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AnDAlAH YAnG menenTUKAn
PeRJAlAnAn HIDUP AnDA

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu 
kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka 
sendiri (al-Qur’an 13:11).

Katakanlah [Muhammad]: “Kebenaran [sekarang telah datang] dari 
Tuhanmu. Siapa yang ingin [beriman], hendaklah dia beriman; siapa 
yang ingin [kafir], hendaklah dia kafir” (al-Qur’an 18: 29). 

Allah tidak menzalimi mereka [orang-orang yang kafir], tetapi 
merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri (al-Qur’an 3:117).

Kabbalah mengajarkan bahwa kehidupan Anda ibarat film yang 
bisa berbentuk komedi, tragedi, melodrama, atau pertunjukan 
jenaka, tetapi pilihan di tangan Anda. Tambahan lagi, kemampuan 
mengubah film Anda selalu di tangan Anda (Rav Berg). 

Kabbalah mengajarkan bahwa semua pengalaman kita — masa lalu, 
sekarang, dan depan — adalah hasil pikiran dan perbuatan kita, 
dan tidak lain dari itu (Rav Berg).

Manusia bagaikan sebuah televisi dengan jutaan saluran. Jika kita 
menyetel saluran Buddha, kita adalah Buddha itu sendiri. Jika kita 
menyetel saluran kesedihan, kita adalah kesedihan itu sendiri. Jika 
kita menyetel saluran senyum, kita adalah senyum itu sendiri. Kita 
tidak bisa membiarkan satu saluran saja mendominasi diri kita. 
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maKna Puasa

Ada berbagai macam benih dalam diri kita dan kita harus tangkap 
situasi dalam genggaman tangan kita agar kita memperoleh kembali 
kedaulatan diri kita (Thich Nhat Hanh). v

andalah yang menentuKan Perjalanan hIduP anda
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PenGAnTAR

Tidak diragukan bahwa agama sangat penting bagi umat 
Islam Indonesia. Betapa pentingnya agama di negara yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam ini sehingga agama atau 
aliran kepercayaan harus dicantumkan dalam KTP (Kartu Tanda 
Penduduk), dan salah satu syarat untuk menjadi pejabat adalah 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa pun yang tidak bisa 
menyesuaikan diri dengan “irama pelabelan agama” di negeri ini 
akan tersingkir dari keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik. 
Yang penting adalah “label agama,” “identitas agama.” Soal “kualitas 
kehidupan keagamaan” tunggu dulu. Dalam kenyataannya, agama 
sebagai identitas lebih terlihat lebih diutamakan daripada agama 
sebagai kualitas.

Para cendekiawan, yang disebut pula intelektual atau inteligensia, 
termasuk yang bertanggungjawab atas upaya meningkatkan 
kualitas kehidupan keagamaan masyarakat kita. Mereka tentu saja 
menyadari bahwa agama sebagai identitas belaka tanpa dibarengi 
dengan kualitas keagamaan, yang berintikan akhlak mulia, sangat 
mengkhawatirkan bagi kehidupan keagamaan masyarakat. Mereka 
harus mampu menjadi teladan dalam kehidupan keagamaan bagi 
masyarakat. Karena itu, mereka harus mulai dari diri mereka sendiri 
untuk hidup berakhlak mulia. 

Menyempurnakan akhlak mulia adalah misi yang diemban 
oleh Nabi Muhammad saw, yang diutus di tengah Arab yang 
hidup dalam suasana padang pasir yang tidak pernah damai dan 
tenang. Permusuhan, perkelahian, perampokan, dan pertumpahan 
darah merupakan kejadian sehari-hari. Kata yang paling tepat 
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untuk melukiskan keadaan bangsa Arab ketika itu adalah 
“biadab” (barbaric), sebagaimana digunakan oleh Huston Smith. 
Selama 23 tahun menjalankan misi sucinya, yang penuh dengan 
rintangan-rintangan luar biasa berat dalam berbagai bentuk, untuk 
mengangkat martabat kemanusiaan bangsa Arab, Rasulullah ini 
dan para sahabatnya dengan pertolongan Allah berhasil mengubah 
bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab.

Akhlak mulia yang diperjuangkannya dimulai dari dirinya 
sendiri. Dengan iman dan amal saleh ia menjadi manusia bertakwa, 
yang berakhlak mulia. Ia menjadi teladan terbaik bagi para 
pengkutnya untuk menyempurnakan akhlak mulia dalam kehidupan 
individual dan social. Ia berakhlak dengan akhlak Allah, dengan 
nama-nama Allah. Berakhlak dengan akhlak Allah identik dengan 
berakhlak dengan al-Qur’an. Ketika ‘Aisyah ditanya tentang akhlakKetika ‘Aisyah ditanya tentang akhlak 
Rasulullah, ia menjawab, “Akhlaknya adalah al-Qur’an.” Ketika 
memuji akhlak Muhammad, Allah Ta‘ālā berkata, “Sesungguhnya 
engkau memiliki akhlah agung (khuluq ‘azhīm)” (Q 68: 4). 

Akhlak mulia adalah buah takwa kepada Allah. Orang bertakwa 
dibimbing oleh Allah melalui ilmu yang diajarkan-Nya. Jika Anda 
ingin diajari atau diberi ilmju oleh Allah, maka cara yang harus 
dilakukan adalah bertakwa. Ada baiknya di sini kita berusaha 
memahami arti “takwa” (kata benda) dan “bertakwa” (kata kerja). 
Kata “takwa” berasal dari kata Arab “taqwā” dalam al-Qur’an. 
Kata ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau 
diindonesiakan “takwa,”dan sering diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris “godfearing,” “godliness,” “devoutness,” atau “piety.” MenurutMenurut 
saya, ada terjemahan yang lebih tepat untuk kata “taqwā,” yaitu 
“God-consciousness,” yang ditulis oleh Muhammad Asad, seorang 
sarjana Muslim asal Swis, dalam karyanya The Message of the 
Qur’an.1 

Kata “bertakwa” atau lengkapnya ungkapan “bertakawa ke-
pada Allah” adalah terjemahan atau pengindonesiaan kata “ittaqā 

1 Muhammad Asad, The Message of the Qur’an (Gibraltar: Dar al-Andalus, 
1980), misalnya, h. 43, 140.  

Pengantar
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Allāh” (ittaqā adalah kata kerja dari “taqwā”). Ungkapan “ittaqā 
Allāh” biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau 
diindonesiakan “bertakwa kepada Allah,” dan sering diterjemahkan 
ke dalam bahasa Inggris “to fear God,” “to fear Allah,” atau “to 
have fear of Allah.” Adapun terjemahan Muhammad Asad untukAdapun terjemahan Muhammad Asad untuk 
ungkapan “ittaqā Allāh” adalah “to remain conscious of God.”2 

Terjemahan Muhammmad Asad tentang “taqwā” sebagai “sebagai “God-
consciousness” dan “ittaqā Allāh” sebagai “sebagai “to remain conscious of God” 
kelihatannya lebih sesuai dengan arti asal kata taqwā, yang seakar 
dengan kata kerja ittaqā, yang berarti “berhati-hati,” “waspada,” 
“berjaga-jaga,” “memelihara,” “melindungi,” dan “berhati-hati 
terhadap.”3 Arti ini menekankan betapa pentingnya kesadaran dan 
kehadiran hati agar senantisa tertuju kepada Tuhan. Arti ini lebih 
tepat dan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibn ‘Arabi dalam 
sebuah bagian al-Futūhāt al-Makkiyyah seperti tercermin pada 
ungkapan “zikir di atas karpet adab, murāqabah (pengawasan diri 
terus-menerus agar perhatian hati senantiasa tertuju kepada Allah), 
kehadiran, dan kesiapan untuk menerima apa yang datang kepada 
kami dari Dia.” Ibn ‘Arabi mengatakan,

Mereka menceritakan kepada kami [atau: kepadaku (kepada Ibn 
‘Arabi)]: “Kami menempuh jalan lain untuk memahami kata-
kata ini, yaitu dengan mengosongkan hati kami dari penalaran 
reflektif dan duduk bersama al-Haqq dengan zikir di atas 
karpet adab, murāqabah (pengawasan diri terus-menerus agar 
perhatian hati senantiasa tertuju kepada Allah), kehadiran, dan 
kesiapan untuk menerima apa yang datang kepada kami dari 

2 Asad, The Message of the Qur’an, misalnya, h. 63, 243.
3 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-English, edited 

by J.Milton Cowan, Fourth Edition (Wiesbaden: Otto Harrassowitz,1979), h. 
1282; Ilyas Anthun Ilyas & Idward I. Ilyas, Qāmūs Ilyās al-‘Ashrī: ‘Arabī-Injlīzī  
(Elias A. Elias & Edward E. Elias, Elias’ Modrern Dictionary: Arabic-English 
(Beirut: Dar al-Jayl, 1981), h. 811; Al-Mu‘jam al-‘Arabi  al-Asasi li al-Nathiqin 
bi al-‘Arabiyyah wa Muta‘allimiha, disusun dan disiapkan oleh Jama‘ah min Kibar 
al-Lughawiyyin al-‘Arab (Beirut: La Rose, t.th.), h. 1329.

Pengantar
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Dia Ta‘ālā (Yang Mahatinggi), supaya al-Haqq Ta‘ālā, bertindak 
mengajar kami melalui kasyf (penyingkapan) dan verifikasi,” 
karena mereka mendengar Dia berfirman: “Bertakwalah 
kepada Allah supaya Allah mengajarmu” [Q 2: 282], dan Dia 
berfirman pula: “Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
akan menganugerahimu furqān (kemampuan membedakan 
antara yang hak dan yang batil)” [Q 8: 29], “Katakanlah, ‘Ya, 
Tuhanku, tingkatkanlah aku [atau: jadikanlah aku meningkat] 
dalam pengetahuan’” [Q 20: 114], “Dan Kami mengajarnya 
pengetahuan [yang datang] dari Kami” (Q 18: 65]. Maka 
ketika hati dan tekad kuat menghadap kepada Allah Ta‘ālā 
dan mencari perlindungan kepada-Nya, dan mencampakkan 
jauh-jauh darinya [hati dan tekad kuat] segala yang dipegang 
teguh oleh orang-orang lain yang terkait dengan pretensi kajian, 
penalaran, dan kesimpulan akal, akal mereka menjadi sehat dan 
hati mereka menjadi bersih dan kosong. Maka ketika kesiapan 
ini mereka miliki, al-Haqq menampakkan Diri-Nya sebagai 
Guru/Pengajar kepada mereka. Oleh karena itu, musyāhadah 
(kesaksian) memberitahukan kepada mereka makna berita-
berita dan kata-kata ini sekaligus dalam suatu waktu.4 

Sekarang mari kita perhatikan bagaimana Abu al-Qasim ‘Abd 
al-Karim al-Qusyayri dalam karyanya al-Risālah fī ‘Ilm al-Tashawwuf 
menjelaskan arti takwa. Ketika membicarakan makna takwa, ia 
menceritakan kisah-kisah beberapa Sufi sebagai contohnya. Di 
antara kisah-kisah itu adalah kisah tentang takwa Abu Yazid, 
seorang Sufi dari Persia. Dikisahkan bahwa Abu Yazid mencuci 
pakaiannya di padang rumput yang luas dan ketika itu ia bersama 
seorang sahabatnya.  Sahabat itu berkata kepadanya, “Kita jemur saja 
pakaian di dinding tanaman anggur.” Abu Yazid menjawab, “Jangan 
menancapkan pasak di dinding orang!” Sahabat itu berkata, “Kita 
jemur saja pakaian di atas pohon.” Abu Yazid menjawab, “Jangan! 
Cara itu akan menyebabkan ranting-ranting pohon patah.” Sahabat 

4 Ibn ‘Arabi, al-Futūhāt al-Makkiyyah, 1: 139-40.

Pengantar
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itu berkata, “Kita jemur saja pakaian di atas rumput yang hijau.” 
Abu Yazid menjawab, “Jangan! Rumput adalah makanan hewan, 
maka kita tidak boleh menutupinya dengan pakaian dari hewan.” 
Lalu Abu Yazid menghadapkan punggungnya ke arah matahari 
dan meletakkan pakaian di punggungnya hingga satu sisi pakaian 
itu kering. Kemudian ia membalik pakaian itu hingga sisi lainnya 
juga kering.5

Dikisahkan pula bahwa pada suatu hari Abu Yazid memasuki 
mesjid dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba tongkat 
itu jatuh dan menimpa tongkat seorang kakek di sampingnya yang 
juga ditancapkan oleh kakek itu ke tanah. Kakek itu membungkuk 
dan mengambil tongkatnya. Ketika pulang dari mesjid itu, Abu 
Yazid mampir di rumah kakek itu dan meminta maaf kepadanya, 
dan ia berkata, “Yang menyebabkan Anda membungkuk [untuk 
mengambil tongkat Anda yang ditimpa tongkatku] adalah 
kelalaianku dalam menancapkan tongkatku sehingga Anda terpaksa 
membungkuk.”6 

Ada pula kisah Ibrahim Ibn Adham, Sufi yang terkenal dengan 
kehidupan asketiknya. Sufi ini mengisahkan bahwa pengalaman 
spiritualnya sebagai berikut. “Pada suatu malam aku tidur di bawah 
Kubah Batu ([Qubbat] al-Shakhrah) di Bait al-Maqdis. Di tengah 
malam dua malaikat turun. Salah satu malaikat bertanya kepada 
sahabatnya, ‘Siapa ini?’ Sahabatnya itu menjawab, ‘Ia adalah Ibrahim 
Ibn Adham.’ Maka malaikat pertama mengatakan, ‘Inilah orang 
yang derajatnya telah diturunkan satu derajat oleh Allah.’ Lalu 
malaikat kedua bertanya, ‘Mengapa?’ Malaikat pertama menjawab, 
‘Ia telah membeli kurma dari Basrah, dan ketika itu sebutir kurma 
penjual buah-buahan itu jatuh ke dalam kurmanya dan bercampur 
dengannya, sedangkan ia belum mengembalikan sebutir kurma itu 
kepada pemiliknya’.” Ibrahim melanjutkan kisahnya, “Maka aku 

5 Abu al-Qasim ‘Abd al-Karim al-Qusyayri al-Nisaburi, al-Risālah al-
Qusyayriyyah fī ‘Ilm al-Tashawwuf, diedit oleh Ma‘ruf Zariq dan ‘Ali ‘Abd al-
Hamid Balthaji (Beirut: Dar al-Khayr, t.th.), h. 107.

6 Al-Qusyayri, al-Risālah al-Qusyayriyyah,  h. 107
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kembali ke Basrah, dan aku membeli kurma dari orang itu dan 
menjatuhkan sebutir kurma ke dalam kurmanya. Kemudian aku 
kembali ke Bait al-Maqdis dan aku tidur lagi di bawah Kubah Batu. 
Ketika tengah malam datang, tiba-tiba aku berdampingan dengan 
dua malaikat yang turun dari langit. Salah satu malaikat bertanya 
kepada sahabatnya, ‘Siapa orang ini?’ Malaikat yang satu lagi 
menjawab, ‘Ini adalah Ibrahim Ibn Adham.’ Malaikat yang bertanya 
tadi berkata, ‘Inilah orang yang kedudukannya dikembalikan dan 
derajatnya ditinggikan oleh Allah’.”7     

 Tiga kisah ini membantu kita memahami apa sebenarnya yang 
dimaksud dengan takwa. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa 
pentingnya kesadaran, kehati-hatian, dan kewaspadaan untuk 
memelihara diri agar terhindar dari segala sesuatu yang merusak 
dan membahayakan diri kita yang mendatangkan penderitaan dan 
siksaan bagi kita, bukan hanya di akhirat nanti tetapi juga di dunia 
ini. Kesadaran, kehati-hatian dan kewaspadaan untuk memelihara 
diri inilah yang dimaksud dengan takwa. Inilah arti takwa yang 
sesuai dengan arti asal kata taqwā, yang seakar dengan kata kerja 
ittaqā, yang berarti “berhati-hati,” “waspada,” “kerjaga-jaga,” 
“memelihara,” “melindungi,” dan “berhati-hati terhadap.”

Sesungguhnya takwa mempunyain arti yang luas. Takwa bukan 
hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesuatu yang harus kita 
pelihara agar tidak mendatangkan pendertaan, kesengsaraan, dan 
kesusahan. Memelira diri agar kesadaran selalu tertuju Allah adalah 
takwa. Memelihara diri agar tidak lupa, lalai, dan abai mengingat 
Allah adalah takwa. Memelihara lingkungan hidup seperti dinding, 
tembok, tanaman, dan rumput adalah bagian dari takwa. Menjaga 
sikap dan perilaku agar tidak menyusahkan orang lain adalah bagian 
dari takwa. Berhati-berhati agar tidak sedikit pun merugikan orang 
lain dalam jual-beli adalah bagian dari takwa. Memelihara diri agar 
tidak melakukan maksiat adalah bagian dari takwa. Menjaga diri 
agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan adalah bagian dari takwa. 
Menjaga diri agar tetap sehat adalah bagian dari takwa.

7 Al-Qusyayri, al-Risālah al-Qusyayriyyah,  h. 107-108.
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Nurcholish Madjid mengatakan bahwa dalam kenyataannya 
setiap kelompok sosial dengan pandangan hidupnya masing-
masing mempunyai kaum inteligensianya. Mereka ini berfungsi 
sebagai “pemberi penjelasan” tentang pandangan hidup yang 
menjadi anutan masyarakat. Karena itu di mana-mana kaum 
inteligensia mempunyai kewajiban sebagai sumber informasi bagi 
masyarakat tentang pandangan hidup tersebut, baik informasi yang 
mempunyai efek pembenaran dan justifikasi atau yang mempunyai 
efek pelurusan dan koreksi. Maka peranan dan tugas itu, kata 
pemikir Muslim Indonesia terkemuka ini, ialah memberi penjelasan 
dan kejelasan tentang ajaran-ajaran Islam, dengan dampak yang 
diharapkan berupa tumbuhnya sikap-sikap keagamaan yang lebih 
sejalan dengan makna dan maksud hakiki ajaran agama. 

Kelompok masyarakat yang disebut cendekiawan, intelektual, 
atau inteligensia termasuk kelompok yang bertanggungjawab 
untuk memerikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang 
ajaran agama, termasuk apa yang dimaksud dengan takwa. Peranan 
dan tugas para cendekiawan untuk memberikan penjelasan dan 
pemahaman ajaran agama sangat penting karena penjelasan 
dan pemahaman yang keliru akan mengakibatkan penghayatan 
keagamaan yang keliru juga meskipun dimaafkan dan masih diberi 
balasan oleh Allah sejauh tidak disengaja. Ali Syariati, seorang 
cendekiawan Muslim Iran, mengingatkan para cendekiawan, 
termasuk dirinya, memperkenalkan diri dan pemikiran-pemikiran 
mereka kepada masyarakat awam. Ia mengatakan,

Jika orang awam tidak mengenal mereka [para intelektual] 
dan tidak memahami gagasan mereka, maka merekalah yang 
harus disalahkan, bukan masyarakat awam. Sebagai seorang 
intelektual, saya harus disalahkan, bukan orang-orang di 
bazaar atau di jalan-jalan dan di desa-desa. Saya mempunyai 
tanggung jawab yang harus saya pikul, yaitu mengenalkan diri 
saya dan ide-ide saya kepada mereka. Jika seorang mullah atau 
pengkhutbah yang sabar memperoleh popularitas di tengah-
tengah bazaar atau massa, tetapi seorang dengan intelek besar 
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tetap tidak dikenal dan samar-samar di hadapan public, maka 
siapa yang disalahkan? Yang harus disalahkan adalah sang 
intelektual yang tidak mau turun dari Palace Hotel. Dialah 
yang harus bertanggungjawab, bukan orang awan.8  

Lebih dari sekadar memberikan penjelasan dan pemahaman 
ajaran agama seperti iman dan takwa, maka tugas dan tanggung 
jawab para cendekiawan, kata Ali Syariati, adalah “membangkitkan 
dan membangunkan masyarakat, bukan memegang kepemimpinan 
politik negara.” Para cendekiawan harus mampu memberikan pen-
cerahan, yang memancarkan cahaya terang untuk menghilangkan 
kegelapan, yang membangunkan jiwa dari tidur, yang membangkitkan 
semangat dari kelesuan. Mereka harus mampu membantu mengubah 
diri kita, jiwa kita, atau mental kita, untuk membentuk karakter 
baik dan kuat, akhlak mulia, budi pekerti. Mengubah diri kita 
adalah syarat mutlak untuk mengubah keadaan bangsa kita agar 
menjadi bangsa yang maju dan dihormati. “Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga 
mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri” (Q 
13:11). Tuhan mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari 
perubahan “apa yang ada dalam diri mereka sendiri” (mā bi-anfusi-
him), yang diartikan “diri batiniah mereka” (“their inner selves”) 
seperti ditafsirkan oleh Muhammad Asad, atau “pemikiran mereka 
sendiri” seperti diartikan oleh Nurcholish Madjid.  

Tulisan Nurcholish Madjid dalam “Sajian Khusus” nomor 
ini, yang berjudul “Peranan Kaum Inteligensia dalam Kehidupan 
Keagamaan,” adalah penting untuk membantu para pembaca 
mengetahui, seperti tergambar pada judulnya, peranan kaum 
intlegensia dalam kehidupan keagamaan. Tulisan pemikir Muslim 
terkemuka ini dilengkapi oleh tulisan Muhamad Wahyuni Nafis, 
yang berjudul “Berpijak pada Warisan Intelektualisme Cak Nur,” 
yang menunjukkan bahwa Cak Nur sebagai seorang inteligensia telah 

8 Ali Syariati, Tugas Cendekiawan Muslim, diterjemahkan oleh M. Amien 
Rais (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1984), h. 183.
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mewariskan pemikiran intelektual keagamaan yang memberikan 
pencerahan bagi para murid dan pengikutnya. 

Kami juga menyajikan tulisan-tulisan lain tentang upaya 
merumuskan teologi hidup damai Muslim-Kristen, tentang pasca-
modernisme dan masyarakat konsumer, tentang makna din dalam 
al-Qur’an, dan tantang kesadaran sebagai sumber kebahagiaan. 
Kami juga menyajikan dua resensi buku masing-masing tentang 
bagaimana mengobati diri dengan karya Jalaluddin Rumi Masnawi 
dan tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad.  

Selamat membaca. v

Pemimpin Redaksi
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PeRAnAn KAUm InTelIGenSIA
DAlAm KeHIDUPAn KeAGAmAAn 

mASYARAKAT

Nurcholish Madjid

mukadimah

Mungkin pertama-tama perlu ditegaskan bahwa kehidupan 
keagamaan bukanlah monopoli suatu kelompok tertentu dalam 
masyarakat. Kalau keagamaan atau religiositas didefinisikan dalam 
arti seluas-luasnya sehingga meliputi pula sikap-sikap hidup yang 
merupakan padanan religiositas itu sekalipun tidak diakui dan 
mungkin dapat dipandang sebagai religiositas semu atau palsu, maka 
sikap hidup serupa itu dimiliki praktis oleh setiap orang. Manusia 
hidup tidak mungkin tanpa rasa dimensi kedalaman tertentu yang 
menyentuh emosi dan jiwanya, jika tidak boleh disebut rohaninya, 
dan yang dinyatakan dalam keharuan, ketidakberdayaan diri, 
keinsafan sebagai tenggelam dalam keseluruhan yang serba meliputi. 
Dalam keadaan seperti itu seseorang akan merasa “telah menemukan 
dirinya” yang bahagia — lagi-lagi biarpun rasa bahagia dalam arti 
semu atau palsu — seperti yang dapat dengan mudah disaksikan 
dalam situasi peleburan pribadi dalam kelompok besar atas dasar 
persamaan ideologi dan “tujuan” hidup (misalnya, situasi seorang 
individu komunis dalam rapat raksasa partai atau seorang individu 
serdadu Jerman dalam parade kaum Nazi).
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Jika itu semua dikaitkan dengan rasa makna hidup — betapapun 
palsunya rasa makna hidup itu — maka “religiositas” dalam arti 
seluas-luasnya itu merupakan bagian dari hidup itu sendiri. Dari 
sudut tinjauan itu maka peranan kaum inteligensia atau cendekiawan 
tidak relevan, sebab secara potensial suatu bentuk religiositas telah 
dipunyai oleh setiap orang sesuai dorongan naluri hidupnya. 

