bhagavadgita — dan tentu saja Mahabharata — harus 
menjadi nirkekerasan. Sekarang pertanyaan kedua: apakah orang 
lain telah menginterpretasikan Bhagavadgita secara alegoris 
sebelum Mahatma Gandhi? Jawaban terhadap pertanyaan kedua 
ini bisa diberikan dengan mengatakan “ya” mengingat fakta-
fakta tertentu yang terbuka dalam sebuah pemeriksaan terhadap 
komentar Abhinavagupta tentang Bhagavadgita yang dikenal sebagai 
Gitathasamgraha. Sebelum bukti ini diperkenalkan, bagaimanapun, 
ia nampaknya berguna untuk menekankan bahwa klaim Mahatma 
Gandhi bahwa Bhagavadgita telah menyebarkan nirkekerasan 
sangat bersandar pada klaim terdahulu bahwa Bhagavadgita harus 
diinterpretasikan scara alegoris. Mahatma Gandhi sadar sepenuhnya 
tentang fakta ini, sebagaimana jelas dari catatan pembuka untuk 
memulai komentarnya berbahasa Gujarat yang disebut Anasakti Yoga 
tentang Bhagavadgita.10 Kata-katanya berbunyi demikian: 

Tidak ada pengetahuan tanpa pencarian, tidak ada ketenangan 
tanpa kerja keras, tidak ada kebahagiaan kecuali melalui keseng-

10 Mahama Gandhi, Anasakti Yoga (Ahmedabad: Navajivan Prakasana, 
1970).
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saraan. Setiap pencari harus, pada suatu waktu atau yang lain, 
melalui pertentangan kewajiban-kewajiban, pengadukan-
hati.11 

Dengan memberikan orientasi spiritual ketimbang orientasi 
historis, Mahatma Gandhi menerjemahkan ayat pertama Bhagavadgita 
dan kemudian melanjutkannya dengan catatan berikut: 

Jasad manusia adalah medan perang tempat perang tandingan 
antara Kebenaran dan Kebatilan berlangsung. Maka ia mampu 
mengarah pada gerbang Kebebasan. Ia dilahirkan dalam keadaan 
berdosa dan menjadi persemaian dosa. Karena itu ia disebut pula 
medan Kuru. Pra Kurava melambangkan kekuatan-kekuatan 
Jahat, para Pandava melambangkan kekuatan-kekuatan Baik. 
Siapakah yang tidak [pernah] mengalami pertentengan [batin] 
dalam dirinya antara kekuatan-kekutan Jahat dan kekuatan-
kekuatan Baik?12 

Demikianlah Mahatma Gandhi menyamakan Kurusetra, 
medan perang tempat perang Mahabharata terjadi, dengan jasad 
manusia, menyamakan para Kurava dengan kekuatan-kekuatan 
Jahat dalam diri manusia, dan menyamakan para Pandava dengan 
kekuatan-kekuatan Baik. Bukti baru, seperti ditunjukan lebih 
dini, memberikan kesan bahwa tradisi interpretasi alegoris seperti 
itu tentang Bhagavadgita nampaknya telah dilakukan paling tidak 
sejak abad kesepuluh Masehi.

Alasan-alasan untuk menerima klaim ini adalah sebagai berikut. 
Abhinavagupta adalah sebuah nama yang diketahui oleh banyak 
bila bukan sebagian besar pengkaji kebudayaan India; ia terkenal 
karena komentar-komentarnya tentang karya-karya prosodi dan 
seni drama Hindu terkenal seperti itu seperti Dhvanyaloka karya 

11 Mahadev Desai, The Gita According to Gandhi (Ahmedabad:  Navajivan, 
1946), h. 135. 

12 Desai, The Gita According to Gandhi, h. 135. 
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Anandavardhana dan Natyasatra karya Bharata.13 Ia adalah juga 
eksponen (penjelas) terkenal sistem Saivisme Kasmira yang dikenal 
sebagai Trika.14 Kapan waktu hidupnya tidak diketahui dengan 
pasti tetapi ia diyakini lahir antara tahun 950 dan 960 Masehi dan 
karena itu ditetapkan pada abad kesepuluh Masehi.15 Ia juga menulis 
sebuah komentar tentang Bhagavadgita, yang sampai sekarang tidak 
diterjemahkan.16  Dalam komentar ini, dalam catatannya tentang 
ayat pertama Bhagavadgita, setelah membuat kata-katanya sendiri, 
Abhinavagupta merujuk pada sebuah tradisi menginterpretasikan 
Bhagavadgita yang menyamakan Kuruksetra dengan jasad manusia, 
sangat banyak dengan cara yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi.17 
Bagian yang relevan berbunyi sebagai berikut: 

Di sini beberapa orang berbicara tentang sebuah interpretasi 
alternatif. [Mereka menjelaskan kata kuruksetra sebagai] medan 
para Kuru: Kurunam = karananam — organ-organ indra; 
ksetra (medan) = yang menyokong, yaitu medan indra-indra 
adalah penyokong semua sifat perpindahan sebagai wujud yang 
membantu menimbulkan semua sifat itu (yakni jasad manusia). 

13 Lihat Benjamin Walker, Hindu World, Vol. II (London: George Allen & 
Unwin Ltd., 1968), h. 221; Kanti Chandra Pandey, Abhinavagupta: An Historical and 
Philosophical Study (Varanasi:  Chowkhamba Sanskrit Series  Office, 1935), h. 9.

14 Lihat A.L. Basham, The Wonder That Was India (London: Sidgwick and 
Jackson, 1956), h. 335.

15 Pandey, Abhinavagupta, h. 8; Basham, The Wonder That Was India, h. 335.
16 Lihat Pandey, Abhinavagupta, h. 52-55.
17 K.S. Ramaswamy Sastrigal nampaknya menganggap pandangan ini 

berasal dari Abhinavagupta sendiri ketika ia mengatakan: “Abhinava Guptacarya 
mengatakan bahwa ksetra berarti jasad dan perang yang dipertunjukkan itu adalah 
antara kecenderungan-kecenderungan yang benar dan batil dalam diri manusia” 
(The Bhagavadgita, Vol. I, dengan terjemahan dan catatan-catatan [Srirangam: 
Sri Vani Vilas Press, 1927], h. 47).Tetapi Abhibavagupta memperkenalkan 
pimbacaraan ini dengan perkataan: “Dalam hal ini beberapa orang menawarkan 
penjelasan alternatif berikut,” dan karena itu ia nampaknya mengutip sebuah 
interpretasi alternatif ketimbang mengembangkan interpretasinya sendiri 
(lihat Wasudev Laksman Shastri Pansikar, ed., Srimadbhagavadgita [Bombay: 
Niranayasagar Press, 1912], h. 8).
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Oleh karena itu dharmakstra (medan dharma) harus dipahami 
dari kalimat, “Ini adalah dharma tertinggi; melihat jiwa dengan 
cara Yoga,” yaitu sebagai yang menjadi jasad [calon yang 
untuknya Bhagavadgita ada] yang dimaksud, sebuah jasad yang 
memberikan keselamatan dengan pencapaian apavarga melalui 
kelepasan dari segala sesuatu yang berlawanan dengan dharma. 
[Supaya pertanyaan yang diajukan oleh raja Dhrtarastra bisa 
diungkapkan demikian:] Berada di [medan] tempat nafsu dan 
sikap tak terpengaruh, marah dan sabar, dan dan lain-lain itu, 
bertemu dalam pertentangan bersama, karena indra-indra dan 
sebagainya selalu mengingnkan luka-luka tubuh — apa yang 
telah dicapai oleh keinginan-keinginan bodoh, yang dapat 
dipersamakan dengan orang-orang bodoh, dan apa yang telah 
dicapai oleh (keinginan-keinginan) bijak(ku), para Pandava, 
yang dapat dipersamakan dengan orang-orang berpengetahuan? 
Yaitu, siapa yang telah mengalahkan siapa?18 

konklusi 

Persamaan-persamaan antara kata-kata ini pada ayat pertama 
Bhagavadgita yang tercatat pada abad kesepuluh Masehi dan kata-
kata yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi pada abad keduapuluh 
sungguh jelas. Ini memungkinkan kita untuk memberikan konklusi 
bahwa oleh karena Mahatma Gandhi adalah yang pasti orisinal dalam 
menganggap pesan Bhagavadgita harus menjadi pesan ahimsa, ia 
tentu saja bukan yang pertama menemukan pemikiran interpretasi 
alegoris yang menjadi dasar pendapatnya.19 Kesimpulan: meskipun 