Tetapi dalam kenyataannya setiap kelompok sosial dengan 
pandangan hidupnya masing-masing mempunyai kaum inteligen-
sianya. Mereka ini berfungsi sebagai “pemberi penjelasan” tentang 
pandangan hidup yang menjadi anutan masyarakat. Karena itu di 
mana-mana kaum inteligensia mempunyai kewajiban sebagai sumber 
informasi bagi masyarakat tentang pandangan hidup tersebut, baik 
informasi yang mempunyai efek pembenaran dan justifikasi atau 
yang mempunyai efek pelurusan dan koreksi. Dalam bentuknya yang 
paling formal, peranan kaum inteligensia dicontohkan oleh peranan 
Politbiro dalam partai komunis, atau mungkin BP7 dalam masyarakat 
Pancasila kita. Dari contoh-contoh yang ada, kaum inteligensia yang 
diorganisasikan secara formal umumnya dimaksudkan untuk menjadi 
badan pelaksana indoktrinisasi, suatu hal yang biasa dianut dalam 
masyarakat-masyarakat totaliter dan tertutup. Dengan indoktrinasi 
seseorang diharapkan tidak akan “menyimpang” dari garis paham 
atau ideologi yang dianut bersama, dan tidak mudah “terpengaruh” 
oleh berbagai paham atau ideologi dari luar. Karena itu ciri umum 
masyarakat totaliter ialah ketertutupan, suatu sikap yang timbul dari 
kegairahan menjaga kemurnian diri pribadi dan masyarakat dari 
kemungkinan “tercemar” oleh hal-hal dari luar yang dianggap secara 
apriori tidak benar. Peranan kaum inteligensia dalam masyarakat 
serupa itu ialah memberi kejelasan tentang apa yang dianggap benar 
dan apa yang dianggap palsu.

Religiositas: Antara yang Sejati dan yang Palsu

Mengatakan bahwa setiap pribadi memiliki naluri religiositas 
— dalam pengertian apapun, baik yang sejati maupun yang palsu 
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— sebenarnya adalah sama dengan mengatakan bahwa setiap 
pribadi memiliki naluri untuk berkepercayaan. Dalam tinjauan 
antropologi budaya, naluri itu muncul berbarengan dengan hasrat 
memperoleh kejelasan tentang hidup ini sendiri dan alam sekitar 
yang menjadi lingkungan hidup itu. Karena itu setiap orang dan 
masyarakat pasti mempunyai keinsafan tertentu tentang apa yang 
dianggap “pusat” dan “sentral” dalam hidup. Seperti dikatakan oleh 
Mircea Eliade,

 Setiap orang cenderung, sekalipun tanpa disadari, mengarah 
ke Pusat, dan menuju pusatnya sendiri, dimana ia akan me-
nemukan hakikat yang utuh—yaitu rasa kesucian. Keinginan 
yang begitu mandalamberakar dalam diri manusia untuk 
menemukan dirinya pada inti wujud hakiki itu—di Pusat Alam, 
tempat komunikasi dengan Langit—menjelaskan penggunaan 
dimana-mana akan ungkapan “Pusat Alam Semesta” (tekanan 
ditambahkan).1

Keinginan yang begitu mendalam untuk mencari dan mene-
mukan “Pusat Hidup” itu kemudian seringkali muncul dalam 
bentuk legenda-legenda, dongeng-dongeng dan mitologi-mitologi. 
Maka bangsa China menyebut tumpah darah mereka sebagai 
“Negeri Tengah” (Tiongkok, Middle Kingdom), bangsa Jepang 
melihat Gunung Fuji sebagai pusat hidup mereka, demikian pula 
bangsa India (Hindu) yang melihat Mahameru (yang melalui 
proses “transfer” mitologis orang Jawa memindahkannya ke Pulau 

1 “Every human being tends, even unconsciously, toward the Center, and 
towards his own center, where he can find integral reality — sacredness. This 
desisre, so deeply rooted in man, to find himself at the very heart of the real — at 
the Centre of the World, the place of communication with Heaven — explains 
the ubiquitous use of ‘Centres of the World’ [emphasis added]” (MirceaEliade, 
Image and Symbols: Studies in Religious Symbolism, translated by Philip Mairet 
[New Jersey: Princeton University Press, 1991], h. 54, sebagaimana dikutip dalam 
David Cave, Mircea Eliade’s Vision for a New Humanism [Oxford, UK: Oxford 
University Press, 1993], h. 146).
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Jawa dan menjadi Gunung “Semeru”), dan seterusnya. Bahkan 
konsep-konsep tentang “tanah suci” pun, dipandang dari sudut 
penglihatan ini, adalah bagian dari dorongan dan kerinduan batin 
untuk mencari “Pusat Hidup” tersebut. Maka Varanasi (Benares), 
Kapilawastu, Yerusalem, Mekkah (lihat pembahasan lebih lanjut 
di bawah), Vatikan, dan seterusnya senantiasa dipandang sebagai 
“pusat dunia” atau alam raya.

Manusia tidak akan tahan berada di dunia ini jika tidak ada 
kejelasan baginya tentang eksistensinya sendiri dan alam sekitarnya. 
Dari segi adanya keperluan mutlak ini, maka kejelasan dan penjelasan 
apapun, jika tidak tersedia yang lain, akan berguna. Karena itu 
manusia disebutkan sebagai “makhluk pencari makna hidup,” 
disebabkan oleh adanya daya pikir dalam dirinya (sudah tentu kita 
tidak akan pernah tahu apakah binatang selain manusia juga punya 
persoalan makna hidup atau tidak). Maka legenda, dongeng, dan 
mitologi pun mempunyai fungsi dan kegunaannya tersendiri yang 
mengandung makna penting bagi yang memercayainya.

Namun tetap ada perbedaan mutlak antara makna hidup yang 
sejati dan yang palsu, semutlak perbedaan antara kesejatian dan 
kepalsuan itu sendiri. Memang benar bahwa legenda, dongeng, dan 
mitologi mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Tetapi 
jika kejelasan dan penjelasan tentang makna hidup dan lingkungannya 
yang diberikan oleh legenda, dongeng, dan mitologi itu tidak benar, 
maka fungsi dan kegunaannya akan bersifat sementara. Karena itu 
ada yang disebut “agama semu” atau “agama palsu” (illicit religion 
atau erzats religion), dengan fungsi dan kegunaan yang sekalipun 
tampak nyata pada individu atau masyarakat bersangkutan, namun 
bersifat sementara dan palliative (menghibur dan menenangkan 
dalam jangka pendek), karena tidak bersifat hakiki.

Sekarang pertanyaannya ialah, apakah ada makna hidup yang 
hakiki, mutlak, dan sejati? Setiap orang pasti akan menjawab 
“ada,” namun dalam menjawab pertanyaan ini setiap orang pasti 
akan menunjukkan sistem makna hidupnya sendiri sebagai yang 
hakiki, mutlak, dan sejati. Karena memang suatu makna hidup, 
disebabkan oleh sifat dasarnya sebagai keinsafan yang merujuk 
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kepada inti kedirian dan kehidupan seseorang itu sendiri, akan 
selalu bersifat pribadi, “personal.” Itulah sebabnya suatu wawasan 
tentang makna hidup tidak dapat dipaksakan. Dan sejalan dengan 
itu, agama dan keagamaan — dalam hal ini sebagai sistem keyakinan 
yang menyediakan konsep-konsep kepercayaan dan makna hidup 
— juga tidak dapat dipaksakan. Sebab sesuatu yang dipaksakan 
tentu tidak akan menjadi sebuah keyakinan yang tulus, padahal 
suatu keinsafan akan makna hidup dengan sendirinya menuntut 
ketulusan kepercayaan. 

Kaum Inteligensia dan Peranannya

Jika manusia tidak dapat hidup tanpa rasa makna hidup itu 
sendiri, padahal suatu konsep makna hidup, karena dimensinyayang 
amat personal, tidak dapat dipaksakan — betapapun sejati dan 
benarnya makna hidup itu2 — maka bagaimana usaha yang benar 
untuk membuat suatu konsep makna hidup yang hakiki dapat 

2 Dari sudut pandang inilah kita harus memahami banyak penegasan dalam 
al-Qur’an bahwa agama tidak boleh dipaksakan, dan bahkan Nabi saw pun 
diperingatkan Allah untuk tidak memaksakan agamanya kepada orang lain. Sebuah 
ayat suci yang paling banyak dikutip dalam kaitan ini ialah artinya, “Tidak boleh 
ada paksaan dalam agama…” (Q 2: 256), ayat yang turun kepada Nabi saw setelah 
datang kepada beliau sepasang ayah-ibu Muslim bekas Yahudi yang melaporkan 
bahwa anak mereka tidak mau mengikuti jejak mereka masuk Islam dan mereka 
berniat memaksakannya. Dan peringatan Allah kepada Nabi saw untuk tidak 
memaksakan agamanya kepada orang lain ialah firman suci yang artinya, “Jika 
sekiranya Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang yang ada 
di bumi ini tanpa kecuali. Apakah engkau akan memaksa umat manusia sehingga 
mereka menjadi beriman semua?” (Q 10: 99). Di samping itu banyak penegasan 
kepada Nabi saw bahwa “Berilah peringatan, sebab engkau hanyalah seorang 
pemberi peringatan, dan engkau bukanlah orang yang menguasai (manusia)” (Q 
88: 21-22), dan “Dan tidaklah rasul itu terbebani kewajiban selain menyampaikan 
seruan yang jelas” (Q 24: 54), dan lain-lain. Berbagai penegasan serupa itu dalam 
Kitab Suci disertai dengan isyarat, baik eksplisit maupun implisit, bahwa manusia 
diberi kebebasan untuk menerima atau menolak seruan kebenaran para Nabi, 
sudah tentu dengan risiko yang harus ditanggung sendiri.
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diterima oleh seseorang dan merata di kalangan masyarakat? Kesu-
litan dalam hal ini ialah bahwa persoalan makna hidup, sekalipun 
merupakan suatu hal yang inherent dalam setiap pribadi manusia, 
bukanlah hal yang empiris. Muhammad Asad, misalnya, dalam 
tafsirnya tentang ciri pertama kaum yang bertakwa sebagai mereka 
yang percaya kepada yang gaib, memasukkan kedalam hal yang gaib 
itu persoalan makna hidup. Ia berpendapat bahwa perkataan Arab 
“al-ghayb”sering diartikan secara salah sebagai “yang tidak Nampak,” 
padahal, menurut dia, perkataan itu dalam al-Qur’an dimaksudkan 
untuk menunjukkan sektor-sektor atau tingkatan-tingkatan kenyataan 
yang berada di luar jangkauan persepsi manusia, dan karenanya tidak 
dapat dibuktikan benar-tidaknya oleh pengamatan ilmiah atau malah 
tidak dapat dicakup dalam kategori-kategori yang umum diterima 
tentang pemikiran spekulatif, seperti, misalnya, adanya Tuhan dan 
adanya maksud yang jelas di balik alam raya, kehidupan sesudah 
mati, hakikat sebenarnya dari waktu, adanya kekuatan-kekuatan 
rohani dan kegiatannya yang saling berhubungan, dan seterusnya. 
Lalu Asad mengatakan bahwa hanya orang yang yakin tentang adanya 
hakikat mutlak yang berada amat jauh diluar lingkungan kita yang 
teramati yang bakal mencapai keimanan kepada Tuhan dan, dengan 
begitu, keimanan bahwa hidup ini mempunyai makna dan tujuan. 
Akhirnya Asad menegaskan bahwa “dengan menyebutkannya sebagai 
petunjuk untuk mereka yang percaya kepada sesuatu yang berada di 
luar jangkauan persepsi manusia,” al-Qur’an sebenarnya mengatakan 
bahwa dengan demikian Kitab Suci itu akan tetap merupakan buku 
tertutup untuk mereka yang hatinya tidak dapat menerima premis 
asasi tersebut.3

3 Al-ghayb (commonly, and erroneously, translated as “the Unseen”) is used 
in the Qur’�n to denote all those sectors or phases of reality which lie beyond 
the range of human perception and cannot, therefore, be proved or disproved 
by scientific observation or even adequately comprised within the accepted 
categories of speculative thought: as, for instance, the existence of God and 
of a define purpose underlying the universe, life aftar death, the real nature of 
time, the existence spiritual forces and their inter-action, and so forth, Only a 
person who is convinced that the ultimate reality comprises far more than our 



Peranan Kaum IntelIgensIa dalam KehIduPan Keagamaan masyaraKat

	 TiTik-Temu,	Vol.	9,	No.	1,	Juli	-	Desember	2016	 25

Karena itu, kembali kepada apa yang telah dikemukakan, masalah 
makna hidup akhirnya adalah masalah kepercayaan, sehingga tidak 
dapat dipaksakan. Maka jika diajukan pernyataan tentang adanya 
“makna hidup yang sejati,” itu adalah sebuah pernyataan tentang 
keyakinan atau keimanan, bukan penyataan keilmuan seperti yang 
sebanding dengan, misalnya, pernyataan tentang sebuah aksioma 
matematis. Itulah sebabnya Allah senantiasa memperingatkan untuk 
tidak memaksakan agama, kepercayaan atau keimanan, dan Allah 
mengajari manusia untuk menyampaikan ajaran tentang hakikat 
hidup manusia itu dengan menggunakan pendekatan persuasi yang 
bijaksana, argumen yang lebih unggul, dan tutur kata yang baik. 
Petunjuk ilahi itu termuat dalam sebuah firman yang cukup banyak 
dikenal, “Serulah (wahai Muhammad) ke jalan Tuhanmu dengan 
hikmah dan kata nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan 
sesuatu yang lebih baik” (Q 16: 125). Kata “hikmah” biasanya diartikan 
sebagai “kebijaksanaan,” dan pengertian seperti itu memang dapat 
diterima dan sangat sejalan dengan semangat petunjuk ilahi dalam 
firman-firman yang lain. Misalnya, kata ini sejalan dengan firman 
Allah, “Lawanlah (tolaklah) kejahatan dengan sesuatu yang lebih 
baik. Kami (Allah)  lebih tahu tentang apa yang mereka gambarkan” 
(Q 23: 96). Juga dengan firman Allah, “Kebaikan tidaklah sama 
dengan kejahatan. Lawanlah (kejahatan) dengan sesuatu yang lebih 
baik, maka segera orang yang antara engkau dan dia ada permusuhan 
seolah-olah menjadi seorang kawan dekat” (Q 41: 34).

Berkenaan dengan itu, cukup menarik memperhatikan tafsiran 
Ibn Rusyd (Averroës) tentang “hikmah” dalam firman Allah itu. 
Menurut filsuf Muslim yang sekaligus sangat ahli dalam hukum Islam 
itu, seruan kebenaran dengan hikmah adalah berarti dengan“burhān” 
atau bukti demonstratif yang tak terbantahkan (apodiktik). Tetapi 

observable environment can attain to a belief in God and, thus, to a belief that 
life has meaning and purpose. By pointing out that it is “a guidance for those 
who believe in the existence of that which is beyond human perception,” the 
Qur’�n says, in e��ect, that it will — of necessity — remain a closed book to all 
whose minds cannot accept this fundamental premise (Muhammad Asad, The 
Message of the Qur’ān [London:  E.J. Brill, 1980], h. 4).
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karena hikmah dalam pengertian ini adalah sulit untuk orang keba-
nyakan (kaum awam, “‘awāmm,” “orang umum”), maka ia meru-
pakan bidang yang menjadi wewenang para spesialis (kaum khawas, 
“khawāshsh,”  “orang khusus”) yang terdiri dari para filsuf (yang 
juga disebut “al-hukamā’,” “ahli hikmah” dan “ahl al-burhān,” “ahli 
pembuktian apodiktik”).

Pengertian Ibn Rusyd ini mungkin mencocoki pembicaraan 
tentang peranan kaum inteligensia atau cendekiawan dalam menum-
buhkan religiositas dalam masyarakat, yaitu peranan memberi 
kejelasan yang rasional. Tetapi tafsiran serupa itu mungkin akan 
terasa elitis dan esoterik (terbatas pada kalangan tertentu yang 
mengerti hikmah saja). Dan memang Ibn Rusyd punya pikiran 
itu dalam benaknya. Mereka yang tidak termasuk kaum spesialis 
atau khawāshsh harus merasa cukup dengan pendekatan dialektis 
(jadalī), melalui adu argumentasi, jika tergolong “menengah.” 
Sedangkan golongan yang lebih bawah, yaitu golongan awam 
(orang umum) cukup dengan pendekatan retorik (khathābī) dalam 
bentuk tutur kata dan nasihat yang baik, tanpa mesti paham betul 
tentang apa hakikat kebenaran itu sendiri. Bagi ketiga golongan itu 
(khawāshsh, menengah, dan awam) cara pendekatan yang cocok 
untuk masing-masing akan sama-sama menghantarkan kepada 
penghayatan kebenaran, meskipun dengan tingkat-tingkat kualitas 
yang tinggi-rendah. Dan dengan cara pendekatan yang berbeda-
beda itu masing-masing juga akan sampai kepada tingkat-tingkat 
kebahagiaan tertentu.4 Jadi masing-masing mempunyai “idiom”-nya 
sendiri yang bersesuaian, dan tidak perlu ada intervensi dari yang 
satu kepada yang lain.5

4 Lihat pembahasan Ibn Rusyd dalam “Fashl al-Maqāl wa Taqrīr ma bayn al-
Hikmah wa al-Syarī’ah min al-Ittishāl,” terjemahan Indonesia, “Makalah Penentu 
tentang Hubungan antara Filsafat dan Syari’at” dalam buku kami Khazanah 
Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 207-224.

5 Berkenaan dengan inilah kita dapat memahami sabda Nabi saw agar 
orang berbicara dengan manusia sesuai dengan tingkat akal (pengertian) mereka 
(
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Lepas dari persoalan metode yang cocok untuk masing-masing kelompok manusia yang 
terbagi menjadi “tinggi,” “menengah,” dan “rendah” seperti pandangan Ibn Rusyd itu, kaum 
inteligensia memang mempunyai peranan tertentu dalam menumbuhkan keinsafan akan makna 
hidup yang kukuh dalam masyarakat. Telah disebutkan di atas bahwa kaum inteligensia, untuk 
masyarakat manapun dan penganut paham apapun, memerankan diri sebagai pemberi penjelasan 
dan kejelasan, acap kali dengan efek pembenaran atau justifikasi, selain efek penelusuran dan 
koreksi, berkenaan dengan tindakan-tindakan, baik perorangan maupun kolektif. Dan jika yang 
dimaksud ialah kaum inteligensia Muslim, maka peranan dan tugas itu ialah memberi penjelasan 
dan kejelasan tentang ajaran-ajaran Islam, dengan dampak yang diharapkan berupa tumbuhnya 
sikap-sikap keagamaan yang lebih sejalan dengan makna dan maksud hakiki ajaran agama. 

Di masa hidup Rasulullah saw pada periode Madinah, ketika setiap kali ada ekspedisi 
peperangan orang berebut untuk maju ke medan perang, ternyata Allah memperingatkan kaum 
beriman dengan suatu firman bahwa tidaklah sepatutnya semua orang beriman itu maju perang. 
Melainkan hendaknya ada dari setiap kelompok suatu golongan yang mendalami ajaran agama, 
dan yang dengan begitu akan mampu memberi pelajaran kepada kaumnya jika sudah kembali 
dari medan perang agar mereka ini tetap menjaga diri, dengan moralitas dan akhlak yang tinggi 
(Q 9: 122). 

Jika “agama” itu diartikan seluas-luasnya seperti yang dimaksudkan dalam al-Qur’an, 
maka “golongan yang mendalami ajaran agama” (tafaqquh fī al-dīn) dapat disejajarkan dengan 
kaum inteligensia modern seperti yang kita pahami sekarang. Sama dengan kaum inteligensia, 
mereka yang mendalami agama, sebagaimana ditunjukkan oleh makna firman tadi, berkewajiban 
menjaga moralitas masyarakat. Karena itu mereka juga dapat disebut, dalam istilah kontemporer, 
sebagai kekuatan moral (moral force). Dan kalau Nabi saw menyebutkan para ulama (al-
‘ulamā’, “orang-orang yang berilmu,” jadi kaum inteligensia juga) sebagai pewaris para nabi,6 
maka salah satu pengertiannya ialah, sepanjang makna firman tadi, bahwa mereka itu mewarisi 
dan meneruskan tugas para nabi sebagai pengajar, penegak, dan penjaga moralitas masyarakat. 
Ini terutama benar jika kita pegang dengan teguh bahwa tujuan misi suci para nabi ialah 
menegakkan moralitas yang tinggi dikalangan umat manusia.7 

Agar dapat menjalankan tugasnya itu dengan baik, kaum inteligensia Muslim dituntut 
untuk mampu menangkap makna hakiki agama yang ada di balik bentuk-bentuk formal. Bentuk-
                                                           

4 Lihat pembahasan Ibn Rusyd dalam “Fashl al-Maqāl wa Taqrīr ma bayn al-Hikmah wa al-Syarī’ah min al-Ittishāl,” terjemahan Indonesia, “Makalah 

Penentu tentang Hubungan antara Filsafat dan Syariʻat” dalam buku kami Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 207-224. 
5 Berkenaan dengan inilah kita dapat memahami sabda Nabi saw agar orang berbicara dengan manusia sesuai dengan tingkat akal (pengertian) mereka 

 خا طب الناس بقدر عقو هلم
6 Hadis, العلامء ورثة الأنبياء 
7 Sejalan dengan makna hadis terkenal, منا بعثت لأمتم ماكرم الأ خالق  ,(Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk memyempurnakan berbagai keluhuran budi) ا 

dan الرب حسن اخللق والامث ما حاك ىف صدرك و كرهت أأن يطلع عليه الناس (Kebajikan ialah keluhuran budi, dan kejahatan ialah sesuatu yang terbetik dalam dadamu dan kau tidak 
suka orang mengetahuinya) — yakni, karena bertentangan dengan hati nurani 

).
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Kaum Inteligensia 
dan Persoalan makna di balik Proforma

Lepas dari persoalan metode yang cocok untuk masing-masing 
kelompok manusia yang terbagi menjadi “tinggi,” “menengah,” 
dan “rendah” seperti pandangan Ibn Rusyd itu, kaum inteligensia 
memang mempunyai peranan tertentu dalam menumbuhkan 
keinsafan akan makna hidup yang kukuh dalam masyarakat. Telah 
disebutkan di atas bahwa kaum inteligensia, untuk masyarakat 
manapun dan penganut paham apapun, memerankan diri sebagai 
pemberi penjelasan dan kejelasan, acap kali dengan efek pembenaran 
atau justifikasi, selain efek penelusuran dan koreksi, berkenaan 
dengan tindakan-tindakan, baik perorangan maupun kolektif. Dan 
jika yang dimaksud ialah kaum inteligensia Muslim, maka peranan 
dan tugas itu ialah memberi penjelasan dan kejelasan tentang ajaran-
ajaran Islam, dengan dampak yang diharapkan berupa tumbuhnya 
sikap-sikap keagamaan yang lebih sejalan dengan makna dan 
maksud hakiki ajaran agama.

Di masa hidup Rasulullah saw pada periode Madinah, ketika 
setiap kali ada ekspedisi peperangan orang berebut untuk maju 
ke medan perang, ternyata Allah memperingatkan kaum beriman 
dengan suatu firman bahwa tidaklah sepatutnya semua orang 
beriman itu maju perang. Melainkan hendaknya ada dari setiap 
kelompok suatu golongan yang mendalami ajaran agama, dan yang 
dengan begitu akan mampu memberi pelajaran kepada kaumnya 
jika sudah kembali dari medan perang agar mereka ini tetap menjaga 
diri, dengan moralitas dan akhlak yang tinggi (Q 9: 122).

Jika “agama” itu diartikan seluas-luasnya seperti yang dimak-
sudkan dalam al-Qur’an, maka “golongan yang mendalami ajaran 
agama” (tafaqquh fī al-dīn) dapat disejajarkan dengan kaum 
inteligensia modern seperti yang kita pahami sekarang. Sama dengan 
kaum inteligensia, mereka yang mendalami agama, sebagaimana 
ditunjukkan oleh makna firman tadi, berkewajiban menjaga moralitas 
masyarakat. Karena itu mereka juga dapat disebut, dalam istilah 
kontemporer, sebagai kekuatan moral (moral force). Dan kalau Nabi 
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saw menyebutkan para ulama (al-‘ulamā’, “orang-orang yang berilmu,” 
jadi kaum inteligensia juga) sebagai pewaris para nabi,6 maka salah satu 
pengertiannya ialah, sepanjang makna firman tadi, bahwa mereka itu 
mewarisi dan meneruskan tugas para nabi sebagai pengajar, penegak, 
dan penjaga moralitas masyarakat. Ini terutama benar jika kita pegang 
dengan teguh bahwa tujuan misi suci para nabi ialah menegakkan 
moralitas yang tinggi dikalangan umat manusia.7

Agar dapat menjalankan tugasnya itu dengan baik, kaum 
inteligensia Muslim dituntut untuk mampu menangkap makna 
hakiki agama yang ada di balik bentuk-bentuk formal. Bentuk-
bentuk formal religiositas atau hidup keagamaan diperlukan sebagai 
bingkai yang melindungi makna-makna hakiki agama itu sendiri. 
Ibaratkan sebuah lukisan yang indah, bingkai yang indah akan 
mempertinggi mutu keindahan lukisan itu. Tetapi tanpa lukisan 
yang dibingkainya, maka sebuah bingkai, betapapun indahnya, 
akan tidak punya nilai berarti.