18 Terjemahan [ke dalam bahasa Inggris] oleh penulis [artikel ini].
19 Interpretasi alegoris tentang Bhagavadgita sungguh banyak digunakan sekitar 

peralihan abad itu (lihat W. Douglas Hill, The Bhagavadgita [London: Oxford 
University Press, 1928], h. 99) dan berlanjut menjadi popular (lihat A.L. Herman, 
The Bhagavad Gita: A Translation and Critical Commentary [Springfield, IL: Charles 
C. Thomas, 1973], h. 107-08). Penting menyadari, bagaimanapun, bahwa Mahatma 
Gandhi datang dengan interpretasi alegoris atas miliknya sendiri, karena ia sungguh 
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klaim oleh Mahatma Gandhi bahwa Bhagavadgita mengajarkan 
nirkekerasan nampaknya tidak ditemukan sebelumnya, interpretasi 
alegoris tentang Bhagavadgita yang mendasarinya bukan tidak 
ditemukan sebelumnya dalam tradisi penafsiran Hindu kuno yang 
berkembang lebih maju tentang Bhagavadgita.20 v

Arvind Sharma adalah Profesor Birks Perbandingan Agama pada Fakultas  
Studi-studi Religius, McGill University, Montreal, Kanada. Karya-karyanya  
berfokus pada perbandingan agama, Hinduisme, dan peranan perempuan 
dalam agama.  

jelas mengatakan bahwa “Bahkan pada 1888-9, ketika saya mengenal Bhagavadgita, 
saya merasakan bahwa Bhagavadgita bukanlah karya historis, tetapi kitab ini, dengan 
samaran perang fisik, melukiskan perang yang berlangsung tak henti-hetinya dalam 
kalbu umat manusia, dan perang fisik ditampilkan semata-mata untuk melukiskan 
perang batin lebih memikat (Desai, The Gita According to Gandhi, h. 127). Harus 
diperhatikan selanjutnya bahwa menurut Mahatma Gandhi “perkenalan pertamanya 
dengan Bhagavadgita mulai pada 1888-9 dengan terjemahan ayat oleh Sir Edwin 
Arnold yang dikenal sebagai “Nyanyian Samawi” (Desai, The Gita According to 
Gandhi, h. 126). Terjemahan ini tidak menunjukkan Bhagavadgita sebagai sebuah 
alegori (lihar Edwin Arnold, The Song Celestial or Bhagavad Gita [Boston: Roberts 
Brothers, 1888], h. 9), bukan seperti terjemahan-terjemahan dan kajian-kajian 
oleh Annie Besant (The Bhagavad Gita or The Lord’s Song [London: Theosophical 
Publishing Society, 1906], h. 6 ��). Karena itu secara potensial menyesatkan untuk 
menyatakan, seperti dilakukan ole beberapa orang, bahwa Mahatma Gandhi 
pertama kali berkenalan dengan Bhagavad melalui terjemahan Annie Besant (lihat 
Agehananda Bharati, “The Hindu Renaissance and Its Apologetic Patterns,” The 
Journal of Asian Studies, 29, no. 2 [1970]: 274-5). Dengan cara yang sama, Mahatma 
Gandhi menunjukkan usaha-usahanya untuk membaca komentar Bal Gangadhar 
Tilak tentang Bhagavadgita (Desai, The Gita According to Gandhi, h. 125), yang tidak 
menyertakan interpretasi alegoris tentang Bhagavadgita. Kelihatanya keserupaan 
dalan penjelasan tentang Bhagavadgita yang ditunjukkan oleh Abhinavagupta dan 
penjelasan tentang Bhagavadgita oleh Mahatma Gandhi memberikan sebuah tempat 
perjumpaan penafsiran yang merentang beberapa abad. 

20 Makalah ini disampaikan pada konferensi pertama Australian Association 
for the Study of Religions yang diadakan di Adelaide pada 1976.
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guRu bAngSA, 
PembAHARu PemIkIRAn ISlAm