Menembus formalitas-formalitas dan “menyeberangi” (Arab: 
i‘tibār, ‘ibrah) batas-batas bentuk lahiriah keagamaan untuk dapat 
menangkap apa yang menjadi makna dan tujuan hakiki agama itu 
adalah tugas kaum inteligensia, yang dalam al-Qur’an digambarkan 
sebagai ulū al-abshār (
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itu, sebuah syair (Arab) mengatakan bahwa ilmuwan yang tidak bekerja sesuai dengan ilmunya akan mendapatkan azab sebelum kaum 
penyembah berhala!12 Sebuah syair lagi mengutuk orang yang mencegah suatu perangai buruk namun ia sendiri melaksanakannya.13 
Dengan kata lain, seorang inteligensia atau cendekiawan diharapkan menunaikan amanat ilmu pengetahuannya dengan 
mengamalkannya secara konsisten dan konsekuen (istiqāmah). Hanya dengan begitu ia dapat diharapkan mampu dengan baik dan 
penuh otoritas, kewenangan dan wibawa untuk melaksanakan tugas kewajiban selaku “pewaris para nabi,” sebagai “kekuatan moral” 
dalam masyarakat. 

 
 .(Tafsīr al-Thabarī [Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H / 1978 M], jilid. 2, h. 55) "معىن ذكل ليس الرب الصالة وحدها ولكن الرب اخلصال الىت أ بيهنا لمك" 1
 Wa ʻālim bi ʻilmi-hī lam yaʻmalann — muʻadzdzab  min  qabli  ʻl-watsan  [Orang berilmu yang tidak) وعامل بعلمه مل يعملن — معذب من قبل عبادا لوثن 1

mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala]). 
ذا فعلت عظمي 1  Lā tanhaʻan khuluqihi wa ta’tī mistlahu — ʻārunʻalayka idzā faʻal-taʻazhīm  [Janganlah engkau melarang) ال تنه عن خلقه وتأ ىت مثهل — عار عليك ا 

suatu perangai buruk namun kau sendiri menjalankannya — sungguh cela atasmu besar sekali jika hal itu kau lakukan]). 
ب أ ولوا الالباب صارأ ولوا ال   

                                                           
 Wa ʻālim bi ʻilmi-hī lam yaʻmalann — muʻadzdzab  min  qabli  ʻl-watsan  [Orang berilmu yang tidak) وعامل بعلمه مل يعملن — معذب من قبل عبادا لوثن 12

mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala]). 
ذا فعلت عظمي 13  Lā tanhaʻan khuluqihi wa ta’tī mistlahu — ʻārunʻalayka idzā faʻal-taʻazhīm  [Janganlah engkau) ال تنه عن خلقه وتأ ىت مثهل — عار عليك ا 

melarang suatu perangai buruk namun kau sendiri menjalankannya — sungguh cela atasmu besar sekali jika hal itu kau lakukan]). 

), orang-orang yang punya visi,” those 
who have vision).8 Salah satu ungkapan dalam al-Qur’an, “dalam 
hal itu ada tamsilan-ibarat untuk mereka yang memiliki visi” ada 
dalam konteks penjelasan tentang berbagai gejala alam, dengan 
pesan yang amat jelas bahwa dalam gejala alam ada “tamsil-ibarat,” 
yakni, pelajaran yang harus dipahami dan ditangkap dari balik 
semua yang nampak secara lahiriah itu (Q 24: 41-44).

6 Hadis, 
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Lepas dari persoalan metode yang cocok untuk masing-masing kelompok manusia yang 
terbagi menjadi “tinggi,” “menengah,” dan “rendah” seperti pandangan Ibn Rusyd itu, kaum 
inteligensia memang mempunyai peranan tertentu dalam menumbuhkan keinsafan akan makna 
hidup yang kukuh dalam masyarakat. Telah disebutkan di atas bahwa kaum inteligensia, untuk 
masyarakat manapun dan penganut paham apapun, memerankan diri sebagai pemberi penjelasan 
dan kejelasan, acap kali dengan efek pembenaran atau justifikasi, selain efek penelusuran dan 
koreksi, berkenaan dengan tindakan-tindakan, baik perorangan maupun kolektif. Dan jika yang 
dimaksud ialah kaum inteligensia Muslim, maka peranan dan tugas itu ialah memberi penjelasan 
dan kejelasan tentang ajaran-ajaran Islam, dengan dampak yang diharapkan berupa tumbuhnya 
sikap-sikap keagamaan yang lebih sejalan dengan makna dan maksud hakiki ajaran agama. 

Di masa hidup Rasulullah saw pada periode Madinah, ketika setiap kali ada ekspedisi 
peperangan orang berebut untuk maju ke medan perang, ternyata Allah memperingatkan kaum 
beriman dengan suatu firman bahwa tidaklah sepatutnya semua orang beriman itu maju perang. 
Melainkan hendaknya ada dari setiap kelompok suatu golongan yang mendalami ajaran agama, 
dan yang dengan begitu akan mampu memberi pelajaran kepada kaumnya jika sudah kembali 
dari medan perang agar mereka ini tetap menjaga diri, dengan moralitas dan akhlak yang tinggi 
(Q 9: 122). 

Jika “agama” itu diartikan seluas-luasnya seperti yang dimaksudkan dalam al-Qur’an, 
maka “golongan yang mendalami ajaran agama” (tafaqquh fī al-dīn) dapat disejajarkan dengan 
kaum inteligensia modern seperti yang kita pahami sekarang. Sama dengan kaum inteligensia, 
mereka yang mendalami agama, sebagaimana ditunjukkan oleh makna firman tadi, berkewajiban 
menjaga moralitas masyarakat. Karena itu mereka juga dapat disebut, dalam istilah kontemporer, 
sebagai kekuatan moral (moral force). Dan kalau Nabi saw menyebutkan para ulama (al-
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4 Lihat pembahasan Ibn Rusyd dalam “Fashl al-Maqāl wa Taqrīr ma bayn al-Hikmah wa al-Syarī’ah min al-Ittishāl,” terjemahan Indonesia, “Makalah 

Penentu tentang Hubungan antara Filsafat dan Syariʻat” dalam buku kami Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 207-224. 
5 Berkenaan dengan inilah kita dapat memahami sabda Nabi saw agar orang berbicara dengan manusia sesuai dengan tingkat akal (pengertian) mereka 

 خا طب الناس بقدر عقو هلم
6 Hadis, العلامء ورثة الأنبياء 
7 Sejalan dengan makna hadis terkenal, منا بعثت لأمتم ماكرم الأ خالق  ,(Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk memyempurnakan berbagai keluhuran budi) ا 

dan الرب حسن اخللق والامث ما حاك ىف صدرك و كرهت أأن يطلع عليه الناس (Kebajikan ialah keluhuran budi, dan kejahatan ialah sesuatu yang terbetik dalam dadamu dan kau tidak 
suka orang mengetahuinya) — yakni, karena bertentangan dengan hati nurani 

 (Sesungguhnya 
aku diutus hanyalah untuk memyempurnakan berbagai keluhuran budi), dan 
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kejahatan ialah sesuatu yang terbetik dalam dadamu dan kau tidak suka orang 
mengetahuinya) — yakni, karena bertentangan dengan hati nurani

8 Lihat terjemahan A. Yusuf Ali, The Holy Qur’ān: Text, Translation and 
Commentary (Brentwood, Maryland, USA: Amana Publications, 1983), h. 912.
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Pesan dan seruan untuk menangkap makna yang ada di balik 
segi-segi formal dan lahiriah itu adalah konsekuensi dari berbagai 
penegasan dalam al-Qur’an bahwa selain formalitas-formalitas 
atau simbol-simbol terdapat makna-makna yang lebih hakiki, yang 
merupakan tujuan sebenarnya hidup keagamaan atau religiositas. 
Misalnya formalitas dalam sistem keagamaan Islam yang telah 
disinggung di muka, yaitu sentralitas Ka‘bahyang ada di Masjid 
Haram, Mekkah. Sebagai arah menghadapkan diri atau kiblat 
di waktu sembahyang, Mekkah dengan Masjid Haramnya yang 
berintikan Ka‘bah adalah penting sekali, sehingga dalam ilmu 
fikih disebutkan bahwa sembahyang seseorang tidak sah jika tidak 
menghadap kiblat itu. Dan dalam al-Qur’an sendiri terdapat perintah 
agar di mana pun juga, di waktu bersembahyang. Kita menghadapkan 
diri kita ke arah Masjid Haram itu (Q 2: 144, 149, 150). Tetapi juga 
ditegaskan bahwa “Timur dan Barat adalah milik Allah, maka ke 
mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah (Q 2: 115).” 
Lebih jauh lagi, dalam Kitab Suci ditegaskan sebagai berikut:

Kebajikan itu bukanlah bahwa kamu menghadapkan wajahmu 
ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah [kebajikan] 
orang yang beriman kepada Allah, Hari Kemudian, para 
malaikat, kitab suci, dan para pabi, dan orang yang menderma-
kan hartanya, betapapun cintanya (kepada harta itu), untuk 
keluarga dekat, anak-anak yatim, kaum miskin, orang jalanan, 
peminta-minta dan dalam usaha pembebasan budak, yang 
orang yang menegakkan sembahyang, membayar zakat, dan 
orang-orang yang menepati janji bila mengikat janji, dan tabah 
dalam kesulitan dan kesusahan, juga di waktu peperangan. 
Mereka itulah orang-orang yang sejati, dan mereka itulah 
orang-orang yang bertakwa (Q 2: 177).
 
Jelas sekali ayat itu menunjukkan semangat penolakan segi-

segi formal dan simbolik sebagai tujuan pada dirinya sendiri. 
“Menghadapkan wajah ke arah timur dan ke barat,” menurut Tafsīr 
al-Thabarī yang termasyur, berdasarkan berbagai riwayat atau hadis, 
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adalah isyarat kepada sembahyang, sehingga makna firman itu ialah 
bahwa “kebaikan itu bukanlah sembahyang semata, melainkan 
kebaikan itu ialah budi pekerti yang Aku (Allah) terangkan ini 
kepadamu sekalian.”9 Dan budi pekerti itu dapat dibagi menjadi 
empat kelompok dasar, yaitu:

(1) Dasar keimanan, yaitu keimanan kepada Allah, Hari Kemu-
dian, para malaikat, Kitab Suci, dan para nabi; ini semua 
mengandung makna kejelasan makna hidup dan ajaran 
suci yang universal.

(2) Dasar bakti sosial, dengan mendermakan sebagian dari 
harta yang kita cintai untuk menolong keluarga dekat, 
anak-anak yatim, kaum miskin, orang-orang terlantar 
dalam perjalanan, peminta-minta, dan guna mendukung 
usaha menghapuskan perbudakan.

(3) Dasar ritual dan peribadatan untuk menjaga dan meneguh-
kan komitmen batin tadi, khususnya dengan sungguh-
sungguh mengerjakan atau menegakkan sembahyang, dan 
dengan ikhlas membayar zakat.

(4) Dasar kualitas kepribadian, yaitu teguh menepati janji dan 
tabah dalam keadaan sulit apa pun.

Contoh lain tentang adanya segi-segi formal-simbolik di satu 
pihak dan segi-segi makna yang lebih intrinsik di pihak lain dalam 
kehidupan keagamaan ialah yang menyangkut sembahyang. Kita 
mengetahui bahwa surat al-M�‘�n (surat ke-107) menggambarkan 
betapa sia-sianya orang yang melakukan sembahyang namun tidak 
mewujudkan dengan nyata tujuan (sosial) ibadat itu dengan indikasi 
melalaikan anak yatim dan tidak memperjuangkan perbaikan nasib 
orang miskin. Kemudian dalam ibadat berkorban (qurbān) di Hari 
Raya Kurban (‘Id-u ‘l-Adlhā), al-Qur’an mengingatkan bahwa “tidak 
akan sampai kepada Allah daging dan darah binatang korban itu, 

9 “

7 
 

itu, sebuah syair (Arab) mengatakan bahwa ilmuwan yang tidak bekerja sesuai dengan ilmunya akan mendapatkan azab sebelum kaum 
penyembah berhala!12 Sebuah syair lagi mengutuk orang yang mencegah suatu perangai buruk namun ia sendiri melaksanakannya.13 
Dengan kata lain, seorang inteligensia atau cendekiawan diharapkan menunaikan amanat ilmu pengetahuannya dengan 
mengamalkannya secara konsisten dan konsekuen (istiqāmah). Hanya dengan begitu ia dapat diharapkan mampu dengan baik dan 
penuh otoritas, kewenangan dan wibawa untuk melaksanakan tugas kewajiban selaku “pewaris para nabi,” sebagai “kekuatan moral” 
dalam masyarakat. 

 
 .(Tafsīr al-Thabarī [Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H / 1978 M], jilid. 2, h. 55) "معىن ذكل ليس الرب الصالة وحدها ولكن الرب اخلصال الىت أ بيهنا لمك" 1
 Wa ʻālim bi ʻilmi-hī lam yaʻmalann — muʻadzdzab  min  qabli  ʻl-watsan  [Orang berilmu yang tidak) وعامل بعلمه مل يعملن — معذب من قبل عبادا لوثن 1

mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala]). 
ذا فعلت عظمي 1  Lā tanhaʻan khuluqihi wa ta’tī mistlahu — ʻārunʻalayka idzā faʻal-taʻazhīm  [Janganlah engkau melarang) ال تنه عن خلقه وتأ ىت مثهل — عار عليك ا 

suatu perangai buruk namun kau sendiri menjalankannya — sungguh cela atasmu besar sekali jika hal itu kau lakukan]). 
ب أ ولوا الالباب صارأ ولوا ال   

                                                           
 Wa ʻālim bi ʻilmi-hī lam yaʻmalann — muʻadzdzab  min  qabli  ʻl-watsan  [Orang berilmu yang tidak) وعامل بعلمه مل يعملن — معذب من قبل عبادا لوثن 12

mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum para penyembah berhala]). 
ذا فعلت عظمي 13  Lā tanhaʻan khuluqihi wa ta’tī mistlahu — ʻārunʻalayka idzā faʻal-taʻazhīm  [Janganlah engkau) ال تنه عن خلقه وتأ ىت مثهل — عار عليك ا 

melarang suatu perangai buruk namun kau sendiri menjalankannya — sungguh cela atasmu besar sekali jika hal itu kau lakukan]). 

”(Tafsīr al-Thabarī [Beirut: D�r 
al-Fikr, 1398 H / 1978 M], jilid. 2, h. 55).
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melainkan akan sampai kepada-Nya takwa dari kamu semua” (Q 
22: 37); dan berkenaan dengan pakaian, diajarkan bahwa Allah 
menganugerahkan pakaian untuk anak cucu Adam (umat manusia) 
sebagai penutup aurat dan perhiasan, “tetapi pakaian takwa itulah 
yang lebih baik. Begitulah sebagian dari ayat-ayat (ajaran-ajaran) 
Allah, supaya mereka renungkan” (Q 7: 26).

Jadi terdapat makna-makna intrinsik di balik setiap amalan 
atau praktik proforma. Kaum inteligensia berkewajiban menangkap 
makna-makna intrinsik itu sebagai hikmah (dalam arti kearifan 
tersamar) dari amalan-amalan lahiriah. Kemampuan menangkap 
hikmah atau kearifan tersamar itu dalam al-Qur’an dilukiskan 
sebagai anugerah Allah yang amat agung artinya, yang dikaruniakan 
kepada orang-orang yang dikehendaki dan dipilih-Nya, yaitu “orang-
orang yang berpengertian mendalam” (ulū ‘l-albāb,  (

7 
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), sebab 
mereka itu adalah orang-orang yang mampu melakukan refleksi-
refleksi (lihat Q 2: 269).10 Ulū‘l-albāb itulah yang juga dilukiskan 
dalam al-Qur’ann sebagai golongan yang berhak untuk mendapat 
kabar gembira (kebahagiaan), karena dengan keimanan kepada 
Allah dan sikap kembali kepada-Nya, mereka mampu membebaskan 
diri dari belenggu kezaliman tirani (thāghūt), kemudian bersikap 
terbuka dengan kesediaan mendengarkan “perkataan” (al-qawl, 
yakni, pendapat, pandangan, ajaran, ajakan dan lain-lain), lalu 
memahami dengan kritis sehingga dapat diketahui mana yang 
terbaik dari semua itu untuk diikuti dengan tulus. Al-Qur’an 
melukiskan mereka sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk 
dari Allah (lihat Q 39: 17-18).11

10 Yusuf Ali menerjemahkan ulū ‘l-albāb sebagai “men of understanding” 
(Yusuf Ali, The Holy Qur’ān, h. 109.

11 Tentang “perkataan” atau al-qawl dalam firman itu, A. Hassan menje-
laskannya sebagai ajakan, lalu memberi tafsir ayat itu demikian: “Yaitu orang-
orang yang suka mendengarkan ajakan, lalu menimbang lantas mengambil 
ma‘na yang terbaik, bukan menolak dengan buta-tuli” (A. Hassan, Al-Furqān 
[Tafsir Qur’an], Edisi Lux I [Bangil, Jawa Timur: Persatuan, 1406 H], h. 905, 
keterangan 3406).
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Gambaran al-Qur’an tentang ulū ‘l-albāb itu benar-benar ber-
sesuaian dengan pengertian modern tentang kaum inteligensia. 
Dan dalam gambaran itu juga sudah tersimpulkan tugas dan 
peranan kaum inteligensia atau para cendekiawan Muslim, yaitu 
bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mengembangkan 
makna yang lebih hakiki dalam kehidupan keagamaan atau 
religiositas masyarakat agar tidak berhenti hanya kepada segi-segi 
formal dan simbolik semata.

Kaum inteligensia juga digambarkan sebagai “orang-orang 
yang berilmu” atau ulama (al-‘ulamā’). Dalam Kitab Suci, perkataan 
“ulama” hanya disebut dua kali. Pertama, untuk menunjuk kepada 
para sarjana keagamaan di kalangan kaum Yahudi yang mengetahui 
ajaran-ajaran Kitab Suci (‘ulamā’ Banī Isrā’īl) (lihat Q 26: 27). Kedua, 
dalam rangka pujian kepada mereka sebagai golongan yang benar-
benar bertakwa kepada Allah, melalui kemampuannya memahami 
berbagai gejala alam, sejak dari “hujan yang diturunkan Allah dari 
ketinggian” (meteorologi), “buah-buahan yang berwarna-warni” 
(flora), “bahan-bahan dalam susunan geologis gunung-gunung 
yang juga berwarna-warni” (minerologi), “aneka ragam manusia” 
(antropologi, humaniora serta ilmu-ilmu sosial), dan “aneka 
ragam binatang, baik liar maupun peliharaan” (fauna) (Q 35: 
27-28). Dengan kata lain, menurut pengertian al-Qur’an, kaum 
inteligensia atau ulama ialah mereka yang sanggup dengan baik 
memahami seluruh gejala alam di sekitarnya (seperti kemampuan 
Adam mengenali “nama-nama” sebagai bekal menjalankan tugas 
kekhalifahan), lalu mampu menangkap pesan-pesan ilahi di balik 
gejala-gejala alam sekitar itu sebagai ayat-ayat atau sumber-sumber 
ajaran, dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Khatimah

Dari uraian yang dicoba paparkan di atas itu, kiranya menjadi 
jelas bahwa kaum inteligensia menanggung beban yang berat dalam 
masyarakat, yaitu tanggung jawab “menjaga moralitas dan etika 
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sosial” melalui kesanggupan mereka menangkap makna-makna 
intrinsik di balik amalan-amalan proforma, dengan menarik pela-
jaran dari lingkungan hidupnya, baik sosial maupun alam. Kaum 
inteligensia adalah pengemban amanat ilmu pengetahuan dan 
hikmah dari Allah, yang bertanggungjawab menunaikan amanat 
itu dilukiskan dalam Kitab Suci dalam bentuk sebuah pertanyaan 
retorik, “Katakan (hai Muhammad), ‘Apakah sama antara mereka 
yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu?! Hanya kaum 
inteligensia (ulū ‘l-albāb) sajalah yang mampu melakukan refleksi-
refleksi” (Q 39: 9).

Sudah barang tentu selain berkewajiban menyampaikan seruan-
seruan kebenaran hakiki, kaum inteligensia juga harus mengamalkan 
ilmunya sendiri. Justru amanat keilmuan menghendaki pertama-
tama pengalaman ilmu itu, sehingga Allah pun mengutuk mereka 
yang berbicara namun tidak berbuat (lihat Q 61: 3). Bahkan untuk 
memberi penegasan kepada apa yang dimaksudkan firman itu, sebuah 
syair (Arab) mengatakan bahwa ilmuwan yang tidak bekerja sesuai 
dengan ilmunya akan mendapatkan azab sebelum kaum penyembah 
berhala!12 Sebuah syair lagi mengutuk orang yang mencegah suatu 
perangai buruk namun ia sendiri melaksanakannya.13 Dengan kata 
lain, seorang inteligensia atau cendekiawan diharapkan menunaikan 
amanat ilmu pengetahuannya dengan mengamalkannya secara 
konsisten dan konsekuen (istiqāmah). Hanya dengan begitu ia dapat 
diharapkan mampu dengan baik dan penuh otoritas, kewenangan 
dan wibawa untuk melaksanakan tugas kewajiban selaku “pewaris 
para nabi,” sebagai “kekuatan moral” dalam masyarakat. v
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BeRPIJAK PADA WARISAn 
InTeleKTUAlISme CAK nUR

Muhamad Wahyuni Nafis

Mengenang Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, 
adalah mengaji, merawat, mengembangkan, mengkritik secara 
kreatif, dan — kalau bisa — melanjutkan ide dan pemikiran yang 
pernah Cak Nur kemukakan. Membahas secara mendalam dengan 
cara mendiskusikannya, atau menuliskannya dalam berbagai bentuk 
media, apakah berupa buku, artikel/makalah, kolom, atau mungkin 
juga berupa “status” di facebook atau twitter, yang menampilkan tema-
tema keagamaan, kemasyarakatan, etika berbangsa dan bernegara 
yang pernah Cak Nur cetuskan, nampaknya menjadi suatu pra-
kondisi yang produktif bagi siapa pun yang merasa terpanggil untuk 
menerima dan melanjutkan warisan intelektualisme Cak Nur, atau 
untuk menjadikanya pijakan bagi suatu pemikiran yang mungkin 
samasekali berbeda. 

Saat ini mungkin cukup banyak, baik di sudut-sudut kota, atau 
pun di pelosok pedalaman, apakah dari kalangan mahasiswa, dosen, 
atau masyarakat pada umumnya, yang membaca, mempelajari, 
menggunakan dan bahkan mungkin mengambil manfaat dari berbagai 
ide dan pemikiran Cak Nur yang pernah diproduksinya. Semua mereka 
itu bisa saja dikelompokkan sebagai “para pewaris” intelektualisme 
Cak Nur. Tapi saya memaknai “para pewaris” itu tidak hanya dalam 
arti bahwa seseorang hanya menerima dan mengambil manfaat dari 
seluruh ide dan pemikiran hasil ijtihad Cak Nur saja, melainkan lebih 
dari itu semua, ialah mengikuti metodologi cara berpikir yang selama 
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ini digunakan Cak Nur. Karena itu, sangat mungkin seorang pewaris 
sejati intelektualisme Cak Nur itu ialah dia yang secara kritis-kreatif 
mendekonstruksi pemikiran-pemikiran Cak Nur sehingga hasil ijtihad 
Cak Nur itu dianggap tidak lagi relevan dan kadaluarsa untuk dianut 
dan dipedomani dalam ruang dan waktu tertentu. 