M. Goeswin Noer Rizal

Nurcholish Madjid, yang dipanggil akrab Cak Nur, adalah sosok 
utama dalam pembaruan pemikiran Islam modern di Indonesia. 
Seorang intelektual kelas berat, demikian Prof. Syafi’i Maarif 
menyebutnya dalam pengantar buku ini (h. xix). Cak Nur banyak 
menghadirkan kontroversi pemikiran tentang ke-Islam-an maupun 
ke-Indonesia-an yang oleh sebagian Muslim sering ditangkap salah. 
Membaca buku biografi tentunya kita membaca siapa yang ditulis 
dan siapa penulisnya. Biografi pemikiran Cak Nur ini ditulis oleh 
Muhamad Wahyuni Nafis, seorang murid dekat Cak Nur sendiri. 
Penulis biografi ini sendiri telah lama mengenal pemikiran Cak 
Nur jauh sebelum mengenal sosok Cak Nur. Penulis mulai bertemu 
dengan Cak Nur tahun 1989 di pengajian Paramadina. Dan mulai 
tahun 1992 intensitas penulis dengan Cak Nur mulai semakin aktif, 
ketika penulis menjabat Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa 
Islam) Cabang Ciputat, jabatan yang sama yang pernah Cak Nur 
emban di tahun 1963 (h. 35), diminta aktif untuk membantu 
menjalankan program-program di Paramadina (h. xxv). Intensitas 
ini berlangsung terus hingga sang guru kembali ke haribaan ilahi. 
Sehingga tidak mengherankan jika Muhamad Wahyuni Nafis 
sang murid menghadirkan pemikiran Cak Nur sang guru secara 
komprehensif dan otoritatif. Penulis memiliki dokumentasi yang 
sangat lengkap tentang Cak Nur baik dalam tulisan maupun dalam 
kenangan.
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Penulis membagi buku ini menjadi lima bagian. Bagian pertama 
bercerita tentang masa kecil Cak Nur hingga menempuh pendidikan 
doktoral di Universitas Chicago di Amerika. Banyak yang belum 
mengetahui jika kedua orang tua Cak Nur pertama kali memberinya 
nama Abdul Malik. Karena sering sakit-sakitan, namanya diganti 
menjadi Nurcholish (h. 4). Kedua orang tua Cak Nur, bapak Abdul 
Madjid dan ibu Fathanah, adalah keluarga terdidik dan mengenyam 
pendidikan yang cukup di zamannya. Kedua kakeknya, dari jalur 
ibu dan ayah memiliki kedekatan dengan K.H. Hasyim Asy‘ari, 
pendiri Nahdlatul Ulama (NU) (h. 5-8). Bakal benih intelektual 
yang telah lama ditanam telah lahir. Meski cita-cita kecil Cak Nur 
menjadi seorang masinis, kata bu Omi (istri Cak Nur), hal ini 

diwujudkannya dengan membawa gerbong pembaharuan pemikiran 
Islam di Indonesia (h. 9-10).

Pembaharuan pemikiran Islam tidak serta merta lahir begitu saja. 
Benihnya sudah sejak lama dipupuk dalam benak seorang Nurcholish 
Madjid yang dibesarkan di kalangan pesantren. Cak Nur pertama 
kali nyantri di Pesantren Rejoso kemudian pindah ke Pesantren 
Gontor (h. 11-16). Benihnya mulai berkecambah dan mulai berakar, 
Cak Nur melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di IAIN Jakarta 
(h. 25). Pertemuannya dengan banyak tokoh di Jakarta seperti Buya 
Hamka semakin memperkaya khazanah pemikirannya. Cak Nur pun 
mulai aktif berorganisasi dengan memilih HMI, alasannya karena 
HMI merupakan kelanjutan dari PII (h. 33). Aktivitasnya di HMI 
semakin memperluas jaringan dan wawasannya. 

Judul buku : ��k �u�� ����� �u��u �������:��k �u�� ����� �u��u �������:
	 	 	 Biografi	Pemikiran	Prof.	Dr.	Nurcholish	Madjid
Penulis	 :	 Muhamad�ah�uni NafisMuhamad	�ah�uni	Nafis
Penerbit	 :	 Penerbit Buku �om�asPenerbit	Buku	�om�as
�aktu	terbit	 :	 ��������
Jumlah	halaman	:	 37�	halaman
Ukuran	buku	 :	 �5	x	�3	cm
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Di HMI ketika Cak Nur menjabat sebagai Ketua Umum HMI 
Cabang Ciputat mulai merumuskan gagasan pemikiran Islamnya 
dengan membuat tulisan “Dasar-dasar Islamisme.” Tulisan ini ia 
ceramahkan keliling Jawa Barat sebagai pengurus Badko HMI 
Jawa Barat, bahkan Indonesia sebagai pengurus PB HMI. Menurut 
penulis, sangat mungkin kegiatan ini pula yang membuat Cak 
Nur terpilih menjadi Ketua PB HMI di Kongres Solo tahun 1966 
(h.36). Tulisan ini kemudian disempurnakan oleh Cak Nur menjadi 
“Nilai-nilai Dasar Perjuangan” (NDP). NDP lahir dari pemahaman 
Cak Nur atas al-Qur’an dan renungan perjalanannya ke Timur 
Tengah dengan melihat langsung bagaimana Islam dipraktikkan di 
sana (h.65). NDP dalam Kongres HMI ke-9 di Malang dijadikan 
pedoman penuntun orintasi kader HMI. Sepanjang sejarah HMI 
hanya Cak Nur yang terpilih dua kali menjadi Ketua PB HMI. 
Alasannya karena situasi HMI terancam terpecah belah menjadi 
dua: Jawa dan non-Jawa (h. 69). 