Sosok Cak Nur sering dinilai sebagai pemikir Islam yang 
rahmatan li al-‘ālamīn dalam pengertian yang sesungguhnya. Cak 
Nur juga diyakini oleh banyak orang sebagai ulama yang lebih 
berorientasi pada hal-hal yang bersifat ma‘nawī (esensial) daripada 
hal-hal yang bersifat ramzī (simbolik). Kemampuan dan penguasaan 
khazanah intelektualisme Islam, baik masa salaf (klasik) maupun masa 
khalaf (kontemporer) dipahaminya hampir sempurna. Baik dari segi 
materil maupun historis, dikuasai  secara integral dan holistik dalam 
arti meruang dan menzaman. Di tangan dia-lah Islam secara lebih 
jelas tampil dengan cara tidak mengancam pihak lain yang berbeda 
keyakinan dan agama. Di tangan dia pula Islam hadir sebagai ajaran 
yang secara praksis-sosial dapat dipedomani dan dapat diterima oleh 
akal-sehat. Berbagai ajaran Islam sebelumnya, terasa penuh mitologis 
dan verbalisme belaka. Tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan 
rasionalitas dan ilmu-pengetahuan. Tapi di tangan Cak Nur, Islam 
berhasil ditampilkan dengan penuh harkat dan martabat sebagai agama 
yang tidak ketinggalan zaman, dan memiliki kekuatan menjawab 
setiap persoalan kehidupan, baik dari segi individual, maupun segi-segi 
kemasyarakatan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di tangan 
Cak Nur pula, Islam berhasil dikontekskan dalam ruang-zaman 
kemoderenan, dengan ciri rasionalitas yang tinggi dan teknologi 
canggih yang telah mengubah banyak perilaku umat manusia. Cak 
Nur juga berhasil menyajikan Islam dalam wilayah natural nilai-nilai 
kemanusiaan universal, sehingga ajaran Islam menjadi sesuatu yang 
menyejukkan hati dan jiwa yang menganutnya. Dalam hal ini, Islam 
benar-benar menjadi agama yang layak dianut oleh manusia-biasa, 
bukan oleh manusia yang aneh-aneh dan yang membingungkan 
banyak orang. Dalam wilayah politik, Cak Nur pula yang dengan 
penuh kesungguhan berhasil menunjukkan bukti-bukti sejarah di 
masa lalu dengan latar-belakang dan filosofi yang dikandungnya, 
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beserta penjelasan hakikat dan tujuan mulia dari politik, sehingga 
politik bisa “pulang-kembali” kepada khiththah-nya sebagai suatu 
cara untuk mewujudkan cita-cia luhur berupa terpenuhinya maslahat 
umum bersama. Dan, kesemua upaya intelektualisme Cak Nur seperti 
diuraikan itu, bermuara pada mimpinya yang ingin membangun 
Indonesia sebagai negara bangsa yang modern, dengan ciri-ciri 
keterbukaan, keadilan, demokrasi, kebebasan yang bertanggungjawab, 
kemanusiaan, egalitarianisme, dan pluralisme.

Tentu saja mimpi Cak Nur tersebut sebelumnya juga menjadi 
mimpinya para pendiri dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena 
itu, mimpi tersebut hendaknya menjadi mimpi kita bersama sebagai 
bangsa Indonesia, sehingga kita bisa berjibaku dengan kemampuan 
masing-masing yang dimiliki, serta dengan peran yang bisa dimain-
kannya, untuk mewujudkan mimpi tersebut. 

Tema-tema Pemikiran Pasca Cak nur

Mas Dawam Rahardjo, dalam satu artikel yang dipresentasikan 
pada Kajian Titik-Temu (KTT) di Nurcholish Madjid Society (NCMS),1 
menyebutkan bahwa tema pemikiran pasca Cak Nur bercirikan tiga 
hal: pluralisme, kesetaraan gender dan demokrasi. Saya sepenuhnya 
setuju dengan ide Mas Dawam tersebut. Bahkan, saya menambahkan 
satu poin lagi yaitu ide tentang oposisi. 

Pluralisme sudah saya bahas di bagian keempat. Dan memang 
masih perlu sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut mengingat sangat 
heterogennya kemajemukan di negara kita. Demokrasi, meski tidak 
secara khusus saya bahas, tapi ia terkandung secara substantif dalam 
pembahasan negara bangsa. Karena itu, di bagian penutup ini, 
pluralisme dan demokrasi utamanya, juga ide tentang partai oposisi, 

1 M. Dawam Rahadjo, “Gerakan Islam Kultural Paramadina: Fundamen-
talisme Agama dan Masa Depan Keislaman dan Keindonesiaan,” makalah untuk 
Kajian Titik-Temu (KTT) yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society 
(NCMS) pada Kamis, 17 Juli 2014. 
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dirasa perlu dipertegas kembali. Soal kesetaraan gender, meski memang 
boleh dibilang sedikit Cak Nur membahasnya, tapi secara prinsip jelas 
terkandung pada saat Cak Nur membahas secara mendalam tentang 
pentingnya prinsip-prinsip keadilan dan egalitarianisme — yang 
merupakan konsekuensi niscaya dari prinsip Tawhīd yang sangat 
pokok dalam Islam. Ide Cak Nur tentang oposisi ini pun sebenarnya 
sangat menarik. Pernah mencuat ide ini di sekitar tahun 1995, sampai-
sampai Presiden Soeharto waktu itu ikut memberi komentar tajam 
terhadap ide yang dilontarkan Cak Nur saat itu. 

Dengan demikian, soal-soal pluralisme, demokrasi dan oposisi 
serta kesetaraan gender ini menjadi tema yang masih memerlukan 
upaya maksimalisasi dan pendalaman, sekaligus sosialisasi secara 
luas dan merata kepada sebanyak mungkin warga negara, terutama 
mereka yang memiliki posisi strategis baik di pemerintahan, partai 
politik maupun lembaga-lembaga swasta. Tema-tema ini juga 
masih memerlukan strategi pendalamannya mengingat konteks 
keindonesiaan jelas sangat berbeda dengan konteks negara di belahan 
dunia sana, yang sebagian besar pengertian demokrasi utamanya, 
dilahirkan dari pengalaman sejarah mayarakat yang berbeda dengan 
Indonesia. Karena itu, proses pemahaman yang integral dan holistik 
tentang makna pluralisme, demokrasi dan oposisi serta kesetaraan 
gender dimaksud masih juga perlu dicarikan format dan hakikatnya 
yang lebih mengindonesia. 

Tema-tema tersebut pada akhirnya harus turun menjadi sema-
cam way of life terutama bagi para pemimpin di negeri ini, sehingga 
bukan hanya mengetahui dan memahami apa itu pluralisme, 
demokrasi dan oposisi serta kesetaraan gender, tapi mereka dan kita 
semua telah bersama-sama berperilaku pluralistik, demokratik dan 
egalitarianistik terhadap gender dalam pengertian mental dan sikap 
sehari-hari. Kumpulan individu-individu serupa itu, pada gilirannya 
membentuk suatu masyarakat yang sadar dan insaf akan pentingnya 
pluralisme, demokrasi dan oposisi, serta sikap egaliter dan penuh 
keadilan terhadap gender, sehingga terciptalah sekumpulan individu 
yang mempersonifikasikan etika dan moral sosial dalam konteks 
berbangsa dan bernegara. Kapan hal ini bisa terjadi? Tergantung pada 
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usaha kita bersama menyusun action plan, dari mulai soal pemikiran, 
pengertian-pengertian, program-program yang akan dilaksanakan, 
sampai pada institusi-institusi yang kita jadikan sebagai sarana 
sosialisasi dan training center untuk memberikan kesadaran akan 
pentingnya pluralisme dan demokrasi di negeri kita.

Cak nur dan Pluralisme

Ada sebagian orang berpendapat bahwa Cak Nur belum bisa 
dikategorikan sebagai pemikir yang pluralis, tapi baru sebatas inklusif. 
Saya tidak tahu pasti argumen sebagian orang tersebut mengapa Cak 
Nur tidak dikategorikan sebagai pluralis. Kalau karena Cak Nur 
masih meyakini bahwa yang benar itu Islam, dan meyakini bahwa 
ajaran Islam secara intelektual bisa dijadikan landasan membangun 
kehidupan berbangsa dan bernegara secara terbuka dan universal, 
lalu gara-gara itu kemudian Cak Nur tidak memenuhi syarat sebagai 
seorang pluralis, rasanya agak aneh. Cak Nur itu seorang Muslim 
sejati, yang berkeyakinan bahwa ajaran-ajaran Islam itu serba-meliputi, 
dan mampu memberi solusi intelektual terhadap berbagai problem 
sosial yang ada. Dari cara melihat Cak Nur semacam ini, maka apa 
pun pemikiran yang diproduksi Cak Nur yang merupakan hasil 
ijtihadnya adalah selalu berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang 
ia pahami. Islam dicitrakan oleh Cak Nur sebagai ajaran yang mampu 
memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan kehidupan 
tanpa ada rasa khawatir dan takut menyimpang dari ajaran pokok 
Islam.

Seperti telah saya bahas di bagian keempat buku ini, bahwa dalam 
pandangan Cak Nur, kemajemukan atau pluralitas umat manusia 
adalah suatu kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Kitab 
Suci menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai (Q 
49:13). Kata “saling-mengenal” yang dalam bahasa al-Qur’an disebut 
“li ta‘ārafū” sebenarnya memiliki makna lebih luas lagi. “Li ta‘ārafū” 
atau “ta‘ārafū” berasal dari “‘ārafa,” “mā‘rūf,” “‘ārif,” “ma‘rifah,” juga 
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“‘urf.” Kesemua derivasi kata tersebut bisa dimaknai sebagai kebajikan, 
kearifan, kebijaksanaan, dan bahkan kebaikan berdasarkan tradisi dan 
kultur setempat. Jadi, perintah itu mengharuskan kaum Muslim untuk 
bersikap ‘ārif yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang bijak 
terhadap berbagai bangsa, suku, agama dan etnis tersebut. Karena itu, 
dari penegasan Kitab Suci tersebut, Cak Nur meningkatkan istilah 
pluralitas itu kemudian menjadi pluralisme, yaitu suatu sistem nilai 
yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu 
sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik 
mungkin berdasarkan kenyataan itu. Kitab Suci juga menyebutkan 
bahwa perbedaan antar manusia dalam bahasa dan warna kulit harus 
diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu 
tanda-tanda kebesaran Allah (Q 30:22). Juga terdapat penegasan 
tentang kemajemukan dalam pandangan dan cara hidup antar 
manusia yang tidak perlu digusarkan, dan hendaknya dipakai sebagai 
pangkal-tolak berlomba-lomba menuju berbagai kebaikan, dan bahwa 
Tuhan-lah yang akan menerangkan mengapa manusia berbeda-beda, 
nanti ketika kita kembali kepada-Nya (Q 5:48).

Berbagai ajaran tentang kemajemukan yang termaktub dalam 
Kitab Suci yang sebagiannya dikutipkan di atas, dijalankan oleh Nabi 
dan para Sahabat setelahnya serta oleh para khalifah selanjutnya. 
Piagam Madinah oleh Nabi saw, Piagam Aelia oleh ‘Umar ibn 
Khathth�b, kemudian Islam Spanyol selama lima abad oleh para 
khalifah umawi, adalah fakta historis yang tak terbantahkan bahwa 
kaum Muslim adalah pelaksana dan pejuang pluralisme. 

Jadi, perlu saya tegaskan lagi di sini, bahwa pluralisme, menurut 
Cak Nur, adalah sebuah Aturan Tuhan (Sunnat Allāh, Sunnatullāh) 
yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau 
diingkari. Dan Islam adalah agama yang Kitab Suci-nya dengan tegas 
mengakui hak agama-agama lain, untuk hidup dan menjalankan 
ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Kemudian 
pengakuan akan hak agama-agama lain itu dengan sendirinya meru-
pakan dasar paham kemajemukan sosial-budaya dan agama, sebagai 
ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah (Q 5:44-50). Kesadaran 
segi kontinuitas agama-agama juga ditegaskan dalam Kitab Suci di 
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berbagai tempat, disertai perintah agar kaum Muslim berpegang 
teguh kepada ajaran kontinuitas itu dengan beriman kepada semua 
para nabi dan rasul tanpa kecuali dan tanpa membeda-bedakan antar 
mereka, baik yang disebutkan dalam Kitab Suci maupun yang tidak 
disebutkan (Q 2:136; 4:163-65; 45:16-18).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas itu umat Islam melalui para 
pemimpin dan ulamanya telah lama mengembangkan pluralisme 
agama yang tidak hanya meliputi kaum Yahudi dan Kristen beserta 
berbagai aliran dan sektenya yang secara nyata disebutkan dalam al-
Qur’an sebagai Ahl al-Kitāb, tetapi juga mencakup golongan-golongan 
agama lain. Kaum Majusi atau Zoroastrian sudah sejak zaman Nabi 
dipesankan agar diperlakukan sebagai Ahl al-Kitāb, dan itulah yang 
menjadi kebijakan Khalifah ‘Umar. Begitu Jenderal Muhammad ibn 
Qasim, ketika pada tahun 711 membebaskan Lembah Indus dan 
melihat orang-orang Hindu di kuil mereka, dan setelah diberitahu 
bahwa mereka itu juga mempunyai kitab suci, segera menyatakan 
bahwa kaum Hindu adalah termasuk Ahl al-Kitāb. Maka di Indonesia, 
tokoh pembaruan Islam di Sumatera Barat yang sering sekali dirujuk 
oleh Cak Nur, ‘Abdul Ham�d Hak�m, berpendirian bahwa agama-
agama Hindu-Buddha dan agama-agama Cina dan Jepang adalah 
termasuk agama Ahl al-Kitāb, karena, menurut dia, agama-agama itu 
bermula dari dasar ajaran Tawhīd — Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Bagi 
Cak Nur, pendirian serupa itu memang mendapatkan kritikan dan 
telah mengundang kontroversi dan polemik luar-biasa. Namun tetap 
penting dan menarik untuk diperhatikan betapa pandangan yang luas, 
lapang dada dan cerah itu muncul di kalangan umat Islam, sebagai 
salah satu wujud nyata ajaran agamanya tentang toleransi dan hidup 
berdampingan secara damai dengan agama-agama lain.3

Jadi, menurut hemat saya, dari apa yang dijelaskan dan menjadi 
sikap Cak Nur di atas, jelaslah bahwa Cak Nur adalah bukan hanya 

2 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis 
tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Jakarta: Yayasan 
Wakaf Paramadina, 1992), h. lxxix.

3 Madjid, Islam Doktrin, h. lxxix.
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seorang inklusivis, melainkan sekaligus seorang pluralis, yang sikap 
dan konsep pluralismenya itu berdasarkan Kitab Suci (al-Qur’an). 
Memang pernah terjadi suatu “insiden” berupa polemik antara Franz 
Magnis-Suseno — yang biasa akrab disapa Romo Magnis itu — dan 
Cak Nur, soal ketuhanan ‘Īs� al-Mas�h.4 Tapi kalau polemik berupa 
surat-menyurat itu dibaca dengan hati tenang dan bersih, tidak 
membuat kedua tokoh dan pemimpin agama tersebut “tercoreng” 
sehingga membuat keduanya — atau paling tidak Cak Nur saja 
— tidak bisa dinilai sebagai tokoh pluralis. Kedua cendekiawan 
tersebut — Cak Nur dan Romo Magnis — dalam pandangan saya, 
saling melakukan “tabayyun” (konfirmasi) yang tetap berada dalam 
koridor ilmiah dan saling menjunjung tinggi kesopanan dan tata-
krama yang sangat terpuji.

Saya tambahkan lagi di sini, Cak Nur beberapa kali ber istighfār 
(memohon ampun kepada Allah) dan meminta maaf kepada Romo 
Magnis atas penjelasan yang menurut pengakuan Romo Magnis 
sangat “menyakitkan” hati umat Kristen itu. Sayangnya memang, 
saat Cak Nur menjelaskan siapa ‘Īs� al-Mas�h pada acara Percakapan 
Cendekiawan tentang Islam yang diselenggarakan Forum Studi 
Islam FISIP UI itu, Romo Magnis tidak hadir di acara tersebut. 
Romo Magnis mengetahui hal tersebut dari “seseorang” yang hadir 
di acara tersebut, lalu melaporkannya apa yang diucapkan oleh Cak 
Nur di acara tersebut kepada Romo Magnis. Cak Nur melakukan 

4 Peristiwa ini bermula dari adanya laporan dari seseorang kepada Romo 
Magnis, yang berisi bahwa Cak Nur di acara Refleksi atas Dinamika Umat Islam 
Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Studi Islam FISIP UI pada tanggal 
5-6 April 1995, mengatakan, “agama Kristen itu adalah agama sakramen. Yesus 
dikatakan tidak mati di tiang salib, karena diturunkan oleh para muridnya 
ketika para penjaga pergi bersembahyang. Yesus juga kawin dengan seorang 
perempuan bernama Maria Magdalena dan dikaruniai empat anak. Lalu bercerai. 
Setelah pindah ke Roma, Yesus kawin lagi. Yesus meninggal pada usia 70 tahun.” 
Berdasarkan laporan itulah Romo Magnis kemudian membuat surat kepada 
rektor UI yang ditembuskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 
Cak Nur, Menteri Sekretaris Negara, Menko Polkam, Menteri Agama, Dirjen 
Bimas Katolik, Ketua MUI, Ketua PGI, dan Ketua KWI. Maka terjadilan surat-
menyurat antara Romo Magnis dan Cak Nur. 
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permohonan itu bukan hanya karena Romo Magnis, tapi karena ada 
perintah Allah dalam al-Qur’an yang melarang menghina agama orang 
lain, meskipun agama orang lain tersebut menyembah berhala (Q 
6:108). Dan dari jawaban surat yang Cak Nur tulis atas jawaban surat 
Romo Magnis itu, Cak Nur merasa tidak dalam ranah “menghina” 
‘Īs� al-Mas�h, tapi justru dalam rangka memuliakannya dalam versi 
ajaran Islam. Saya membaca beberapa kali lima surat itu — tiga surat 
dari Romo Magnis dan dua surat dari Cak Nur — yang menurut 
hemat saya, dua “ulama” tersebut saling memberikan pencerahan, 
karena banyak hal yang sebelumnya belum diketahui, kemudian 
menjadi terang.

Cak nur dan Demokrasi

Ide Cak Nur berkenaan dengan demokrasi ini memang tidak 
khusus saya bahas saat mendiskusikan tentang Indonesia sebagai 
negara bangsa modern. Karena itu, di bagian penutup ini, saya akan 
membahasnya secara lebih lengkap ide Cak Nur berkaitan dengan 
demokrasi tersebut. 

Bagi Cak Nur, demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis. Ia 
senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang negatif (mundur), 
kadang-kadang positif (berkembang maju). Demokrasi akhirnya 
menjadi sama dengan proses demokratisasi. Karena itu, suatu 
negara dapat disebut demokratis jika padanya terdapat proses-proses 
perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam 
melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak 
kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan 
nilai-nilai itu.5

“Check lists” yang dapat digunakan untuk mengukur maju-
mundurnya demokrasi, menurut Cak Nur, ialah sekitar seberapa 
jauh bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan 

5 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: 
Paramadina, 1999), h. 101.
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menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Masing-masing dari 
ketiga pokok itu dapat dirinci lebih lanjut dalam kaitannya dengan 
berbagai bidang kehidupan perorangan dan kemasyarakatan, seperti 
politik, ekonomi, kebudayaan, akademik (ilmiah), kehukuman (legal) 
dan seterusnya.6

Dalam pandangan Cak Nur, sebelum berbicara panjang-lebar 
tentang apa dan bagaimana demokrasi itu, ada pra-kondisi yang harus 
dilakukan terlebih dahulu, yang itu menjadi pra-syarat bagi tumbuhnya 
demokrasi. Pra-syarat tersebut dirangkumnya dalam tiga poin berikut 
ini. Pertama, demokrasi tidak mungkin bisa dibangun dan ditegakkan 
tanpa adanya prinsip-prinsip yang dipra-anggapkan sebagai dengan 
sendirinya benar (presumed truth) dan diterima oleh semua warga 
negara. Dalam hal negara kita, prinsip-prinsip itu ialah Pancasila 
dan makna UUD 1945. Maka peran negara dalam demokrasi itu 
ialah mempertahankan “presumed truth” itu dan mengembangkannya 
sebagai titik-tolak kiprah demokrasi Indonesia.7

Kedua, demokrasi tidak mungkin tanpa stabilitas dan keamanan. 
Berkenaan dengan ini, Cak Nur mengingatkan kita semua, bahwa 
sudah sejak awal tahun 60-an, Bung Hatta, seorang tokoh yang 
dipandang sebagai “hati-nurani” bangsa, memperingatkan bahwa 
demokrasi yang dilaksanakan secara tidak bertanggungjawab sehingga 
menimbulkan situasi kaotik akan mengundang lawan demokrasi 
itu sendiri. Sebab situasi kaotik akan memberi pembenaran bagi 
tampilnya seorang kuat (strong man) yang akan mengatasi kekacauan 
dengan bertindak sebagai diktator, tiran atau malah fasis. Demokrasi 
juga tidak mungkin berjalan dengan dan membawa kebaikan jika 
masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini Cak Nur 
mencontohkan eksperimen India dengan demokrasinya, sekalipun 
cukup mengagumkan, menunjukkan bahwa demokrasi di sana sering 
“tenggelam” oleh efek-efek negatif kemiskinan.8

6 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 101-102.
7 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 98-99.
8 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 99-100.
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Ketiga, demokrasi itu harus dihayati benar-benar sebagai “cara 
hidup” (“way of life”). Tanpa penghayatan seperti itu maka usaha 
menegakkan demokrasi akan menjadi palsu, seperti patung tanpa 
nyawa.  Menurut Cak Nur, di mana-mana, termasuk di negeri kita 
dengan sendirinya, sering eksperimen demokratis dan perjuangannya 
terhalang oleh mereka yang mengaku “demokrat” namun tidak 
menunjukkan sikap pribadi yang demokratis, karena gagal meyakini 
dan mempraktekkan demokrasi itu sebagai “way of life”. Misalnya, 
adalah suatu ironi, bahkan contradictio interminus, bahwa seseorang 
atas nama demokrasi, memaksakan pendapat dan kehendaknya 
sendiri.9

Bagi Cak Nur, bangsa Indonesia telah memiliki modal utama 
untuk mewujudkan demokrasi, yaitu Pancasila. Dasar negara itu 
melengkapi kita dengan prasyarat asasi untuk mewujudkan demokrasi 
atau tatanan sosial-politik yang membawa pada kebaikan untuk 
semua.10

Prasyarat asasi itu ada lima. Pertama, adanya orientasi hidup 
transendental. Kedua, ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan. 
Ketiga, kesadaran akan tanggungjawab bersama (tidak menyerahkan 
atau mempertaruhkan masalah yang menyangkut kepentingan 
masyarakat semata-mata pada kemauan seorang tokoh, betapa pun 
iktikad baiknya, tetapi pada mekanisme pengawasan umum dalam 
tatanan sosial-politik yang partisipatif ). Keempat, pandangan yang 
lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan 
diri pribadi. Dan kelima, di tengah antara yang empat itu, prasarana 
dan wadah persatuan dan kesatuan negara bangsa.11

Namun persoalannya ialah, seberapa jauh unsur-unsur perkem-
bangan positif itu dapat didorong dan ditumbuhkan ke arah yang 
terus lebih baik, dan bagaimana tidak membentur dinding-dinding 
kultur politik “asli” (dalam artian nativisme dan atafisme, yaitu paham 
bahwa apa pun yang berasal dari negeri dan bangsa sendiri serta berasal 

9 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 100.
10 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 103.
11 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 103-104.
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dari masa lampau akan dengan sendirinya baik dan benar) yang tidak 
kondusif bagi pandangan-pandangan yang lebih kosmopolit, terbuka 
dan berwawasan masa depan. Di era reformasi ini nampaknya kondisi 
tersebut lebih memungkinkan untuk bisa dikerjakan.12

Karena itu tantangan masa depan demokrasi di negeri kita ialah 
bagaimana mendorong proses-proses untuk mewujudkan nilai-
nilai tersebut agar terus berlangsung secara konsisten. Dengan kata 
lain, bagaimana melaksanakannya sehingga benar-benar menjadi 
pandangan hidup (way of life) nyata dalam kehidupan sehari-hari. 
Menurut Cak Nur, berikut ini beberapa nuktah penting pandangan 
hidup demokratis berdasarkan bahan-bahan yang sedikit banyak telah 
berkembang baik secara teoritis maupun praktis, di negeri-negeri yang 
demokrasinya cukup mapan.13

Pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan. Menurut Cak 
Nur, ini tidak saja sekedar pengakuan (pasif ) akan kenyataan masya-
rakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran kemajemukan meng-
hendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri 
secara aktif.14

Kedua, perlunya kesadaran akan pentingnya musyawarah 
(dari bahasa Arab, musyāwarah, berarti “saling memberi insyarat”). 
Keinsafan akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau 
mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan untuk dengan tulus 
menerima kemungkinan kompromi atau bahkan “kalah suara”.15 
Bagi Cak Nur, semangat musyawarah menuntut agar setiap orang 
menerima kemungkinan terjadinya “partial functioning of ideals,” 
yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh 
keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima 

12 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 104.
13 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 105.
14 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 105.
15 Nabi Muhammad saw dalam suatu musyawarah untuk menentukan 

strategi menghadapi serbuah kaum kafir Makkah mengalami kekalahan suara, 
dan beliau dengan tulus serta teguh menerima keputusan orang banyak dan dalam 
proses pelaksanaannya beliau menolak “second thought” yang dikemukakan oleh 
sementara Sahabat. Selanjutnya, lihat Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 106.
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dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesediaan 
untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi 
atau ishlāh. Korelasinya yang lain ialah seberapa jauh kita dewasa 
dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang 
lain, menerima perbedaan pendapat dan kemungkinan mengambil 
pendapat yang lebih baik. Bagi Cak Nur, dalam masyarakat yang 
belum terlatih benar untuk berdemokrasi sering terjadi kejumbuhan 
antara mengeritik yang sehat dan bertanggungjawab dan menghina 
yang merusak dan tanpa tanggungjawab.16

Berkenaan dengan kesadaran pentingnya musyawarah ini, 
menurut Cak Nur, salah satu tantangan nyata bagi kita bangsa 
Indonesia ialah situasi kejiwaan atau mind set yang tumbuh dalam 
bangsa kita akibat kenyataan bahwa terlalu lamanya dipimpin oleh 
bapak bangsa (father of nation). Karena itu, tantangan besar demokrasi 
Indonesia pada masa reformasi ini ialah seberapa jauh kita mampu 
menampilkan seorang pemimpin nasional yang tidak lagi berperan 
sebagai bapak bangsa, melainkan sekedar seorang “yang pertama 
di antara yang sama” (“the first among the equals,” “primus inter 
pares”).17

Ketiga, pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya ke-
yakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesung-
guhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh 
kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Dengan mengutip 
Albert Camus, Cak Nur menegaskan, bahwa “indeed the end justifies 
the means. But what justifies the end? The means!” Maka antara kedua-
nya tidak boleh ada pertentangan. Setiap pertentangan antara cara 
dan tujuan, jika telah tumbuh menggejala cukup luas, pasti akan 
mengundang reaksi-reaksi yang dapat menghancurkan demokrasi. 
Maka demokrasi tidak terbayang tanpa akhlak yang tinggi.18

Keempat, permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir 
musyawarah yang juga jujur dan sehat. Bagi Cak Nur, suasana 

16 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 106.
17 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 107.
18 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 107-108.
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masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan 
seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai 
permufakatan yang juga jujur dan sehat pula. Permufakatan yang 
dicapai melalui “engineering,” manipulasi atau taktik-taktik yang 
sesungguhnya hasil sebuah konspirasi, bukan saja merupakan 
permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut 
sebagai pengkhianatan pada nilai dan semangat demokratis. Karena 
itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan 
sosial yang baik untuk semua merupakan hal yang sangat pokok. 
Faktor ketulusan itu, mengandung makna pembebasan diri dari 
vested interest yang sempit. Musyawarah yang benar dan baik hanya 
akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang 
bersangkutan mempunyai kesediaan psikologis untuk melihat 
kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa 
setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik dan 
beriktikad baik.19

Kelima, terpenuhinya kebutuhan pokok pangan, sandang, papan 
bagi masyarakat yang akan menjalankan kehidupan yang demokratis.20 
Sulit dibayangkan berbicara dan menjalankan demokrasi jika ketiga 
kebutuhan pokok rakyat masih belum terpenuhi.