Bagian kedua berkenaan dengan berbagai lembaga atau institusi 
yang didirikan oleh Cak Nur dan institusi yang Cak Nur aktif di 
dalamnya. Mulai Yayasan Paramadina, Universitas Paramadina, 
Sekolah Madania, Sekolah Sevilla, sampai Perhimpunan Mem-
bangun Kembali Indonesia. 

Bagian ketiga mengupas banyak hal tentang pemikiran Cak Nur 
mengenai ke-Islam-an dalam konteks ke-Indonesia-an. Menurut 
penulis, Cak Nur melihat bahwa umat Islam periode 1970-an 
terjebak dalam ketertutupan dan menolak modernism, jatuh ke 
dalam kejumudan, dan bersikap reaktif serta penuh curiga terhadap 
pemerintahan Orde Baru. Akibatnya, umat Islam terpinggirkan 
dalam pembangunan bangsa, bahkan dianggap sebagai ancaman 
(h. 210). Umta Islam perlu strategi yang disebut penulis sebagai 
“integrasi” nilai-nilai ke-Islam-an dalam konteks kemanusiaan, 
politik, kemodernan dan keindonesiaan. Keempat proses itu 
saling berkelindan menyatu satu dengan yang lainnya dalam satu 
kesatuan konsep yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang 
modern sekaligus Islami dan humanis. Menurut penulis, inilah yang 
menjadi “tujuan besar” dari keseluruhan pemikiran Cak Nur (h. 
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211). Cak Nur adalah sosok intelektual yang berkeyakinan bahwa 
Islam mampu memberikan jalan keluar bagi kehidupan bergama, 
berbangsa dan bernegara. 

Bagian keempat tentang trilogi pemikiran Cak Nur yang 
disimpulkan oleh penulis sebagai intisari pemikiran Cak Nur 
tentang tawhīd, pluralisme dan Indonesia sebagai modern nation 
state. Tawhīd menurut Cak Nur dimaksudkan sebagai paham “me-
Maha-Esa-kan Tuhan,” atau “monoteisme.” Tawhīd tidaklah hanya 
percaya kepada Allah tetapi mencakup pula pengertian yang benar 
tentang siapa Allah yang kita percayai dan bagaimana sikap kita 
kepada-Nya serta kepada objek-objek selain Dia (h. 241). Tawhīd 
yang benar akan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu 
keterbatasan yang mengakibatkan kekecewaan dan berfungsi 
menjadi sarana pembebasan diri (self-liberation). Hal ini berimplikasi 
terbentuknya jiwa yang penuh keterbukaan, yang dengan jujur bisa 
menerima kebenaran dari siapa dan dari mana pun. (h. 246).

Kemajemukan atau pluralitas umat manusia adalah suatu 
kenyataan yang telah menjadi kehendak Allah. Manusia diciptakan 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal 
dan menghargai. Manusia harus menerima kemajemukan sebagai 
kenyataan dan berbuat baik berdasarkan kenyataan itu sendiri. 
Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa perbedaan antara manusia 
dalam bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai kenyataan yang 
positif, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Indonesia 
memiliki tingkat kemajemukan sosial budaya yang banyak. Dalam 
kondisi kemajemukan sosial-budaya setiap kelompok memerlukan 
adanya titik temu dalam nilai kesamaan dari semua kelompok. 
Dalam Islam, mencari dan menemukan titik persamaan adalah 
bagian dari ajarannya yang amat penting. Dalam al-Qur’an, 
Nabi Muhammad diminta mengajak Ahlul Kitab bersatu dalam 
pandangan yang sama (kalimah sawā’), yaitu paham Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Dalam konteks ini Nabi Muhammad berusaha 
mencari titik temu dengan berbagai pihak di Madinah dengan 
terlebih dahulu mengakui eksistensi keberadaan mereka (Piagam 
Madinah). Jadi pluralisme menurut Cak Nur adalah sunnatullāh 
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yang tidak akan berubah sehingga tidak mungkin dilawan dan 
diingkari. Dan Islam mengakui hak agama-agama lain, kecuali 
paganisme atau syirik, untuk menjalankan ajaran masing-masing 
dengan sungguh-sungguh (h. 279-280).

Tujuan negara bangsa adalah mewujudkan maslahat umum, 
suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara 
tanpa kecuali. Cak Nur mengacu pada Masyarakat Madinah yang 
pernah dibangun Nabi Muhammad pada abad ke-7 di Yastrib 
yang diubah namanya menjadi Madinah. Seperti juga yang diakui 
Robert N. Bellah bahwa sistem politik yang dibangun oleh Nabi 
Muhammad di Madinah dan dikembangkan di masa kekhalifahan 
rāsyidah adalah contoh bangunan masyarakat nasional modern 
dalam sejarah umat manusia yang bercirikan adanya komitmen, 
keterlibatan dan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, 
serta keterbukaan lembaga kemimpinan terhadap pengujian atas 
data kemampuan yang dicoba melembagakannya dalam pola 
kepemimpinan yang tidak berdasar pertimbangan keturunan, 
melainkan melalui permusyawaratan dan pemilihan (h.296).

Bagi penulis, Cak Nur adalah seorang pemikir Muslim yang 
komprehensif. Seluruh tema ke-Islam-an dalam arti luas, baik ranah 
akidah, fikih, kalam, tasawuf, falsafah, politik, ekonomi, pendidikan, 
kebudayaan, kenegaraan, pertahanan, maupun keamanan masuk 
dalam pemikirannya. Cak Nur menyadari betul bahwa semua 
pikiranan bermuara pada bangunan negara Indonesia sebagai negara 
bangsa modern. Upayanya mewujudkan hal tersebut membuatnya 
layak disebut sebagai Guru Bangsa.

Biografi ini bukanlah karya terakhir tentang Cak Nur dan 
pemikirannya. Tentu saja wacana tentang gagasannya akan terus 
berkembang sejauh kita mengaji, merawat, mengembangkan serta 
mengkritiknya secara kreatif. v

M. Goeswin Noer Rizal adalah aktivis Nurcholish Madjid Society (NCMS), 
yang diberi amanah untuk bertanggung jawab sebagai Sekretaris 
Program. 



djohan effendi

1�8	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015



Perjuangan dan roMantika PaSangan Seorang guru bangSa

	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015	 1��

PeRJuAngAn DAn RomAnTIkA
PASAngAn SeoRAng guRu bAngSA

Irfan Mohamad

 

Publik umumnya sudah mengenal sosok dan pemikiran Prof.Prof. 
Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang besar kontribusi pemikir- (Cak Nur) yang besar kontribusi pemikir-
annya bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kalangan Muslim. 
Jejak-jejak warisan pemikirannya yang mencerahkan itu masih bisa 
dirasakan hingga saat ini. Akan tetapi mungkin kita lupa bahwa di 
balik kiprah sosok Cak Nur (1939-2005) ada dukungan keluarga 
khususnya dari pasangan hidupnya. Tanpa dukungan penuh sang 
istri, yakni Omi Komaria, maka sosok dan kiprah Cak Nur mungkin 
tidak semonumental seperti yang kita ketahui.

Buku ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan haul ke-
10 wafatnya guru bangsa Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) 
pada 29 Agustus 2015 di Jakarta. Buku ini adalah refleksi suka duka 
dan perjuangan Omi Komaria saat menjalani hidup  berkeluarga 
selama 35 tahun dengan Cak Nur. Umumnya buku biografi tentang 
seorang tokoh berpusat pada tokoh tersebut serta kurang melihat dari 
perspektif keluarganya, hingga terkesan satu perspektif saja. Padahal 
keluarga adalah pendukung utama kiprah seseorang di ruang publik. 
Dengan adanya buku seperti ini dapat dilihat  adanya perspektif lain 
melengkapi buku biografi utama tokoh tersebut.

Banyak pelajaran bisa dipetik dari buku ini seperti menjembatani 
perbedaan asal tingkat sosial ekonomi pasangan, kesetiaan, komitmen 
pada perjuangan pasangan, bahu membahu, pentingnya kesalehan, 
kiat mendidik anak, pentingnya jejaring perkawanan, hikmah 
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mendampingi pasangan yang sakit, dan lain lain. Di samping itu 
diungkap beberapa hal penting yang tampaknya belum diketahui 
publik dari Cak Nur.