Keenam, kesadaran akan pentingnya kerjasama antar warga 
masyarakat dan sikap saling mempercayai iktikad baik masing-masing, 
serta jalinan saling mendukung secara fungsional antar berbagai unsur 
kelembagaan kemasyarakatan yang ada. Masyarakat yang terkotak-
kotak dengan masing-masing penuh curiga kepada lainnya bukan 
saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokratis, tapi juga 
dapat menjurus pada lahirnya pola tingkah-laku yang bertentangan 
dengan nilai-nilai asasi demokrasi.21

Ketujuh, pentingnya pendidikan demokrasi yang salah satunya 
memberi contoh tentang pentingnya integritas, yaitu melaksanakan 

19 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 109-110.
20 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 110.
21 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 110-111.
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apa yang dikatakannya baik dan meninggalkan apa yang dikatakannya 
buruk.22

Cak nur dan oposisi

Bagi Cak Nur, setiap pengekangan kebebasan-kebebasan menyata-
kan pendapat, berkumpul dan berserikat adalah pelanggaran yang 
amat prinsipil terhadap tuntutan falsafah kenegaraan kita. Di sinilah 
kemudian relevansi pembicaraan tentang perlunya partai oposisi, 
yaitu partai atau kelompok masyarakat yang senantiasa mengawasi 
dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sehingga terpelihara dari 
kemungkinan jatuh kepada tirani.23

Diakui oleh Cak Nur, bahwa ide tentang oposisi ini ialah sebuah 
temuan modern. Artinya, sebelum zaman modern, ide tentang 
oposisi sebagai kelembagaan yang dibuat secara deliberate belum 
ada. Yang ada pada zaman itu adalah oposisi de facto yang lahir dan 
penerimaannya dalam masyarakat bersifat kebetulan, tidak disengaja, 
alias accidental. Padahal sessuatu yang terjadi hanya secara “kebetulan” 
(apalagi jika wujud de facto-nya ada tetapi pengakuan de jure-nya 
tidak ada), tidak akan berjalan efektif, malah kemungkinan justru 
mudah mengundang anarki dan kekacauan karena usaha-usaha 
check and balance berlangsung sekenanya dan tidak dengan penuh 
tanggungjawab.24 

Meski artikel Cak Nur tersebut ditulis pada 1994 dalam suatu 
seminar di LIPI, tetapi ide itu mengemuka secara nasional ke publik 
setelah selang waktu hampir dua tahun kemudian, tepatnya pada 
September 1995. Ide itu menyeruak ke permukaan karena ada istilah 
yang sangat sensitif, yakni “partai oposisi” yang dikemukakan Cak 
Nur pada sebuah seminar tentang Perspektif Islam dalam Indonesia 

22 Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 111.
23 Nurcholish Madjid, “Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi,” Titik-Temu  

3/2 (Januari-Juni 2011): 18-27. 
24 Madjid, “Demokrasi, Demokratisasi dan Oposisi,” h. 25. 
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Modern pada 4 September 1995 di Jakarta. Dalam seminar tersebut 
Cak Nur menegaskan bahwa keberadaan partai oposisi dibutuhkan 
di Indonesia untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi. Bagi Cak 
Nur, kehadiran partai oposisi akan mengefektifkan terjadinya kontrol 
serta check and balance dalam kehidupan bernegara.25

Mungkin jika gagasan itu diungkapkan hari ini, nuansanya 
menjadi biasa-biasa saja. Tapi bayangkan, hal itu diungkapkannya 
enam belas tahun silam, saat pemerintah Orde Baru sangat kuat 
dan represif. Pada zamannya ide tersebut menghentakkan jantung 
banyak orang, terutama mereka yang menggantungkan nasib 
politiknya pada Orde Baru. Presiden Soeharto sendiri, saat ide itu 
mencuat ke permukaan secara tegas menolaknya. Presiden saat itu 
menegaskan bahwa partai oposisi tidak sesuai dengan amanat Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945. Dasar Negara Indonesia adalah 
semangat kekeluargaan, dengan semangat musyawarah mufakat yang 
tidak mengenal oposisi.26

Menurut Cak Nur, sebuah sistem politik disebut demokratis 
jika terdapat wujud dinamika pengawasan dan pengimbangan (check 
and balance). Mengapa pengawasan, karena sebagai ideologi terbuka, 
demokrasi adalah sistem yang terbuka untuk semua pemeran-
serta (partisipan), dan tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada 
keinginan pribadi atau kebijaksanaannya, betapa pun wasesa-nya 
orang itu. Dan mengapa pengimbangan, karena sistem masyarakat 
dapat dikatakan sebagai demokratis hanya jika terbuka kesempatan 
bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apa 
pun dan bagaimana pun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya 
unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan.27 Dengan penegasan 
tersebut, bagi Cak Nur, tidaklah bisa dibenarkan dalam alam 
demokrasi jika tidak terdapat partai politik oposisi. Dan partai politik 
oposisi yang dimaksudkan Cak Nur adalah partai yang menjalankan 

25 Kompas, 6 September 1995.
26 Kompas, 8 September 1995.
27 Lihat Muhamad Wahyuni Nafis, “Nurcholish Madjid, Sosok Pribadi 

Pengimbang,” Titik-Temu 3/ 2 (Januari-Juni 2011): 33. .
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ide check and balance, sehingga tidak berarti terus-menerus to oppose, 
tapi juga to support. Cak Nur mencontohkan di Amerika yang hanya 
ada dua partai: partai pemerintah dan partai oposisi. Jika yang tengah 
berkuasa Partai Demokrat, maka yang menjadi partai oposisinya 
ialah Partai Republik. Demikian sebaliknya. Dan menariknya dalam 
beberapa hal sering terjadi koalisi-koalisi. Karena itu, tidak aneh 
jika terjadi sebagian orang-orang Partai Republik berpihak kepada 
suatu masalah yang kepadanya orang-orang Partai Demokrat juga 
memihaknya. Demikian juga sebaliknya. Namun itu semua dilakukan 
dengan inisiatif penuh dari orang-orang tersebut. Jadi, hal itu terjadi 
bukan masalah kebijakan golongan atau kelompok, melainkan inisiatif 
penuh sebagai wakil rakyat.28

Ide tentang oposisi ini nampaknya masih harus didengungkan 
terus serta dikaji lebih terbuka, mengingat sampai saat ini di era 
reformasi yang sudah berjalan selama enam belas tahun berlalu, belum 
ada satu partai pun yang berani secara sengaja dan disiapkan secara 
konsepsional menjadi partai oposisi. 

Nurcholish Madjid Society (nCmS)

Di bagian akhir buku ini, saya akan menampilkan satu upaya 
yang diprakarsai oleh murid-murid Cak Nur yang juga didukung 
oleh keluarga Cak Nur akan pentingnya suatu forum yang mempu-
nyai kepedulian terhadap ide dan pemkiran Cak Nur. Ide tentang hal 
tersebut kemudian mengeristal pada diperlukannya sebuah lembaga 
sosial. Maka pada 1000 hari wafatnya Cak Nur, yakni pada 28 Mei 
2008, dicetuskanlah ide pendirian Nurcholish Madjid Society disingkat 
NCMS.

NCMS ini didirikan dengan latar-belakang menyediakan fasilitas 
bersifat kelembagaan bagi ide-ide dan pemikiran Cak Nur yang dirasa 
kurang mendapat perhatian seiring kepergiannya.

28 “Oposisi Bukan Berarti Menjatuhkan Pemerintah,” wawancara dengan 
Dr. Nurchlish Madjid, Tiras, 21 September 1995, h. 47-52. 
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Kita tahu bahwa, Sikap terbuka dan bisa menerima kebenaran dari 
mana pun berasal adalah sikap yang secara tegas dikumandangkan Cak 
Nur. Sikap inilah yang tergambar dengan kuat ketika Cak Nur secara 
berulang-ulang menegaskan bahwa “al-muhāfazhat-u ‘alā al-qadīm al-
shālih, wa al-akhdz-u bi al-jadīd al-ashlah” (“mempertahankan yang 
lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik”). 

Sikap terbuka itu nampaknya memang harus terus dikawal, 
dikaji, didalami dan dikembangkan serta disosialisasikan secara lebih 
meluas dan melibatkan sebanyak mungkin orang. Upaya ini dirasa 
sangat perlu mengingat saat ini banyak bermunculan pemikiran dan 
pemahaman agama yang cenderung menghakimi pemahaman dan 
pemikiran yang berbeda. Lebih memprihatinkan lagi, pemikiran dan 
pemahaman tersebut berkolusi dengan kekuasaan. Hal inilah yang pada 
gilirannya melahirkan berbagai kekerasan dan kebengisan bagi orang 
atau kelompok tertentu yang dinilai memiliki pemahaman agama yang 
berbeda dengan pemahaman mainstream umat tertentu. 

Jika kondisi semacam ini dibiarkan sehingga berkembang menjadi 
semakin besar, maka sangat mungkin kondisi itu akan melahirkan 
orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjadi penentu kebenaran 
bagi pemahaman dan pemikiran keagamaan yang lain (berbeda). Jika 
demikian adanya, terancamlah keberadaan sikap-sikap inklusivisme 
dan pluralisme keagamaan. Lebih dari itu, nilai-nilai kebhinekaan 
dan mutli-kulturalisme yang secara niscaya tidak bisa dipungkiri 
keberadaannya, terlebih bagi bangsa kita yang sangat heterogen ini, 
akan tersingkir. 

Kondisi kehidupan keagamaan di Tanah Air saat ini menun-
jukkan ke arah pemikiran dan pemahaman agama yang eksklusif 
tersebut. Sehingga meniadakan ruang kehidupan pemikiran agama 
yang berbeda. 

Kondisi inilah yang nampaknya memanggil beberapa orang untuk 
berkumpul dan bertukar-pikiran sehingga melahirkan niat mendirikan 
sebuah lembaga kajian yang secara konsisten menyuarakan ide tentang 
inklusivisme dan pluralisme keagamaan demi tersingkapnya titik-
temu (kalimah sawā’) yang berpangkal pada Tuhan dan nilai-nilai 
kemanusiaan universal. Selain itu, proses dialog antar-peradaban 



BerPIjaK Pada WarIsan InteleKtualIsme caK nur

	 TiTik-Temu,	Vol.	9,	No.	1,	Juli	-	Desember	2016	 5�

juga menjadi bagian tak-terpisahkan dari perhatian lembaga ini. 
Karena ide-ide inklusivisme, pluralisme dan dialog antar-peradaban 
tersebut telah dielaborasi cukup serius dan diberi landasan cukup 
kuat oleh Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) semasa hidupnya, 
maka wadah dan sarana ini pun kami beri nama ““Nurcholish Madjid 
Society” (NCMS). Pemberian nama ini sama sekali tidak bertujuan 
kultus terhadap Cak Nur, melainkan hanya apresiasi terhadap ide dan 
perjuangannya sehingga ide-ide tersebut secara serius dan mendalam 
bisa dikaji, dirawat, didialogkan dan dikembangkan serta dikritiknya 
jika diperlukan.

Dasar Pemikiran nCmS

Ajakan kepada titik-temu adalah episetrum pemikiran Cak 
Nur. Dalam keyakinannya hanya Tuhanlah satu-satunya wujudu-satunya wujud 
yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Pemahaman ini 
mendekatkan kepada kebenaran dan kemaslahatan hidup bersama 
ditempuh melalui temu-kenal (ta‘āruf‘ārufāruf), kerendahhatian, kehanifan, 
dan permusyawaratan dalam suatu tatanan sosial yang terbuka, adil 
dan beradab.

Dari sudut pandang Islam, orang-orang Muslim dituntut untuk 
lebih mampu menempatkan diri dan menampilkan ajaran agama 
mereka sebagai pembawa kebaikan bagi sekalian alam (rahmatan li 
al-‘ālamīn). Masalah yang secara khusus dihadapi umat Islam tidak 
dapat dipandang akan dapat diselesaikan hanya oleh mereka sendiri. 
Jika kesenjangan sosial dan antarbangsa merupakan sumber pokok 
masalah zaman sekarang, maka usaha untuk menutup kesenjangan 
tersebut menuntut kerjasama semua orang.

Dalam semangat pencarian titik-temu itu, klaim universal 
Islam harus didialogkan dengan realitas setempat. Muslim 
Indonesia diharapkan mampu mewujudkan diri dalam sikap hidup 
kebangsaan yang tidak lagi melihat kesenjangan antara keislaman 
dan keindonesiaan. Bahkan lebih mendasar lagi, Muslim Indonesia 
menyongsong masa depan bangsa dan negara dalam semangat 
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tiadanya lagi kesenjangan antara Islam dan Pancasila. Sebagai 
pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, Islam 
semakin diharapkan untuk tampil dengan tawaran-tawaran kultural 
yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam pengisian nilai-
nilai keindonesaan dalam kerangka Pancasila.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat semesta, 
tradisi Islam juga harus senantiasa terbuka bagi inovasi kemoderenan. 
Tradisi yang dinamis menghendaki adanya dialog yang hidup, 
yang dengan tekun dikembangkan, meskipun dialog itu untuk 
keotentikannya, dan demi kekuatannya sendiri harus berlangsung 
secara mengakar sebagaimana yang dilakukan sejak zaman klasik. 
Tidaklah banyak artinya mengenang kejayaan masa lampau tanpa 
kemampuan mengembangkan warisan kultural yang ditinggalkannya 
dalam status dialog yang dinamis dan lestari, yang menyatakan dirinya 
dalam gagasan-gagasan kreatif zaman sekarang.

Oleh karena itu, yang amat diperlukan oleh Muslim Indonesia 
saat ini, ialah suatu persepsi kepada agamanya secara intelektual, 
disertai sikap kritis terhadap berbagai warisan sejarahnya sendiri. 
Seterusnya, yang harus dicari ialah bagaimana memelihara segi-segi 
yang baik dari masa lampau itu dan sekaligus mengambil hal-hal yang 
lebih maju dan lebih bermanfaat dari masa sekarang. Pokok-pokok 
pikiran Nurcholish Madjid itu tak aus karena kepergiannya.

Dengan arus globalisasi yang makin luas cakupannya, makin 
dalam penetrasinya, dan makin instan kecepatannya. Setiap negara 
bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralisme dari dalam,  
melainkan juga tekanan keragaman dari luar. Tarikan global ke arah 
demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. 
Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga 
terjadi. Di seluruh dunia, ”politik identitas” (identity politics) yang 
mengukuhkan perbedaan identitas kolektif berbasis etnis, bahasa dan 
agama mengalami gelombang pasang. Di Indonesia sendiri, pergeseran 
dari rezim otoritarian menuju demokrasi membawa kabar baik dalam 
pemulihan kebebasan berekspresi  dan berasosiasi, namun sekaligus 
mengandung potensi ancaman dari menguatnya politik identitas 
dengan ekspresi kekerasan  yang menyertainya.
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Karena setiap pencarian identitas memerlukan perbedaan de-
ngan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik 
penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecende-
rungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/
perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan 
atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan 
dengan cara menghabisi perbedaan keberlainan (otherness).

Dalam situasi seperti itu, semangat pencarian titik-temu yang 
memandang perbedaan sebagai rahmat sangat diperlukan. Di sinilah 
relevansi pemikiran Nurcholish Madjid terasa sangat kuat. Indikasi 
ke arah itu terlihat dari makin luasnya apresiasi orang terhadap 
pemikiran-pemikirannya. Apresiasi yang mencerminkan kesejatian, 
pencapaian dan dedikasinya yang tinggi dalam mengupayakan 
pertautan yang damai dan konstruktif antara ideal-ideal keagamaan, 
kebangsaan dan kemanusiaan universal.

Mengingat keteladanan dan relevansi pemikirannya, sepantasnya 
ada ikhtiar untuk merawat, menyempurnakan dan mengembang-
kannya. Agar memiliki kekuatan efektif dalam menggalang partisipasi 
dan pengaruh dalam masyarakat, diperlukan jaringan atas dasar 
persamaan komitmen, sikap dan pandangan dasar. Dalam fungsinya 
sebagai katalis dalam mempertautkan pemikiran dan aksi bersama, 
jaringan ini, seperti yang diamanatkan Nurcholish Madjid sendiri, 
perlu memiliki beberapa sifat.

Pertama, harus benar-benar mampu berfungsi sebagai penengah 
(wāsith), agar memiliki kebebasan untuk melihat permasalahan secara 
benar, tanpa pemihakan a priori.

Kedua, jaringan ini ada dalam format yang fleksibel, sehingga 
masing-masing anggotanya masih bisa secara bebas menyatakan diri 
dan mengambil peran. Namun secara keseluruhan harus tetap kuat 
untuk ikut memberi pengaruh kepada masyarakat.

Ketiga, jaringan ini akan menjadi ajang pengembangan 
pandangan hidup yang lebih tinggi daripada sekedar seperangkat 
kaidah-kaidah untuk menopang hidup praktis. Pandangan hidup 
ini harus merupakan suatu orientasi hidup transendental, yang tidak 
sekedar memperjuangkan kepentingan-kepentingan jangka pendek.
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Keempat, jaringan ini akan dikembangkan menjadi wahana 
untuk memberikan ilham/inspirasi kepada sebanyak mungkin orang. 
Khususnya kelompok-kelompok kreatif dalam masyarakat, dengan 
suatu wawasan yang bisa dijadikan pegangan hidup, titik-tolak 
pengembangan kreativitas perorangan dan kelompok, agar mampu 
mengambil bagian pembangunan umat manusia.
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humanis, inklusif-pluralis, dan non-sektarian, demi terwujudnya dunia yang damai, adil dan beradab. NCMS 
bersifat independen dan non-partisan, dalam arti bahwa ia tidak berafiliasi dengan organisasi sosial dan politik 
apa pun, baik di dalam maupun di luar negeri, dan mengorientasikan keberadaannya pada kebenaran dan cita-
cita kemanusiaan universal, yang dapat menjadi “titik-temu” semua umat manusia dari latar belakang 
kebangsaan, keagamaan, kebudayaan dan politik yang berbeda. NCMS juga bersifat terbuka, dalam arti bahwa ia 
terbuka dalam mencari kebenaran dari siapa pun datangnya, dengan keyakinan bahwa kebenaran yang datang 

). Kāf bermakna Kitab, yang dimaksudkan 
Kitab Suci al-Qur’an, dan Sīn bermakna Sunnah, yang dimaksudkan 
Sunnah Nabi Muhammad saw yang termaktub dalam Hadits. Dengan 
berpegang kepada Kitab Suci dan Sunnah Nabi ini diharapkan NCMS 
memiliki peran mengajak masyarakat Indonesia untuk menata-
kembali kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara berdasarkan 
semangat dan ajaran yang termaktub dalam Kitab Suci dan Sunnah 
Nabi. Sehingga terhindar dari jurang kezaliman, kebodohan dan 
ketidak-beradaban seperti yang disabdakan Nabi menjelang wafatnya. 
Selain itu, huruf Kāf dan Sīn juga dimaksudkan sebagai Kalimah Sawā’ 
(Titik-temu), yang dalam al-Qur’an berarti “tidak menyembah selain 
Allah dan tidak pula memperserikatkan-Nya kepada apa/siapa pun” 
(Q., 3: 64).  Kalimah Sawā’ itulah yang menjadi titik-temu (common 
platform) dari seluruh ajaran agama-agama yang pernah diturunkan 
oleh Tuhan ke dunia ini. Karena itu, Kalimah sawā’ yang dalam tradisi 
Islam disebut Tawhīd juga dimiliki oleh tradisi dan agama-agama lain 
yang muncul melalui beragam nama dan dibungkus dalam berbagai 
bentuk dan simbol. Dengan berpegang kepada Kalimah Sawā’ ini, 
NCMS diharapkan mampu mengajak kepada seluruh umat beragama 
di mana pun berada untuk membangun hubungan dan dialog yang 
dilandasi sikap keterbukaan, penuh toleransi, kebebasan, kewajaran, 
keadilan dan kejujuran (fairness). Sehingga semua umat beragama 
tersebut bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. 
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Tujuan dan Sifat nCmS

Nurcholish Madjid Society (NCMS) didirikan untuk memajukan 
dialog antar-peradaban yang terbuka, jujur, adil, bebas, demokratis 
dan toleran. NCMS juga diperuntukkan sebagai wadah dan sarana 
bagi para peminat dan pendukung dialog peradaban yang diharap-
kan mampu mengembangkan pemikiran religius, humanis, inklusif-
pluralis, dan non-sektarian, demi terwujudnya dunia yang damai, adil 
dan beradab. NCMS bersifat independen dan non-partisan, dalam 
arti bahwa ia tidak berafiliasi dengan organisasi sosial dan politik apa 
pun, baik di dalam maupun di luar negeri, dan mengorientasikan 
keberadaannya pada kebenaran dan cita-cita kemanusiaan universal, 
yang dapat menjadi “titik-temu” semua umat manusia dari latar 
belakang kebangsaan, keagamaan, kebudayaan dan politik yang 
berbeda. NCMS juga bersifat terbuka, dalam arti bahwa ia terbuka 
dalam mencari kebenaran dari siapa pun datangnya, dengan keyakinan 
bahwa kebenaran yang datang dari Yang Maha Benar adalah mutlak, 
sedangkan kebenaran yang datang dari manusia adalah nisbi dan, 
karena itu, terbuka untuk dipertanyakan, diuji dan dikritik.

Visi nCmS

Membangun masyarakat berkeadaban dan berkeadilan yang 
didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang universal. 

misi nCmS

1. Mengembangkan dialog antara  keislaman, keindonesiaan 
dan kemoderenan

2. Membangun dialog antar peradaban
3. Mengembangkan dialog antara tradisi  dan inovasi
4. Mengembangkan dialog intra-agama dan antar-agama
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5. Mengembangkan wawasan pluralisme dan kosmopo-
litanisme

6. Mengembangkan rekonsiliasi berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian dan keadilan.

Program nCmS

Program-program akan dikembangkan secara bertahap seiring 
dengan perkembangan kapasitas internal dan tantangan eksternal. 
Namun secara garis besar, program-program NCMS meliputi berbagai 
bidang:

1. Penulisan, penerjemahan dan penerbitan
2. Dokumentasi, informasi dan website
3. Pelatihan dan pendidikan
4. Diskusi, lokakarya dan talk-show
5. Ritual-seremonial dan perayaan festival (event organizing)
6. Layanan publik, filantrofi, beasiswa
7. Kerjasama antar lembaga 
Semoga apa yang dicita-citakan dalam pendirian lembaga 

ini memperoleh rida dari Allah swtwt. Sehingga berbagai rencana 
dan program yang telah dicanangkan bersama ini bisa secara 
maksimal diambil manfaatnya bagi masyarakat Indonesia kini dan 
mendatang. v

Muhamad Wahyuni Nafis adalah Ketua Nurcholish Madjid Society (NCMS) 
dan School Director Sekolah Madania.
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meRUmUSKAn
TeoloGI HIDUP DAmAI 

mUSlIm-KRISTen
Kasus Indonesia dan Filipina

Greg Soetomo

Persoalan sosial-politik mayoritas-minoritas muncul sejak 
diperkenalkan konsep nasionalisme model Eropa pada pertengahan 
abad ke-19. Berjalan seiring dengan hadirnya kolonialisme, cita-cita 
negara-bangsa diawali dengan sebuah imajinasi1 bahwa satu kawasan 
tertentu memiliki senasib-sepenanggungan dalam perjuangan 
melawan kolonialisme. 

Konsep negara-bangsa (nation-state) ini dipatok-patok dan 
dipisah-pisahkan berdasarkan diskresi para kolonialis Eropa. 
Batasan-batasan ini mengesampingkan, bahkan, tidak jarang, 
mengeliminir kriteria kultural, etnisitas, agama, atau kekuasaan 
tradisional, seperti kesultanan. Demokrasi tidak menjamin 

1 Ben Anderson, sebutan singkat nama Benedict R. O’G. Anderson, 
menjelaskan konsep nasionalisme. Anderson meyakini bahwa sebuah bangsa 
adalah sebuah komunitas yang dihasilkan dari konstruk sosial. Media massa 
adalah salah satu alat yang ikut membentuk komunitas lewat simbol dan citra 
(images). Dengan memilih citra dan simbol tertentu, audiens membangun 
ikatan komunitas yang dibayangkan. Anderson berteori bahwa negara-bangsa 
yang paling awal terbentuk lewat bahasa-bahasa cetak nasional (Benedict R. 
O’G. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Revised and Extended Edition (London: Verso, 1991). 
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kesetaraan semua golongan. Ironisnya, konsep indah modern ini 
justru membuahkan polarisasi mayoritas-minoritas. Kecuali jika 
ada kebijakan yang melindungi minoritas, sistem demokrasi hampir 
selalu menempatkan mayoritas sebagai penguasa yang hegemonis 
dan mendominasi.2

Sepertiga dari sekitar 1,3 milyar umat Muslim hidup sebagai 
minoritas yang tersebar di seluruh dunia. Di negara-negara maju 
(Amerika Utara dan Eropa), mereka adalah imigran. Sedangkan 
yang tinggal di pinggiran, sebagaimana halnya di Filipina Selatan, 
Mindanao, mereka adalah kelompok asli pribumi.3 Tuntutan 
keadilan minoritas di negara demokratis bangkit bersamaan dengan 
globalisasi dan maraknya diskursus multikulturalisme. Tetapi, 
di beberapa belahan bumi, umat Muslim juga menikmati status 
mayoritas terhadap komunitas minoritas dengan latar belakang 
agama dan kepercayaan lain.4

Tidak jarang kasus perjumpaan komunitas Muslim dan Katolik 
(serta Kristen, pada umumnya) berlangsung dalam sebuah pola 
hubungan kompleks mayoriyas-minoritas. Di Asia Tenggara, pola 
hubungan ini antara lain berlangsung di Indonesia dan Filipina. 
Keduanya mengalami periode damai dan konflik secara berganti-
ganti dalam sejarah. Problematika kasus ini sangat kompleks, 

2 Contoh dan ilustrasi kegagalan praktik negara-bangsa, khususnya 
problematika hak-hak minoritas di Eropa Timur, bisa dibaca ddalam Kirsten 
Porter, “The Realisation of National Minority Rights,” Macquarie Law Journal 
3 (2003): 51-72. 

3 Minoritas Muslim di Asia Tenggara bisa dijumpai di negara-negara seperti 
Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Masing-masing komunitas ini 
memiliki problematika dan tantangan yang berbeda-beda dan bervariasi satu 
sama lain. Sebuah kompilasi literatur dan jurnal penting mengenai Islam di Asia 
Tenggara bisa dilihat dalam Islam And Muslims In Southeast Asia:  A Bibliography 
Of English-Language Publications 1945-1993, compiled by Patricia Horvatich 
(Manoa:  Asian and Pacific Studies University of Hawai’i at Manoa. Southeast 
Asia Paper No. 38, October 1993).

4 Bernhard Platzdasch dan Johan Saravanamuttu, Religious Diversity 
in Muslim-majority States in Southeast Asia. Areas of Toleration and Conflict 
(Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2014).
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ditambah dengan berbagai persoalan konteks yang sangat berbeda 
dari satu tempat ke tempat lainnya. Upaya pemecahannya juga 
sudah diupayakan berlaksa-laksa.

Kajian ini memfokuskan persoalan mayoritas-minoritas 
Muslim dalam problematika sosial-politik dan teologinya. Akar 
permasalahan teologi dalam kasus ini sedemikian rupa berkelindan 
dengan persoalan sosial-politik. Sulit untuk memisahkan dua elemen 
ini sebagai akar epistemologi dalam menguraikan carut-marut 
mayoritas-minoritas Muslim. Kerangka teori untuk menjelaskannya 
menggunakan dokumen “A Common Word between Us and You” 
(ACW). Dokumen yang banyak mengulas kutipan-kutipan dari al-
Qur’an dan Alkitab (Bibel) ini digunakan untuk menjelaskan dua 
kasus yang berlangsung di Filipina dan Indonesia. Fokus kajian ini 
dirumuskan dalam satu pertanyaan: Bagaimanakah problematika 
mayoritas-minoritas Muslim dijelaskan berdasarkan analisis sosial-
politik dan dicarikan solusinya dalam diskursus teologi?

Tesis atas pertanyaan di atas dirumuskan demikian: “Diskursus 
teologi yang menjelaskan hidup damai Muslim-Kristen menjadi 
solid dan komprehensif apabila penjelasan al-Qur’an dan ideologi 
sosial-politik diletakkan sebagai satu kesatuan diskursus yang 
berjalan seiring.” Dalam paper ini hendak ditunjukkan bahwa 
Islam di Indonesia punya pengalaman memadukan dua elemen 
tersebut. Dua pemikiran dari Nurcholish Madjid (1939-2005) 
dan Abdurrahman Wahid (1940-2009), hendak dipaparkan dalam 
paper ini. Sementara pemikiran Islam di Filipina “belum” mengolah 
dua unsur ini.  

“A Common Word” sebagai Kerangka Teori

Pada 13 Oktober 2007, sebuah dokumen dan surat terbuka 
yang disahkan oleh 138 sarjana Muslim diluncurkan. Dokumen 
yang diberi judul “A Common Word between Us and You” (ACW) ini 
dialamatkan pada 28 pimpinan kelompok dan organisasi Kristen 
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(dan Katolik) dan Gereja di seluruh dunia.5 ACW mengajak umat 
Kristen untuk melihat dan membangun pondasi bersama, dengan 
melihat persamaan antara al-Qur’an dan Alkitab. Dua topik teologis 
diangkat dalam surat ini: pertama, penggunaan kutipan-kutipan 
dari al-Qur’an dan Alkitab dalam ACW; dan kedua, tekanan pada 
kepercayaan akan satu Tuhan.

Paper ini dikerjakan lewat sebuah grup diskusi sarjana Muslim 
dengan latar belakang aliran Islam yang berbeda-beda. Menjadi lebih 
menarik karena dokumen yang disusun oleh para ulama penting 
di dunia ini membahas ajaran Yesus mengenai cinta pada Tuhan 
dan sesama.6

5 Inisiatif penulisan dokumen ini berasal dari Royal Aal al-Bayt, Institute 
for Islamic Thought di Yordan. Dr Aref Ali Nayed, yang bekerja di Cambridge 
University Interfaith Programme, dan salah satu inisiator, mengklaim forum dan 
surat yang dihasilkan sebagai “konsensus umat Muslim.” Perwakilan dari Saudi 
sangat mencolok dalam forum ini. Sebaliknya, nama-nama penting seperti Yusuf 
al-Qaradawi, Tariq Ramadan, dan Muhammad Sayyid Tantawi (Syekh al-Azhar) 
absen dalam pertemuan ini. 

6 Dokumen ini mendapatkan respons yang luas. Respons dari dunia 
Kristen, antara lain, bisa diwakili oleh dua tulisan ini. Pertama, “A Quest 
for A Common Word: Initial Christian Responses to a Muslim Initiative” 
(oleh Y.Y. Haddad - Georgetown University dan J.I. Smith - Harvard Divinity 
School), yang menganggap bahwa dokumen ini, meski tidak menyampaikan 
gagasan-gagasan teologis baru, menyampaikan pemikiran segar hubungan Islam-
Kristen, menekankan pentingnya pondasi bersama dan mengakui persamaan 
dan perbedaan. Kedua, “A Common Word.  More positive and Open, yet 
Mainstream and Orthodox” (oleh J. Hoover - Nottingham University), yang 
menggarisbawahi warna ACW yang menghindari topik-topik tradisional yang 
menimbulkan polemik, seperti inkarnasi, penebusan, dan Trinitas. ACW 
bahkan menganggap topik-topik tersebut bergumul pada lapisan “formal” 
dalam iman kepercayaan Kristen, sebaliknya melupakan perkara-perkara yang 
esensial (Joseph Victor Edwin, “A Common Word Between Us And You: A New 
Departure In Muslim Attitudes Towards Christianity,”  A dissertation submitted 
to the University of Birmingham for the Degree of Master of Philosophy, 
Department of Theology and Religion, The University of Birmingham, March 
2010, h. 5-7).
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Dokumen yang memiliki warna kental teologis ini dimulai 
dengan penjelasan kalimah sawā’ dalam (Q3:64).7 Ia mengingatkan 
tidak beribadah kepada ilah lain selain Allah, yang tidak bisa 
disamakan dengan lainnya. Dalam satu tarikan napas, ACW juga 
mengajak umat Kristen untuk mengingat sabda Yesus dalam Injil 
(Markus 12:29-31)8 yang mendesak iman pada Tuhan yang satu 
juga. Inilah sebuah ungkapan bahwa common platform antara dua 
agama Ibrahimi sedang diupayakan untuk dibangun.

 
Konteks dan Teks

Beberapa konteks perlu dikemukakan untuk menjelaskan 
lahirnya ACW.  Tiga konteks historis yang dekat dengan lahirnya 
ACW:  (1) Amman Message (2004); (2) Regensburg Address; yang 
segera direspons dengan (3) Open Letter of 38 Muslim Scholars

Sri Baginda Raja Abdullah II ibn al-Hussein (Yordania), pada 
November 2004, meluncurkan Amman Message bersamaan dengan 
berlangsungnya International Islamic Summit. Sebanyak 180 sarjana 
Muslim dari 45 negara menghadiri konferensi ini. Konferensi ini 
meneguhkan delapan mazhab fiqh Islam yang selama ini diakui 

7 “Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan), yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak 
kita sembah, kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia, dengan sesuatu 
pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah.’ Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada 
mereka: ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada 
Allah).”

8 “Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, 
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.  Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 
dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu 
manusia   seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari 
pada kedua hukum ini.”
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secara tradisional.9 Pesan ini juga menegaskan bahwa fatwa yang 
membenarkan segala tindakan teror adalah tidak legitim. Kecaman 
terhadap praktik takfīr juga disampaikan dalam dokumen ini. Pada 
dasarnya, kecaman segala bentuk ekstremisme dan pembunuhan 
membabibuta merupakan inti pesan dalam dokumen ini.

Pada 12 September 2006, Paus Benediktus XVI menyampaikan 
satu kuliah dengan satu kutipan yang kontroversial. Di hadapan 
audiens akademis di  Universität Regensburg, Paus menyampaikan 
ceramah berjudul, “Iman, Rasio, dan Perguruan Tinggi: Memori 
dan Refleksi.” Dalam salah satu bagian, Paus mengutip percakapan 
antara Kaisar Bizantium Manuel II Palaeologos dengan seorang 
terpelajar dari Persia mengenai kebenaran yang ada dalam agama 
Kristiani dan Islam. Bagian ini menjadi kontroversi dan perdebatan 
panjang dan luas.10

9 Delapan mazhab fiqh Islam itu adalah empat dari mazhab fiqh Sunni 
(Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali), dua dari mazhab fiqh Syiah (Ja‘fari dan 
Zaidi), mazhab fiqh Ibadi, dan mazhab fiqh Zhahiri.

10 “Semua itu muncul dalam kesadaranku lagi, ketika belum lama ini saya 
membaca bagian dialog yang diterbitkan oleh Prof Th. Khoury (Muenster): di 
situ: dialognya dari tahun 1391 di suatu barak musim dingin dekat Ankara antara 
Kaisar terpelajar Manuel II Palaeologos dengan sang bijak dari Persia mengenai 
agama Kristiani dan Islam dan mengupas soal kebenaran keduanya. … Tanpa 
mau masuk ke dalam rinci-rincian, bagaimana hubungan antara Ahli Kitab 
dan Orang Tak Beriman, Kaisar secara mengherankan memakai cara langsung 
ke dalam pertanyaan utama tentang hubungan antara agama dan kekuasaan 
kepada rekan bicaranya. Ia berkata “Tunjukkanlah, apa yang dibawa Muhammad 
dan Anda hanya akan menemukan yang buruk dan tidak manusiawi seperti 
bahwa ia memerintahkan agar iman yang diwartakannya disebarluaskan dengan 
pedang. Hal itu bertentangan dengan kodrat Allah dan kodrat jiwa.” “Allah tidak 
mencintai darah dan tidak bertindak rasional itu bertentangan dengan hakikat 
Allah. Iman itu buah jiwa, bukan dari tubuh” (Kuliah ini  disampaikan dalam 
bahasa Jerman “Glaube, Vernunft und Universität - Erinnerungen und Reflexionen”). 
Lihat terjemahan dalam “Iman dan Akal Budi – Kuliah Paus Benediktus XVI 
di Regensburg,” diterjemahkan oleh Romo Mardi B.S,  SJ, https://luxveritatis7.
wordpress.com/2011/06/07/iman-dan-akal-budi-kuliah-paus-benediktus-xvi-
di-regensburg/ (diunduh, 5 Oktober 2016).
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Sebuah “Surat Terbuka” (12 Oktober 2006) yang dirancang 
oleh 38 Sarjana Muslim yang berasal dari berbagai aliran Islam yang 
disampaikan untuk merespons kuliah di Regensburg itu.11 Semangat 
di balik Surat ini adalah keterbukaan dalam tukar menukar gagasan 
dan saling memahami. Seraya menyampaikan kekeliruan dan 
“simplifikasi tidak berdasar” mengenai iman dan praktik ajaran 
Islam dalam ceramah tersebut, Surat ini meminta Paus untuk 
membaca Islam yang tepat sebagaimana dilukiskan dalam Amman 
Message. Sharing akademis ini menjadi pemicu lahirnya ACW.

Struktur ACW 

Teks yang aslinya ditulis dalam bahasa Arab ini dibagi ke 
dalam empat topik penjelasan: I. Ringkasan ACW; II. Cinta pada 
Tuhan (Islam; Kristen); III. Cinta pada Sesama (Islam; Kristen); 
IV. Datanglah pada ACW. Pembahasan mengenai “status Injil” 
dan “kepercayaan pada satu Tuhan” merupakan perkembangan 
mencolok dan menjadi dua tema penting untuk ACW.12 

Cinta pada Tuhan  dan Cinta pada Sesama adalah dua topik 
yang dijelaskan menurut Islam dan menurut Kristen dalam ACW. 

11 Dalam satu catatan kritisnya J.L. Esposito menulis demikian: “The assertion 
that Muhammad commanded the spread of Islam by the sword was strenuously rejected 
by Muslim and non-Muslim scholars as inaccurate. Equally controversial and offensive 
to Muslims was the pope’s assertion that the Quranic passage ‘there is no compulsion in 
religion’ (2:256) was revealed in the early years of Muhammad’s prophethood in Mecca, 
a period ‘when Mohammad was still powerless and under [threat]’ but was superseded 
by ‘instructions developed later and recorded in the Koran [Qur’an], concerning holy 
war.’ Both of these statements are historically incorrect.” Lihat J.L. Esposito, The 
Future of Islam  (Oxford: Oxford University Press, 2010), h. 187-188. 

12 Pada abad-abad pertama sejarah Islam, para ulama pada umumnya 
memandang Alkitab sebagai Kitab yang “tidak asli” lagi. Maka, pemahaman orang 
Kristen terhadap Tuhan juga mengandung kekeliruan. Oleh karena itu, Muslim 
dan Kristen tidak akan mungkin memiliki common ground dalam kepercayaan 
kepada Allah. Lihat, antara lain, Olaf Schumann, Pemikiran Keagamaan dalam 
Tantangan (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,1993), h. 90.
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Meski ke dua topik ini dipisahkan dalam ACW, tetapi keduanya 
sentral dan berhubungan satu sama lain. ACW membangun struktur 
didasarkan afirmasi ajaran Islam terhadap dwi-tunggal printah Yesus 
mengenai cinta pada Tuhan dan cinta pada sesama (Markus 12:29-
31). Dengan mengutip hadis13 dan al-Qur’an,14 ACW menegaskan 
pemahaman Muslim bahwa cinta pada Tuhan adalah mutlak, oleh 
karena itu menuntut keikhlasan. Hadis ini dalam ACW dikutip tiga 
kali. Sebuah penegasan bahwa ajaran tentang Islam dan Kristen 
dalam isu dan tema ini tidak berbeda. 

Kesamaan ajaran itu memberikan keyakinan bahwa perbedaan 
dan konflik antara Islam dan Kristen, demikian ACW menulis, 
yang terjadi pada periode-periode sesudahnya adalah wujud 
kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi ajaran-ajaran asali dari 
kedua agama ini. 

Tuhan tidak boleh dipersekutukan dengan apapun. Ia berkuasa 
atas segala sesuatu dan menuntut ketaatan makhluk ciptaan-
Nya, termasuk manusia. Dengan demikian, hadis dan al-Qur’an, 
sebagaimana dikutip dalam ACW, menuntut pengabdian total 
terhadap Tuhan. Pemahaman ini memberikan asumsi bahwa cinta 
Allah terhadap manusia memiliki prasyarat pada tanggapan dan 
tindakan manusia. Setiap makhluk hidup, di lain pihak, bergantung 
pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.15

13 “Hal terbaik yang sudah saya katakan – diri saya sendiri, dan nabi-nabi 
yang datang sebelum saya- adalah: ‘Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia Esa, Dia 
tidak memiliki sekutu, Dia yang memerintah dan Dia adalah pujian dan Dia yang 
berkuasa atas segala sesuatu” (Sunan Al-Tirmidhi, Kitab Al-Da’awat, 462/5, no. 
3383; Sunan Ibn Majah, 1249/2) (“Surat Terbuka dan Seruan dari Pemimpin-
pemimpin Agama Islam: Sebuah Persamaan (Kalimat Bersama) di Antara Kami 
dan Kamu”  (http://kutikata.blogspot.co.id/2009/05/surat-terbuka-dan-seruan-
dari-pemimpin.html, diunduh 20 September 2016).

14 Q 3:4; 2:165; 39:23; 67:1; 29:6-63; 14:32-34; 1:1-7;  2:194-5; 2:196; 
9:36; 9:38-39; 64:1; 64:4. 

15 Interpretasi dan cara pandang ini berbeda dengan cara Kristen mema-
hami cinta Tuhan. Cinta Tuhan terhadap manusia adalah “tidak bersyarat” 
(unconditional love of God). Inti ajaran Kristen adalah cinta tak bersyarat dari 
Tuhan yang terungkap dalam Kristus. Sebuah pernyataan teologis yang kompleks 
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ACW melukiskan cinta pada Allah sebagai hukum pertama 
dan terutama dalam Kitab Suci Agama Kristen mengutip Ulangan 
6:4-5,16 Mateus 22:34-40,17 dan Markus 12:28-31. 

ACW juga mengutip hadis dan al-Qur’an (Q 2:177; 3:92.18 
Tidak ada orang yang mengatakan beriman sampai kamu mencintai 
sesamamu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Dari sini 
disimpulkan dalam dokumen ini bahwa cinta pada sesama harus 
disertai dengan kemurahan hati dan pengorbanan diri. Dua agama 
ini memiliki persamaan dalam ajaran ini.

 
Datanglah pada ACW

Bagian akhir dari ACW mendalami tema “Tuhan yang satu” 
sebagai warisan agama-agama monoteistik. Perintah “cinta ganda,” 
cinta pada Tuhan dan cinta pada sesama, lahir dari warisan 
bersama itu. Damai antara Muslim dan Kristen adalah syarat yang 
dibutuhkan perdamaian dunia, mengingat dua penganut itu hampir 
mengisi separuh penduduk dunia.

yang bukan tempatnya untuk dijelaskan di sini. Penjelasan panjang lebar topik 
bisa dibaca Daniel A Madigan SJ, “A Common Word Between Us and You: Some 
initial reflections,” Response from Daniel Madigan SJ, the Vatican’s Commission 
for Religious Relations with Muslims).

16 “Dengarlah, hai orang Israel : TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa.  

Kasihilah   TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu   dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.” 

17 “Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
Itulah hukum yang terutama  dan  yang pertama.  Dan hukum yang kedua, 
yang sama  dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia  seperti  dirimu 
sendiri.  Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab 
para nabi.” 

18 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 
kamu nafkahkan, maka sesungguhnya, Allah mengetahui-nya.”
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Pilar penting argumen ACW adalah “cinta pada Tuhan dan 
cinta pada sesama” sebagai pilihan yang mempertemukan Qur’an 
dan Injil. Meski demikian, ACW menegaskan bahwa Muslim dan 
Kristen adalah dua agama yang berbeda.19 Keduanya berbeda, 
tetapi keduanya adalah agama yang murni dan setia pada ajarannya 
masing-masing.