Penulisnya menuturkannya dengan mengalir dalam beberapa bab, 
yakni: (1) Menanti bintang kemilau, (2) Menata hati Menata hari, 
(3) Langkah panjang, (4) Mengeja berkah di perjalanan, (5) Damai 
di akhir pendakian, (6) Hari-hari kami, dan (7) Negeri yang dicintai 
Cak Nur. Bab-bab itu ditulis oleh Omi dengan didasari kesadaran  
bahwa komitmen dan kesetiaan adalah pilar utama dalam keluarga. komitmen dan kesetiaan adalah pilar utama dalam keluarga.     

Pada bab awal buku diceritakan perkenalan Omi dengan Cak 
Nur. Diakui Omi bahwa ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan 

Cak Nur yang usianya 10 tahun lebih tua. Meskipun awalnya Omi 
menolak tapi demi bakti pada orang tua dan setelah adanya proses 
perkenalan (”pacaran”) akhirnya Omi bisa menerima. Omi mengakui 
saat ”pacaran” beberapa bulan itulah baru ia merasa simpati dan 
dekat dengan Cak Nur sehingga bisa menerimanya. Mereka akhirnya 
menikah pada 30 Agustus 1969 dan Omi rela mundur sebagai 
mahasiswi tingkat II Fakultas Kedokteran saat itu.

Saat menikah Cak Nur yang lulusan IAIN itu masih menjadi 
Ketua PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan belum memiliki 
pekerjaan tetap. Cak Nur baru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sekitar 4 tahun 
kemudian. Membina rumah tangga dengan Cak Nur yang tingkat 
sosial ekonominya di bawahnya, tentu Omi memerlukan penyesuaian 
yang sulit di masa-masa awal. Apalagi pekerjaan Cak Nur saai 

Judul	buku	 :	 �idu�ku Bersama �ak Nur:�idu�ku	Bersama	�ak	Nur:
	 	 	 �atatan	Omi	�omaria	Madjid
Penulis	 :	 Omi �omaria MadjidOmi	�omaria	Madjid	
Penerbit	 :	 Nurcholish Madjid �ociet��� JakartaNurcholish	Madjid	�ociet���	Jakarta
�aktu	terbit	 :	 Agustus	���5���5
Jumlah	halaman	:	 vii	+	�9�	halaman
Ukuran	buku	 :	 �3.5	x	��	cm
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itu belum jelas hingga sulit mencukupi nafkah keluarga, bahkan 
adakalanya biaya berobat untuk anak sakit pun tidak ada. 

Kondisi finansial itu dihadapi Omi dengan tabah  karena 
komitmennya mendukung perjuangan Cak Nur, seiring adanya 
dukungan orang tuanya serta bantuan teman/sahabat Cak Nur. 
Berbagai kiat dilakukannya agar bahtera keluarga berjalan seperti 
hidup hemat, menjual barang tidak terpakai dan lain lain. Bahkan 
ketika Cak Nur melanjutkan studi di Universitas Chicago, USA, 
Omi bekerja sebagai baby sitter (h. 102) berhubung beasiswa Cak 
Nur hanya cukup untuk Cak Nur. Kondisi itu berangsur membaik 
seiring dengan kemajuan karir Cak Nur sebagai seorang intelektual, 
peneliti dan dosen sepulang ke Indonesia.

Satu hal yang mungkin belum diketahui publik adalah latar 
belakang munculnya inspirasi Cak Nur mengeluarkan jargon “Islam 
Yes, Partai Islam No?” di tahun 1970-an, saat itu tokoh Golkar 
Amir Machmud mengemukakan kegelisahannya pada Cak Nur atas 
kampanye tokoh partai Islam yang mengatakan bahwa yang memilih 
bukan partai Islam akan masuk neraka meskipun giat beribadah. Cak 
Nur pun lalu mengeluarkan jargon tersebut (h. 99).

Omi mendukung sepenuhnya komitmen Cak Nur tentang 
pentingnya pendidikan sebagai human investment. Hal yang telah 
dirintis Cak Nur sejak tahun 1960-an saat memimpin HMI dan 
menulis NDP (Nilai-nilai Dasar Perjuangan) HMI yang dipakai 
hingga saat ini. Kemudian Cak Nur dengan kawan-kawan  mendirikan 
Yayasan Paramadina pada 1986, Universitas Paramadina pada 1998, 
Sekolah Sevilla, dan PMKI (Perhimpunan Membangun Kesatuan 
Indonesia) pada 2001. Omi menulis “Cak Nur memang pribadi yang“Cak Nur memang pribadi yangCak Nur memang pribadi yang 
sederhana dan berjuang tanpa pamrih untuk kemajuan bangsanya. 
Berbagai kedudukan ditawarkan tetapi ia tolak dan memilih menjadi 
seorang guru yang bebas menyampaikan pengetahuannya” (h. 
146). 