Dalam kesempatan yang lain, ACW mengulangi lagi keyakinan 
bahwa Kristen dan Muslim dapat duduk bersama dalam sebuah 
platform yang sama membangun apa yang paling esensial dari 
dua agama ini. Hal yang paling esensial ini tiada lain adalah 
“Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu 
kalimat (ketetapan), yang tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita 
persekutukan Dia, dengan sesuatu pun, dan tidak (pula) sebagian 
kita, menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain 
Allah.’ Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: 
‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri 
(kepada Allah)’.” (Q 3:64).

minoritas muslim mayoritas Katolik: Kasus Filipina

Kombinasi dan integrasi identitas kultural dan agama, bagai-
mana pun, adalah ciri khas masyarakat Asia Tenggara. Oleh karena 
itu, rumusan aspirasi minoritas di Asia Tenggara hampir tidak bisa 
dipisahkan dengan ikatan antara etnisitas, kultural, dan agama. 
Komunitas Muslim di Filipina Selatan adalah minoritas dengan asal 
muasal etnis Melayu. Umat Islam di Filipina mengambil lima persen 
dari seluruh penduduk (92 Juta) negara ini; 80 persen umat Muslim 
terkonsentrasi di Filipina Selatan. Bangsa Moro mengisi 20 persen 

19 ACW, dengan mengutip al-Qur’an (Q 2: 136-137 dan 5:48), menegaskan 
bahwa “titik temu” ini harus dijelaskan dalam pemahaman al-Qur’an. Di sana 
ada suksesi para Nabi. Sikap pasrah paling puncak adalah pada Allah dan Nabi 
Penutup (khātam al-nabbiyyīn) sebagaimana disampaikan dalam Qur’an.
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dari populasi Mindandao. Di lima provinsi di bawah yuridiksi 
Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) komunitas 
Muslim tetap mayoritas.20 Mereka hidup di tengah-tengah mayoritas 
Katolik yang beretnis Luzon dan Visayas dari bagian utara Filipina. 
Konflik antara Bangsa Moro dengan Manila mencakup identitas 
politik dan kepemilikan tanah.21

Ahmad Suaedy menyampaikan tesis bahwa nilai-nilai lokal pada 
kasus minoritas Muslim di Filipina Selatan (dan Thailand Selatan) 
adalah faktor kuat yang mendasari gerakan untuk menuntut hak 
kolektif. Faktor ini lebih kuat ketimbang perjuangan ideologi Islam 
dalam “arti sempit.” Oleh karena itu, bentuk-bentuk perjuangan 
gerakan ini juga menggunakan cara berpikir Barat untuk meraih 
hak-hak mereka, seperti Hak Asasi Manusia.22

Hegemoni negara-bangsa berakar pada konsep bahwa sebuah 
bangsa harus didasarkan pada identitas nasional yang seragam. Oleh 
karena itu, ketika Bangsamoro atau Muslim Moro di Mindanao23 
hendak mempertahankan identitas kultural dan memanfaatkan sumber 
daya alam, dan sedikit banyak “heterodoks” dari konsep kepentingan 
nasional, maka mereka dianggap melakukan penyimpangan dari 

20 Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM), hasil kesepakatan 
pada 1989, terdiri atas lima Provinsi: Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, 
Sulu dan Tawi-Tawi.

21 Kasus Muslim di Thailand Selatan memiliki konflik politik dengan 
pemerintahan Thailand yang lebih menyeluruh. Konflik ini mencakup elemen-
eleman identitas, bahasa, pendidikan, dan agama (See Hoon Peow, “Politics of 
Religious and Ethnic Identity the Cases of Southern Thailand and Southern 
Philippines,” The Journal of International Social Research 2 / 9 [Fall 2009]: 344 
-346).

22 Ahmad Suaedy, Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai: Peran 
Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan (Jakarta: The Wahid 
Institute, 2012), h. 40.

23 Terminologi “Moro” diberikan kolonialis Spanyol yang punya pengalaman 
sejarah mengusir “Moro” Afrika Utara dari Semenanjung Iberia. “Moro” 
disematkan oleh kolonialisme Spanyol dan Amerika dengan nada dan sebutan 
peyoratif. Secara akademis terminologi Moro adalah politically incorrect. Sekarang 
ini, Muslim Filipina menganggap “Moro” justru sebagai jati diri yang unik dan 
menerimanya sebagai suatu kebanggaan. 
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identitas nasional yang seragam dan satu. Berlangsunglah konflik-
konflik yang merebak semakin luas dan dalam.24

Konteks Sejarah Sosial Politik

Masyarakat Muslim di Mindanao adalah penduduk asli 
setempat.25 Sebelum terbentuknya konsep dan praktik negara-
bangsa mereka adalah mayoritas di wilayah tersebut.  Segera 
komunitas ini menjadi minoritas setelah Filipina mendeklarasikan 
kemerdekaannya dengan membangun negara-bangsa modern 
dengan prinsip pluralitas etnis dan agama. Penyeragaman identitas 
nasional diberlakukan. 

Pada 1565, Spanyol menguasai kepulauan yang disebut Filipina 
sekarang ini, dengan dua motif: agama dan ekonomi. Katolikisasi 
hanya berhasil di bagian utara dan tengah yang merupakan tanah 
dihuni masyarakat animis dan pagan. Di bagian selatan, Kesultanan 
Maguindanao dan Sulu, katolikisasi tidak berhasil.26

Ketika mengalami kekalahan perang, Spanyol menyerahkan 
Filipina pada Amerika Serikat (AS) (1898), sebelum akhirnya memper-
oleh kemerdekaan pada 1947.27 Sudah sejak di bawah dua kolonialis 

24 Michael Hawkins, “Muslim Integration in the Philippines: A Historio-
graphical Survey,”  Asia-Pacific Social Science Review 8:1 (2008): 19-31.

25 Cesar Adib Majul, “An Analysis of the ‘Genealogy of Sulu’,” Asian Studies 
46: 1-2 (2010): 20-25.

26 Cesar Adib Majul, “Some Social and Cultural Problems of the Muslims 
in the Philippines,” Asian Studies 46/1-2 (2010): 49.

27 Sejarah lokal Mindanao menulis bahwa Spanyol tidak pernah menaklukkan 
secara sempurna kawasan Mindanao. Pada 1898, ketika Spanyol ditaklukkan oleh 
AS, dalam perjanjian perang, kedua negara ini tetap memasukkan dua Kesultanan 
tersebut ke dalam wilayah yang diserah terimakan ke AS. Penyerahan kedaulatan  
ini meresap ke dalam collective memory masyarakat Muslim Mindanao ini sebagai 
perampokan kedaulatan mereka. Sebuah proses yang dilanjutkan ketika mereka 
diserahkan pada Republik Filipina ketika memperoleh kemerdekaan pada 1947 
(Majul, “Some Social and Cultural Problems of the Muslims in the Philippines,” 
h. 52-54).
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tersebut, masyarakat Muslim di Filipina Selatan selalu bergerak dan 
menyampaikan protes karena dimasukkan ke dalam bagian negara 
Filipina. Mereka menganggap bahwa sejarah, budaya dan tanah 
mereka berbeda dengan karakter kebangsaan masyarakat Filipina 
bagian utara. Kesultanan Maguindanao dan Sulu ini terus mengada-
kan perlawanan yang dikenal dengan The Mindanao War. Perlawanan 
hingga hari ini dianggap sebagai kelanjutan dari periode awal itu.

Di bawah kolonialisme AS proyek transmigrasi penduduk 
dari Utara dan Tengah (Katolik) ke Selatan (Muslim) dijalankan. 
Kebijakan ini kemudian diteruskan dengan lebih agresif lagi oleh 
Pemerintah Filipina. Masyarakat Katolik transmigran ini dianggap 
mendapatkan banyak kemudahan di tempat baru ini. Para pendatang 
ini dilaporkan diberi tanah lengkap dengan sertifikatnya. Umat 
Muslim sebagian mengklaim bahwa tanah tanpa akta resmi itu adalah 
milik mereka. Komunitas Katolik baru ditampung dalam program 
industrialisasi. Anak-anak mendapatkan pendidikan sekolah yang 
bagus. Kesenjangan di antara dua komunitas menjadi melebar. 

Politik etis Pemerintahan Filipinan bukannya tidak pernah 
diupayakan. Dalam upaya integrasi, Pemerintah memberikan 
bea siswa bagi anak-anak muda untuk disekolahkan di Perguruan 
Tinggi dalam maupun luar negeri. Para pemimpin politik dan 
agama Moro-Muslim dilibatkan dalam politik nasional, senator 
dan anggota parlemen. Tetapi di lain pihak, para pengamat berpen-
dapat, bahwa diskriminasi budaya, ekonomi, dan agama juga terus 
berlangsung.28 

Bersamaan dengan naiknya Ferdinand Marcos (1917-1989) 
menjadi Presiden (1965-1986) yang dalam perjalanan waktu menjadi 

28 Sejak awal abad ke-20 hingga transisi Amerika ke Pemerintahan Filipina, 
proyek pendidikan digunakan untuk mengurangi konflik Muslim-Kristen 
di Mindanao. Komunitas Muslim menganggap kebijakan pendidikan yang 
multikultural jauh lebih baik daripada program integrasi yang kerap jatuh 
menjadi asimilasi kebudayaan yang dianggap mengikis identitas mereka (Je��rey 
Ayala Milligan, “Religious Identity, Political Autonomy and National Integrity: 
Implications for Educational Policy from Muslim-Christian Conflict in the Southern 
Philippines,” Islam and Christian–Muslim Relations 12/4 [2001]: 435-448).
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semakin otoriter, masalah komunitas Muslim di Selatan semakin 
memburuk. Terbentuknya Moro National Liberation Front (1972; 
MNLF) (yang kemudian melahirkan pecahan Moro Islamic  Liberation 
Front (1984; MILF) hadir dalam politik yang serba tidak menentu 
itu. Banyak kebijakan “brutal” mewarnai relasi antara komunitas 
Muslim dengan pemerintahan Filipina dalam era Marcos.29

Konflik bersenjata antara MILF dan militer pemerintah mencapai 
puncak pada 2008. Konflik yang membawa maut ratusan korban dan 
membuat sekitar 600 ribu penduduk, kebanyakan Muslim, menjadi 
pengungsi. Sementara tentara yang diterjunkan kebanyakan beragama 
Kristen. Situasi ini ikut mendorong lahirnya ekstrimisme dan 
radikalisasi. Sebuah dilema yang mendorong kesadaran bangkitnya 
pemikiran peranan agama dalam situasi krisis kemanusiaan. 

Gerakan Titik Temu Islam dan Katolik

Selain gerakan politik dalam upaya untuk menyelesaikan 
persoalan di Mindanao, muncul gerakan kewargaan (civil society) 
yang juga berpartisipasi dalam upaya membangun hidup damai 
di kawasan ini. Perjuangan ini dilakukan dalam gerakan lintas 
agama Islam dan Katolik, para aktivis, Ulama dan Pimpinan Gereja 
Katolik. Dalam dialog mereka juga melibatkan kalangan yang lebih 
luas dari unsur politik, kultural, tokoh-tokoh masyarakat yang lain. 
Dalam kasus di Mindanao, peranan para ulama sangat krusial. 
Ulama adalah figur yang mendapatkan “kepercayaan” yang sangat 

29 Peristiwa Jabidah Massacre (17 Maret 1968) dianggap menjadi pemicu 
konsolidasi gerakan yang melahirkan organisasi MNLF. “Pembantaian Jabidah” 
adalah pembunuhan 28 anak muda Muslim calon anggota militer di Pulau 
Corregidor oleh Armed Force of the Philippines. Mereka menolak untuk patuh 
menjalankan operasi militer di Sabah karena kedekatan etnis dan agama 
masyarakat di sana (Marjanie Salic Macasalong, “The Liberation Movements In 
Mindanao: Isl�m As A Thrusting Force,” IOSR Journal of Humanities and Social 
Science (IOSR-JHSS) 19/4 [Apr. 2014]: 1- 8).
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tinggi dari umat.30 Mereka tentu saja memiliki orientasi sosial-
politik yang bervariasi. Kerjasama dan kolaborasi di antara mereka 
telah memberikan sumbangan signifikan dalam proses perdamaian 
ini. Bisa disebutkan beberapa gerakan tersebut di bawah ini.

Perhelatan para pimpinan lintas-agama pendukung hidup 
damai adalah Bishops-Ulama Conference (BUC) di Mindanao 
selalu menjadi berita pada level nasional. Bishops-Ulama Conference 
merupakan inisiatif para pimpinan umat Muslim dan Gereja Katolik. 
Topik dan tujuan utama komunikasi ini adalah membangun hidup 
damai di bumi Mindanao. Forum ini didirikan pada 1996 yang 
membangun dialog antara pihak-pihak yang sedang berselisih, 
khususnya MNLF dan pemerintah.  Pihak yang lebih luas dengan 
kepentingan yang lebih luas (misal, aspek sosial-politik dan elemen 
pemerintah) juga dilibatkan.

Pertemuan Uskup dan Ulama ini menggumuli dialog dalam 
dua area. 31 Pertama, menyentuh perbincangan mengenai dimensi 
spiritual dari dialog Muslim-Kristen. Dalam area ini sharing 
iman mencakup mengenai makna dan nilai damai dalam Alkitab 
dan al-Qur’an. Para pserta dua pengikut agama ini juga pernah 
mendalami bersama peranan Bunda Maria dan Siti Maryam dalam 
masing-masing Kitab Suci dua agama tersebut. Kedua, menyentuh 
perbincangan tentang topik-topik terbaru yang muncul dalam proses 
membangun hidup damai. Area ini kerap mendiskusikan berbagai 
hal yang sangat konkret, misalnya penculikan, pembunuhan, konflik 
kekerasan antar komunitas pengikut agama.

Tidak jarang, dalam dialog tersebut berlangsung pertukaran 
ajaran agama masing-masing. Kedua belah pihak menjadi semakin 

30 Ulama memiliki pengaruh yang sangat mendalam di komunitas Muslim 
di Mindanao. Sebuah survei yang dibuat oleh Social Weather Stations (SWS) 
(2006) menjelaskan bahwa 85 persen umat Muslim mempercayai pada ulama, 
89 persen mempercayai imam. Angka ini melebihi tingkat kepercayaan pada 
barangay (kepala kampung) (79 persen) dan pimpinan tradisional (69 persen).

31 Antonio J. Ledesma, S.J., “The Bishops – Ulama Conference in the Philippines: 
Building Peace through Interreligious Dialogue,” http://cid.icro.ir/uploads/ Antonio% 
20J%20Ledesma_115907.pdf (diunduh, 11 Nopember 2016).
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kuat meyakini bahwa agama mereka menyimpan doktrin-doktrin yang 
memperjuangan hidup damai. Dalam forum ini, sekaligus, mereka 
menemukan kesadaran kritis bahwa bahasa agama kerap dimanipulasi 
dan dirasionalisasi untuk membenarkan kekerasan. Bahasa yang 
sudah dimanipulasi bahkan digunakan memotret dan menjelaskan 
clash antara Islam dan Katolik. Dalam dialog inilah klarifikasi bisa 
dijelaskan, dan, bahkan, melahirkan sikap saling respek.32

Peranan ulama dan pastor menjadi unsur yang sangat kuat 
mengikat dialog tersebut. Mereka membimbing, memberi semangat 
dan inspirasi, khususnya ketika elemen-elemen di bawah kehilangan 
arah, menghadapi keraguan, dan kehilangan kepercayaan. Pada 
umumnya mereka adalah figur-figur yang bisa dipercaya yang 
memudahkan suasana saling memahami dan toleransi.33 

Karena pengaruh kuat yang dimiliki oleh peserta membuat isi 
dan pesan pertemuan ini memberikan dampak yang luas. Forum 
dialog ini juga menjadi kesempatan untuk merespons isu-isu 
konkret secara langsung. Pertemuan yang berlangsung secara teratur 
ini tidak jarang mengikutsertakan proses dan diskusi perdamaian 
dari sisi spiritual. Meski tidak jarang pula, forum “indah” ini justru 
ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengusung 
kepentingan mereka. Dalam hal terakhir ini, polarisasi Muslim-
Katolik justru semakin melebar.

 

mayoritas muslim minoritas Katolik: Kasus Indonesia

Menurut sensus 2010, persentase penduduk Indonesia 
(237.641.326) berdasarkan pengikut agama adalah: Islam (87,18%), 

32 Antonio J. Ledesma, S.J., “On the Role of Religious Communities in the 
Peace Process,”  Ateneo Law Journal 54 (2009): 276- 279, http://www.ateneolaw 
journal.com/ Media/uploads/ 3ff2ba8e44af98684 a9bb6873 cde5421.pdf 
(diunduh, 11 Nopember 2016).

33 Amina Rasul,  “The Role of Religion in Peace Making,” Presented at the 
CSID (Center for the Study of Islam and Democracy), 10th Annual Conference 
May 5th, 2009 .
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Protestant (6,96%), Katolik (2,9%), Hindu (1,69%), Buddha 
(0,72%), Kong Hu Cu (0,05%), agama lainnya (0,13%), dan tidak 
terdeteksi (0,38%).34

Ira Lapidus memulai uraiannya mengenai masyarakat Muslim 
di Indonesia itu dengan menulis demikian, “Hingga pertengahan 
abad ke-19, masyarakat Muslim di Asia Tenggara belum terbentuk 
satu kerajaan atau kebudayaan yang satu dan utuh. Mereka terpisah-
pisah dalam banyak etnis, dengan berbagai latar belakang bahasa, 
dan anekaragam kerajaan-kerajaan kecil. Belanda membangun 
jaringan kesatuan sosial politik di kepulauan ini yang segera 
mendorong perlawanan masyarakat, baik yang beraliran nasionalis 
maupun Islamis. Tetapi terbentuknya politik dan ekonomi yang 
solid membutuhkan setengah abad kemudian, yaitu terjalinnya 
benih-benih kesatuan Indonesia di akhir abad ke-19.”35

Sejarah Perjumpaan

Perjumpaan Muslim-Kristen di Indonesia untuk pertama kali 
berlangsung awal abad ke-16, bersamaan dengan ekspansi kekuatan 
Eropa yang hadir di kepulauan ini. Sejak awal, pertemuan antara 
komunitas Muslim-Kristen sudah diwarnai dengan kecurigaan. 

34 “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut,” Sensus Penduduk 
2010 (Jakarta:  Badan Pusat Statistik, 2010). 

35 Situasi ini terdukung oleh sistem kapitalisme yang dibangun oleh Peme-
rintahan Belanda dan Inggris antara 1795-1815. Dua kolonialis ini bereksperimen 
dengan berbagai sistem kontrol ekonomi dan perdagangan. Ketika Inggris 
menguasai tanah Jawa (1811), Sir Stamford Raffles (1781-1826) menerapkan 
sistem ekonomi kapitalisme dengan memberikan hak kepemilikan tanah 
pada orang-orang Indonesia dengan berbagai praktik pajak, bagi hasil, sistem 
penggajian dan sebagainya. Sistem kontrol ekonomi diperlakukan oleh Belanda 
sejak 1816. Sistem ini menjadi sangat kuat dengan didirikannya lembaga dagang 
yang memonopoli kehidupan ekonomi masyarakat Hindia Belanda sepanjang 
puluhan tahun. Tulisan Eduard DouwesDekker (1820-1887) Max Havelaar 
melukiskan muramnya kehidupan sosial masa-masa ini (Lapidus, A History of 
Islamic Societies, 652-653).
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Orang-orang Kristen Belanda, dipengaruhi oleh teologi di negara 
asalnya, dan komunitas Muslim, dilatarbelakangi oleh cara pandang 
tertentu, saling menganggap agama yang lain “menyimpang,” bid‘ah 
dan kāfir. Salah satu alasan dan tujuan didirikannya organisasi 
Islam (misal, Muhammadiyah, pada 1912) adalah merespons 
“Kristenisasi” para misionaris dari Belanda. Lembaga ini menjadi 
mesin da‘wah untuk menahan invasi religius kekuatan kolonial.36

Perjumpaan dua komunitas menjelang Kemerdekaan (1945), 
di tengah-tengah perjuangan bersama mempertahankan kebebasan, 
berlangsung dalam situasi harmoni. Tetapi, perasaan “bersatu” itu 
tidak berlangsung lama. Mereka segera berdiskusi dan berdebat 
mengenai karakter bangsa dan negara. Apakah negara baru 
Indonesia ini akan menjadi Negara Islam ataukah Negara Sekular.  
Di tengah-tengah persimpangan ini, Sukarno dan para Bapa Pendiri 
Bangsa menawarkan solusi integratif. Pancasila sebagai pondasi 
bangsa menawarkan nilai spiritualisme dan idealisme yang bisa 
diterima oleh semua pihak: iman pada satu Tuhan, humanisme, 
nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.37

Di awal Order Baru, isu kristenisasi merebak kembali di 
Indonesia pasca-30 September 1965. Tragedi itu mendorong 
pemerintah untuk memaksa setiap warga Indonesia untuk ber-
agama.38 Kristenisasi, baik yang faktual maupun yang dihembuskan 

36 Dua buku dalam bahasa Indonesia mendiskusikan topik ini secara luas: Jan 
S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (Jakarta: BPK, 
2006); dan Karel Steenbrink, Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda 
dan Islam di Indonesia (1596- 1942) (Bandung: Mizan, 1995). Perjumpaan antara 
dua komunitas atau umat ini di sana-sini selalu ada warna dan kisah-kisah positip 
antara kedua pengikut agama ini. Antara lain, hubungan baik antara komunitas 
Kristen dan Sarekat Islam (SI), pada awal abad ke-20 di Jawa Timur (Jan S. 
Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, h. 155).

37 Simon Butt, “Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia,” 
Pacific Rim Law & Policy Journal 19/ 2 (April 2010): 282-283.

38 Dalam situasi krisis, Gereja menawarkan perlindungan pada mereka 
yang dianggap komunis dan mendapatkan stigma “hitam.” Konon, lima tahun 
setelah bencana itu jumlah orang Kristen bertambah dua setengah juta anggota. 
(Mujiburrahman, Feeling Threatened Muslim-Christian Relations in Indonesia’s 
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sebagai desas-desus, selalu menjadi tegangan yang tidak pernah 
reda, meski intensitasnya naik turun. Dalam sejarah hubungan dua 
agama ini selalu ada kisah-kisah, seperti gangguan pembangunan 
gedung gereja dan masjid, bantuan dana dari luar negeri untuk 
kepentingan propaganda agama, pengaturan pelajaran agama di 
sekolah, dan sebagainya.

Pada dekade 1990-an berlangsung pergeseran pendulum 
politik Islam di Indonesia. Presiden Suharto, yang sebelumnya 
menjaga jarak, bahkan tidak jarang bersikap opresif terhadap Islam, 
kini bersikap sebaliknya.39 Perubahan politik ini sedikit banyak 
berdampak pada hubungan Muslim-Kristen. Pada periode yang 
kurang lebih sama, berlangsung eskalasi tegangan dan kekerasan 
komunal di antara dua komunitas ini yang berlangsung di berbagai 
tempat di kepulauan ini.40 

Dari sebuah studi yang dilakukan oleh sebuah Pusat Studi 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pertengahan 1990-an, 
dikatakan bahwa konflik dan kekerasan pada umumnya merupakan 

New Order, ISIM Dissertations [Leiden: Amsterdam University Press 2006], 
h. 28-29).

39 Suharto, dalam periode ini, mendirikan “Yayasan Amal Bhakti Pancasila” 
yang memberikan banyak santunan untuk kegiatan terkait dengan Islam, 
termasuk membangun mesjid di seluruh Indonesia. Yang tidak kalah signifikan 
adalah dukungan Suharto untuk terbentuknya ICMI ( Ikatan Cendikiawan 
Muslim Indonesia) yang diketuai oleh asisten dekatnya BJ Habibie. Terdeteksi 
pula, bahwa untuk posisi-posisi strategis ia mengangkat jenderal-jenderal yang 
ramah dengan Islam (Leo Suryadinata, “Democratization and Political Succession 
in Suharto’s Indonesia,”  Asian Survey  37/ 3 (March, 1997): 272-277).

40 Terjadi berbagai konflik di Timor Timur dan Purwakarta (Nopember 
1995), Pekalongan (Nopember 1995 dan April 1997), Tasikmalaya (September 
1996), Situbondo (Oktober 1996), Rengasdengklok (Januari 1997), Temanggung 
dan Jepara (April 1997), Pontianak (April 1997), Banjarmasin (Mei 1997), 
Sampang dan Bangkalan (Mei 1997), Medan (April 1996), Tanah Abang (Agustus 
1997), Mataram (September 1997), Ende dan Subang (August 1997). Dalam 
rentang waktu 1995- 1997, hampir selalu ditandai kekerasan ini ditandai dengan 
hancurkan mesjid, wihara, dan, terutama, gereja. Insiden berturut-turut ini, 
dalam kilas balik, menjadi “pemanasan” untuk Tragedi Mei 1998, yang mampu 
menurunkan Suharto (21 Mei 1998).
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bagian dari konflik politik di masyarakat.41 Dalam konflik itu 
faktor kuat berasal dari dan melibatkan aparat negara dan lembaga 
bisnis “kakap.” Kebijakan ekonomi yang menciptakan gap antara 
yang kaya dan miskin selalu ikut memicu bangkitnya konflik 
dan kekerasan. Penelitian ini menyebutkan beberapa faktor lain: 
ketidakpercayaan masyarakat pada aparat dan pemetintah; dakwah 
yang membangkitkan tindakan radikal; korelasi antar suku dan 
agama, yang mengikutsertakan fundamentalisme agama.

Dengan turunnya Suharto dari kepresidenan (21 Mei 1998), isu 
dan diskusi  mengenai Pancasila sebagai ideologi final, dan Sharī‘ah, 
yang sebelumnya menjadi topik tabu, sekarang dimunculkan dan 
dibuka kembali. Organisasi-organisasi seperti Front Pembela Islam 
(FPI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, dan Hizbut Tahrir dengan 
militansi tinggi mengangkat isu penerapan Sharī‘ah. Pada era ini, 
hubungan antar-umat beragama pada masyarakat akar rumput 
berantakan. Satu kejadian yang paling buruk, tidak pelak lagi 
adalah konflik Muslim-Kristen di Maluku (1999-2003)42 dan Poso, 
Sulawesi Tengah (sejak Desember 1998, berlanjut secara sporadis 
hingga 2001).43

41 “Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu” (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University, 1997). Penelitian ini dikerjakan oleh beberapa lembaga: Pusat 
Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, UGM Yogyakarta, Departemen 
Agama, dan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan; Zainul Fuad, 
“Religious Pluralism in Indonesia Muslim-Christian Discourse ,” h. 49-50).