Saat Cak Nur sakit terkena kanker hati (awal 2004) hingga 
wafatnya pada 29 Agustus 2005 Omi dengan setia mendampinginya 
saat berobat di China, Singapura dan Jakarta. Omi mengemukakan 
meski dalam kondisi sakit, Cak Nur selalu menjalankan ibadah 
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ritualnya (salat), berzikir, membaca/menjelaskan al-Qur’an, bahkan  
semangat Cak Nur berkontribusi pemikiran bagi bangsa tidak pernah 
padam. Di samping itu beberapa kali Omi dibuat kaget karena Cak 
Nur sepertinya tahu akan ada beberapa peristiwa/tragedi nasional 
sebelum peristiwa itu terjadi.  Beberapa minggu sebelum wafatnya 
Omi sering mendengar Cak Nur berkata ia melihat sosok-sosok yang 
secara kasat mata tidaklah tampak. Buku ini ditutup Omi dengan 
mengutip transkrip rekaman pidato Cak Nur dalam rangka peringatan 
kemerdekaan RI yang dibuat pada 12 Agustus 2005  (h. 189-191).

Ringkasnya buku ini memaparkan bagaimana dukungan pasangan 
pada perjuangan seorang yang berasal dari keluarga miskin pedesaan 
dengan latar belakang pendidikan pesantren/agama sehingga bisa 
mencuat menjadi tokoh intelektual nasional. Publik seharusnya bersyu-
kur telah memiliki seorang intelektual dan guru bangsa yang mencerah-
kan seperti Cak Nur. Di samping itu publik juga seharusnya berterima 
kasih kepada Omi yang ada di balik ketokohan Cak Nur; Omi telah 
berjuang optimal dalam mendukung suaminya, Cak Nur. 

Kiranya publik dan segenap keluarga umumnya dapat belajar 
banyak dari buku ini bagaimana kiat-kiat membangun hidup 
berkeluarga yang harmonis dan langgeng. Di samping itu bagi kalangan 
keluarga intelektual, buku ini juga memuat kiat-kiat berjuang menjadi 
seorang intelektual handal di tengah kondisi bangsa yang masih 
berkembang saat ini. Menjadi intelektual handal yang mencerahkan 
bangsa kini semakin langka di tengah orientasi hedonistik pragmatis 
saat ini. Padahal kita tahu kiprah para intelektual amat dibutuhkan 
agar kita dapat dipandu oleh pemikiran-pemikiran yang mencerahkan 
serta terhindar dari keterjerumusan, seperti kata Plato bahwa sebuah 
negara sudah seharusnya dipandu oleh para filsuf (intelektual). v

Irfan Mohamad adalah aktivis Paramadina dan Nurcholish Madjid Society. Ia 
adalah lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta.
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uCAPAn TeRImA kASIH

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

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

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

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

Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2015
Pengurus Nurcholish Madjid Society



djohan effendi

1�8	 TiTik-Temu,	Vol.	8,	No.	1,	Juli	-	Desember	2015

PembeTulAn

Titik-Temu 7/2 (Januari – Juni 2015)

NO. HLM. BRS. SALAH BETULSALAH BETUL          

1. 103 19 turunya turunnya  
2. 104 29 pakain pakaian                                                         
3. 104 30 sekarang in! sekarang ini! 
4. 105 1 sang sang Syekh
5. 107 20 sepenuhnhya sepenuhnya
6. 107 23 Muslim Muslim,
7. 108 13 yangg yang
8. 109 13 memilki memiliki
9. 112 17 mistikalisme, Timur mistisisme Timur  
10. 115 dll. 8 dll ‘Ayn al-Qudat ‘Ayn al-Qudlat
11. 121 14 pilahan pilihan
12. 122 6 kemanisiaan kemanusiaan
13. 127 9 perumpaan perumpamaan
14. 128 24 se suatu sesuatu
15. 132 12 keterkaiatan keterkaitan
16. 134 6 aktivita-aktivitas aktivitas-aktivitas
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