42 Dilaporkan setidaknya lima ribu meninggal dan 700 ribu – sepertiga 
dari penduduk – dipaksa berpindah tempat. (ICG Asia Report, “Indonesia: 
Overcoming Murder and Chaos in Maluku,” December 19, 2000; “The Search 
for Peace in Maluku,” February 8, 2002; Human Rights Watch/Asia, “The 
Violence in Ambon,” A Human Rights Watch Report 11/1 (March 1999) (ww.
crisisweb.org); Zainul Fuad, “Religious Pluralism in Indonesia Muslim-Christian 
Discourse ,” h. 57. 

43 “1,000 people killed and 100,000 displaced in inter-religious violence 
in Central Sulawesi (1998-2001),” Global IDP, Human Rights Watch (HRW), 
accessible at www.idpproject.org; Zainul Fuad, “Religious Pluralism in Indonesia 
Muslim-Christian Discourse,” h. 59.
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Dialog Muslim-Kristen sebagai Solusi

Upaya yang dilakukan untuk membangun dialog antar-umat 
beragama meliputi semua agama dan kepercayaan, tidak secara 
khusus meliputi komunikasi Muslim-Kristen. Salah seorang pionir 
yang paling menonjol dalam gerakan ini di Indonesia adalah Mukti 
Ali. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama (1971-1978), 
ia menjelaskan arah dan tujuan dialog ini: “menjalankan fungsi 
negara untuk membawa semua pengikut umat beragama untuk 
menghormati, memahami satu sama lain, dan membuat mereka 
merasakan hidup bersama di bawah satu payung bangsa.”44

Selama Alamsjah Ratu Perwiranegara menjadi Menteri Agama 
(1978-1983) dialog antar umat beriman berlanjut meski tidak 
segencar di era Mukti Ali.45 Ia membentuk Wadah Musyawarah 
Antar Umat Beragama yang terdiri dari lembaga-lembaga agama 
yang mewakili lima agama resmi yang diakui Pemerintah (MUI, 
PGI, KWI, Walubi, PIHD). Sebuah forum yang lebih banyak 
berbicara mengenai isu sosial dan pembangunan. Sementara 
persoalan teologi dan isi ajaran agama tidak pernah dibicarakan. 
Dalam dua kali periode menjadi Menteri Agama (1983-1988 dan 

44 Mukti Ali, “Peranan Lembaga Keagamaan Dalam Modernisasi,” Agama 
dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 1973), h. 145; 
Ali Munhanif, “Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia; A 
Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali,” Studia Islamika 3/1 
(1996): 79-80; Zainul Fuad, “Religious Pluralism in Indonesia Muslim-Christian 
Discourse ,” dissertation zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie. 
Der Universität Hamburg (2007), h. 66.

45 Alamsjah Ratu Perwiranegara, bukan seorang akademis atau sarjana 
di bidang keagamaan, melainkan seorang militer dan jenderal, ia banyak 
memerhatikan aspek-aspek politik dari agama. Ia kerap menggunakan paradigma 
“stabilitas dan keamanan.” Tertib dan hukum dalam aktivitas keagamaan banyak 
mewarnai cara berpikirnya. Argumen-argumen yang disampaikan Alamsjah 
Ratu Perwiranegara dalam konfliknya dengan HAMKA (Ketua MUI), pada 
1981, mengenai fatwa Perayaan Natal, mencerminkan cara berpikirnya (Karel 
Steenbrink, “Pancasila as an Ambiguous Instrument for Interreligious Harmony 
and Development in Indonesia, 1945-2015,” 南山大学アジア・太平洋研究
センター報　第 10 号: 25).
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1988-1993), Munawir Sjadzali melanjutkan aktivitas tersebut, 
namun tidak diberi porsi yang besar dan tidak mendapatkan 
prioritas yang besar.46

Menteri Agama Tarmizi Taher (1993-1998), di tengah-tengah 
konteks merebaknya konflik antar-agama di negara ini, menye-
butkan beberapa kendala yang menghalangi kehidupan harmonis:47 
beberapa kelompok agama yang memiliki karakter agresif; lembaga 
keagamaan yang lebih mengutamakan penambahan kuantitas 
dari pada perbaikan kualitas anggota; menelusupnya kepentingan 
politik dalam kehidupan agama; dan, ketimpangan ekonomi dan 
kecemburuan sosial yang mudah disulut menjadi kekerasan.

Teologi Hidup Damai muslim-Kristen: 
Analisis dan Rekomendasi

ACW mengajak agar perbedaan tidak menimbulkan kebencian 
dan perpecahan. Sebaliknya, ACW tidak mengajak dua pengikut 
agama Islam dan Kristen berfokus pada perbedaan, melainkan 
mencari titik temu di antara keduanya. Oleh karena itu, dokumen 
yang memiliki warna kental teologis ini dimulai dengan penjelasan 
kalimah sawā’ dalam al-Qur’an (Q 3:64).48 Ia mengingatkan tidak 

46 Ada beberapa komunitas dan lembaga dialog antaragama non-pemerintah 
yang dilahirkan antara lain INTERFIDEI (1992; Institute for Inter-Faith Dialogue 
in Indonesia; salah satu tokohnya Th. Sumarthana), yang kemudian berubah 
nama menjadi DIAN (Dialog Antar-Iman); MADIA (1996; Masyarakat Dialog 
Antar Agama; ICRP (awal 1970an); Indonesian Committee on Religion and Peace; 
salah satu tokohnya Lukman Harun), yang diikuti dengan pecahannya karena 
berbeda visi, ICRP (2000; Indonesian Conference on Religion and Peace; salah 
satu penggeraknya adalah Djohan Efendi); dan juga Paramadina (1986);  dan 
Jaringan Islam Liberal (1998). 

47 Tarmizi Taher, Islam Across Boundaries: Prospects & Problems of Islam in 
the Future of Indonesia (Jakarta: Republika, 2003), h. 64- 68.

48 “Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan), yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita 
sembah, kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia, dengan sesuatu pun, dan 
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beribadah kepada ilah lain selain Allah, dia tidak bisa disamakan 
dengan lainnya. Dalam satu tarikan napas, ACW juga mengajak 
umat Kristen untuk mengingat sabda Yesus dalam Injil (Markus 
12:29-31)49 yang mendesak iman pada Tuhan yang satu juga. 
Sebuah common platform antara dua pengikut agama Ibrahim sedang 
diupayakan untuk dibangun.

Cinta pada Tuhan  dan Cinta pada Sesama menurut Islam 
dan menurut Kristen adalah dua topik yang dijelaskan dalam 
ACW. Tetapi, persoalan yang ada sesungguhnya sangat kompleks. 
Prinsip dan wisdom yang ada dalam ACW belum memadai untuk, 
misalnya, menjadi pegangan teologis dalam proses resolusi damai 
di Mindanao. Ia juga belum cukup konkret menjadi pedoman 
membangun hidup damai Muslim-Kristen di Indonesia. 

ACW mengulangi lagi keyakinan bahwa Kristen dan Muslim 
dapat duduk bersama dalam sebuah platform yang sama membangun 
apa yang paling esensial dari dua agama ini. Meski demikian, teologi 
hidup damai membutuhkan penjelasan teologi politik yang lebih 
luas dan mendalam.

Analisis dan rekomendasi teologi ini hendak menjawab 
tantangan di atas. Eksplorasi ini dibangun dalam dua langkah: 
penjelasan hidup damai Muslim-Kristen dalam al-Qur’an; dan 
penjelasan hidup damai Muslim-Kristen dalam teologi politik. Dua 
langkah ini sebenarnya mengembangkan dan memperluas prinsip 
dan visi teologi yang sudah ada dalam ACW. 

tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan 
selain Allah.’ Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: ‘Saksikanlah, 
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”

49 “Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, 
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.  Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan 
dengan segenap kekuatanmu.  Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu 
manusia   seperti dirimu sendiri.   Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari 
pada kedua hukum ini.”
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Hidup Damai muslim-Kristen dalam al-Qur’an 

Quraish Shihab memberi peringatan bahwa topik relasi 
Muslim-Kristen di al-Qur’an harus dianalisa dengan memerhatikan 
konteks (munasabah), sejarah, latar belakang turunnya ayat (asbāb 
al-nuzūl), penjelasan Nabi (al-Sunnah), dan sebagainya.50 Uraian ini 
merupakan sintesis dari penjelasan tiga sarjana: Karel Steenbrink,51 
Fazlur Rahman,52 dan Quraish Shihab53 mengenai hidup damai 
antara komunitas Muslim dan Kristen dalam al-Qur’an.54

Steenbrink menjelaskan, hanya sedikit data mengenai 
komunitas Kristen ini dalam konteks dekat di sekitar Hijaz dan 
Makkah.55 Senada dengan Steenbrink, Shihab menjelaskan posisi 
sosial-politik kaum Nasrani. Sepuluh tahun misi kerasulan di 
Makkah, yang dihadapi oleh Nabi adalah kaum musyrik penyembah 
berhala. Orang-orang Nasrani (dan Yahudi) hampir tidak ada di 
kota Makkah. Orang Nasrani lebih banyak bertempat tinggal di 
Yaman, bukan di Madinah.56 

50 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai 
Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2000),h. 347.

51 Karel Steenbrink, Nabi Isa dalam al-Qur’an: Sebuah Interpretasi Outsider 
atas al-Qur’an, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Fejriyan Yazdajird 
Iwanebel (Yogyakarta: Suka Press dan Baitul Hikmah Press, 2015). 

52 Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an (Chicago & London: The 
University of Chicago Press, 1980); dan Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur’an, 
diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996).

53 Acuan utama yang dipakai adalah Shihab, Wawasan Al-Quran. 
54 Topik “titik temu” dan hidup damai antara Muslim-Kristen, selain 

dalam al-Qura’an, juga bisa ditemukan dalam hadis. Kejadian fenomenal dan 
monumental dalam sejarah Islam awal adalah Piagam Madinah. Sebuah buku 
yang membuat kajian komparatif antara Piagam Madinah dan Undang-Undang 
Dasar NRI 1945, khususnya mengenai hidup bersama dalam masyarakat 
majemuk, yang ditulis oleh Ahmad Sukardja perlu dikaji untuk melengkapi topik 
yang sedang dibicarakan ini (Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-
Undang Dasar NRI 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

55 Steenbrink,  Nabi Isa dalam al-Qur’an, h. 30- 31.
56 Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 360.
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Kaum Nasrani hampir-hampir absen dalam ranah sosial-politik 
di Makkah dan Madinah. Tidak mengherankan bahwa konflik 
sosial-politik dengan Nasrani tidak sekeras dengan Yahudi. Menurut 
Shihab benturan fisik berlangsung karena ambisi pribadi atau 
golongan, serta kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan 
tersebut sudah barang tentu bisa dibungkus dengan kemasan 
agama.57  

Pararel dengan konteks sosial-politik di atas, Steenbrink 
menganggap bahwa surat 112 (al-Ikhlāsh) bukan untuk mengoreksi 
doktrin Kristen mengenai Isa sebagai anak Tuhan (khususnya 112:3 
Lam yalid wa lam yūlad). Ayat ini ditujukan untuk menentang 
kepercayaan bahwa Tuhan memiliki satu atau beberapa anak.58 
Ayat-ayat dalam al-Qur’an (Q 19:88-97), mengenai “anak Tuhan,” 
pertama-tama diarahkan pada agama Arab tradisional. Baru pada 
fase berikutnya, tetapi masih dalam periode Makkah, ditujukan 
kepada umat Kristen dalam diskusi mengenai Isa.59

Steenbrink mempertahankan tesisnya bahwa pada periode awal 
kenabiannya tidak dijumpai kontroversi antara Nabi Muhammad 
dengan kaum Kristen. Di awal periode Makkah, tidak dijumpai 
ayat tentang Isa, meski Nabi-nabi Nuh, Ibrahim dan Musa sudah 
disebutkan pada surah al-Najm (urutan kronologi ke-23). Pada 
surah Maryam (urutan kronologi ke-44), Isa pertama kali muncul 

57 Ayat yang melarang kaum Muslim untuk mengangkat para awliyā’  
(“pemimpin,” “teman kepercayaan,” “pelindung”) dari kalangan Ahli Kitab 
harus diletakkan dalam konteks ini (Q 3:118) (Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 
362- 363).

58 Sebuah penilaian yang didukung oleh literatur lain, antara lain didis-
kusikan oleh Mun’im Sirry, Polemik Kitab Suci:  Tafsir Reformasi atas Kritik al-
Qur’an terhadap Agama lain (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 245 
-246; Steenbrink,  Nabi Isa dalam al-Qur’an, h. 257.

59 Steenbrink,  Nabi Isa dalam al-Qur’an, h. 184-185, 193, 257; Steenbrink 
juga mengakui bahwa problematika ayat “Tuhan tidak mengambil anak untuk 
dirinya” (lā ittakhadza waladan) meski menjadi ayat yang pada umumnya 
dikategorikan Makkiyah (Q 19: 35,88,92), ia muncul juga di surah Madaniyah (Q 
2:116). Ini menjadi indikasi bahwa tidak boleh secara simplistis mempertentangkan 
antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. 
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dan dengan paragraf yang panjang. Di sini, belum ada polemik 
penyaliban, tetapi sudah disebutkan penolakkan kemungkinan 
Tuhan memiliki anak (Q 19:4-40).60 Hanya pada periode akhir 
(periode Madinah) terjadi kontroversi ini. 

Shihab melihat bahwa sikap al-Qur’an terhadap kaum Nasrani 
beranekaragam dan bervariasi dari satu ayat ke ayat yang lain. 
Al-Qur’an menggunakannya untuk tujuan yang lebih bervariasi. 
Di sana-sini ditemukan ayat-ayat yang bersifat positif pujian (Q 
5:82), bernada netral (Q 22:17), hingga kecaman (Q 2:120).61 Pada 
ayat lain, al-Qur’an menganggap kaum Nasrani memiliki paham 
keagamaan yang ekstrim (Q 4:171).62 Shihab menganalisa, bahwa 
secara umum nuansa karakter Ahli Kitab tidak bisa disamakan 
dan digeneralisasi.63 Shihab membuat kesimpulan umum dengan 
menulis bahwa sikap al-Qur’an terhadap Ahli Kitab adalah sangat 
positif.64 

Steenbrink mencatat, berlangsung penolakan terhadap klaim 
bahwa Isa dibunuh oleh kaum Yahudi (Q 3:54- 59; 65 4:153-
159).66 Ini dikuatkan oleh Fazlur Rahman yang menganggap 
bahwa kebajikan dalam al-Qur’an pasti akan memperoleh 
kemenangan. Ia menderetkan para Nabi yang memberikan 

60 Steenbrink,  Nabi Isa dalam al-Qur’an, h. 258; lihat juga h.183. 
61 Shihab menjelaskan Q 2:120, khususnya perbedaan antara lan untuk 

orang Yahudi (penafikan bahkan untuk waktu yang akan datang) dan lā untuk 
orang Nasrani (penafikan yang lebih lunak, tanpa kepastian waktu) (Shihab, 
Wawasan al-Qur’an, h. 349, 351).

62 Shihab juga menyebutkan beberapa ayat lain dengan nada keras yang 
ditujukan pada kaum Yahudi: mengkufuri ayat-ayat Allah dan mengingkar 
Nabi (Q 3:70-71; 5: 59) dan ), kaum Muslim jangan mengangkat mereka 
sebagai teman atau pemimpin (Q 5: 51; 3: 118) (Shihab, Wawasan al-Qur’an, 
h. 351-354).

63 Disebutkan oleh Shihab bahwa ayat-ayat al-Qur’an (Q 5: 59; 2:109; 3:75) 
memberikan ungkapan “banyak di antara kamu,” “segolongan,” “di antara Ahli 
Kitab.” Dan ini dipastikan dengan ayat (Q 3:113),  ang mengatakan “mereka 
tidak sama” (Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 354- 356).

64 Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 371.
65 Steenbrink,  Nabi Isa dalam al-Qur’an, h. 79-84. 
66 Steenbrink,  Nabi Isa dalam al-Qur’an, h. 94-101. 
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bukti akan kebenaran itu: Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Tidak 
mungkin, oleh karena itu, Isa dibunuh dan disalibkan oleh orang-
orang Yahudi.67

Dalam berteologi, Shihab membahas topik Nabi Isa dengan 
cara yang sangat moderat dan tidak konfrontatif. Ia menempatkan 
Nabi Isa (dan nabi-nabi lain), antara lain, sebagai pembeda dan 
penjelas Nabi Muhammad. Misalnya, dalam konteks menjelaskan 
Tauhid (Q 5:72).68 

Fazlur Rahman memiliki posisi yang positip mengenai hu-
bungan berbagai tradisi kepercayaan. Sejak awal hingga akhir 
kehidupannya, Nabi Muhammad meyakini bahwa kitab suci-kitab 
suci terdahulu adalah dari Tuhan. Ia juga percaya bahwa yang 
menyampaikan semuanya itu adalah nabi-nabi Tuhan.69 Fazlur 
Rahman mengajukan perspektif dialog dengan Kristen (dan Yahudi) 
dalam kerangka seruan terhadap monoteisme (Q 3: 64). Fazlur 
Rahman memperkirakan ayat ini turun ketika Nabi Muhammad 
menganggap bahwa tidak ada satu pun di antara mereka yang 
menyimpang. Fazlur Rahman menyampaikan pesan moral bahwa 
kerja sama antar keduanya tetap mungkin.70 

67 Rahman, Major Themes of the Qur’an, h. 60-61; Rahman, Tema Pokok 
al-Qur’an, h. 127.  Dalam menjelaskan hakikat “nabi,” Rahman menambahkan 
adanya perbedaan antara al-Qur’an dan Alkitab. Dalam Alkitab, Nabi kerap 
menerangkan nubuat “di masa depan.” Nabi dalam al-Qur’an menyampaikan 
kabar dari Allah, mencegah kejahatan, dan menyampaikan peringatan (Rahman, 
Major Themes of the Qur’an, h. 57; Rahman, Tema Pokok al-Qur’an, h. 119).

68 Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 19.
69 Tekanan pernyataan dari Rahman ini untuk mengkritik pendapat para 

orientalis (a.l. Snouck Hurgronje dan Noldeke-Schwally) yang mengatakan 
bahwa Nabi Muhammad hanya mengakui di awal (Makkah) tetapi menolak di 
kemudian (Madinah) (Rahman, Major Themes of the Qur’an, h. 92-93; Rahman, 
Tema Pokok al-Qur’an, h. 194-195).

70 Rahman, Major Themes of the Qur’an, h. 117; Rahman, Tema Pokok al-
Qur’an, h. 245.
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Sambil mendiskusikan pro-kontra dalam tafsir surat ālu ‘Imr�n, 
ayat 118,71 Shibab menegaskan bahwa al-Qur’an tidak pernah 
mengambil sikap tidak bersahabat dan tidak menjalin hubungan 
kerjasama dengan Ahli Kitab. Bahkan ia menyetujui tafsir al-
Qurthubi (w. 1273) yang mengatakan bahwa konteks turunnya 
surat al-Baqarah,  ayat 272, adalah teguran pada Nabi dan sahabat 
Nabi yang enggan memberi bantuan nafkah pada Ahli Kitab karena 
mereka tidak mau memeluk Islam.72

Sikap yang paling ideal dalam hubungan Kristen-Islam adalah 
sampai pada kalimah sawā’ (titik temu, kata sepakat) (Q 3:64). 
Setidaknya, sebaiknya ada sikap toleransi, tidak saling mengganggu 
(Q 29:46; 3:64). Shibab memberikan implikasi lebih jauh dengan 
memberi pandangan bahwa kaum Muslim diwajibkan al-Qur’an 
memelihara rumah-rumah ibadah orang-orang Nasrani (dan agama-
agama lain) (Q 22:40).73 

Shihab merumuskan bentuk redaksi yang indah dan cara 
berkomunikasi untuk membangun hidup harmonis dalam al-
Qur’an. Dengan mengutip surat Saba’, ayat 24-25, ia menjelaskan 
bahwa al-Quran menganjurkan agar lawan bicara memahaminya 
sesuai dengan pandangan atau keyakinannya.74 

71 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 
kepercayaan, orang-orang yang di luar kalanganmu, (karena) mereka tidak henti-
hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai, apa yang 
menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 
disembunyikan oleh hati mereka, lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan 
kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” (Q 3:118)

72 “Bukanlah kewajibanmu, menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 
tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufik), siapa yang dikehendaki-
Nya”(Q 2:272) (Shihab, Wawasan al-Qur’an, h. 363-365).

73 “Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan antara), sebagian 
manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara 
Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, 
yang di dalamnya banyak disebut nama Allah” (Q 22:40) (Shihab, Wawasan 
al-Qur’an, h. 366).

74 “Katakanlah: Kamu  tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa 
yang kita perbuat, dan kami tidak akan ditanya (pula), tentang apa yang kamu 
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Hidup Damai Muslim-Kristen dalam Teologi Politik 

Para pemikir iman dan agama Muslim dan Kristen sepakat 
dengan makna sentral yang tersimpan dalam perintah ganda 
“mencintai” Tuhan dan sesama, sebagaimana menjadi pesan utama 
ACW. Namun, perintah dan hukum ini sama sekali belum memadai 
untuk menerangi persoalan praktis dan konkret dalam masyarakat 
plural yang melibatkan banyak faktor. Misalnya, bagaimanakah 
perintah itu bisa menjelaskan dan bisa diaplikasikan untuk 
membangun masyarakat harmonis atas dasar hak-hak asasi manusia, 
sambil tetap memerhatikan hubungan agama dan negara?

Dua pemikir Muslim, Nurcholish Madjid (1939-2005) dan 
Abdurrahman Wahid (1940-2009), dengan tetap berlandaskan 
pada penjelasan al-Qur’an, mereka berdua melangkah lebih jauh. 
Terobosan pemikiran mereka berdua menjadi sumbangan unik yang 
tidak ditemukan dalam upaya menjelaskan hubungan harmonis 
antara Muslim-Kristen di Filipina. Mereka berdua membawa refleksi 
teologis ke dalam refleksi ideologis, sosial-politik di Indonesia. Dua 
pemikir ini menjelaskan relasi Muslim dengan umat lain dengan 
menggunakan basis al-Qur’an dan hadis, dan pada saat yang sama 
menggunakan landasan ideologis sosial-politik bangsa Indonesia. 

Proses dan konsep dialog semacam ini tidak ditemukan, setidak-
nya tidak dijelaskan dalam hubungan Muslim-Kristen di Filipina. 
Inilah sebuah kekayaan Indonesia: ideologi Negara, yaitu Pancasila, 
yang “dianggap” oleh banyak orang sekular, ternyata sejalan dengan 
al-Qur’an dan Islam (serta agama-agama lain) di Indonesia.

Pada level “antar-iman,” Madjid menjelaskan bahwa ajaran 
Islam memberikan pengakuan pada Ahl Kitab. Tentu saja ia tidak 
memandang semua agama sama. Ia hanya menegaskan bahwa semua 
agama memiliki hak untuk hidup 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 

perbuat” (Q 34:25) (Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu 
dalam Kehidupan Masyarakat [Bandung: Mizan, 2013], h. 583).
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sangat toleran di mana semua agama bersama-sama dibiarkan hidup 
dan berkembang mendukung peradaban yang gemilang.75 

Madjid menggarisbawahi perlunya common platform di antara 
agama-agama yang ada di Indonesia. Ia menemukan ini dalam 
Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha 
Esa,” bagi Madjid adalah pencerminan konsep monoteisme Islam 
dan menjadi titik temu (kalimah sawā’) di antara agama-agama 
yang berbeda-beda. Muslim di Indonesia menerima Pancasila 
dengan dua alasan: pertama, nilai-nilai Pancasila pada dasarnya 
berkesesuaian dengan Islam; dan kedua, nilai-nilai tersebut 
mampu memerankan fungsi “titik-setuju” berbagai kelompok dan 
kepentingan politik.76

Kutipan 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 nuktah-nuktah ajaran keaga-
maan. 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 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. 

75 Bahkan lewat pembahasan para ulama seperti Ibn Taymiyah dan 
Muhammad Rasyid Ridla, ia menunjukkan bahwa Ahli Kitab tidak hanya dibatasi 
oleh Yahudi dan Nasrani saja (Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban: 
Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah [Jakarta: Dian 
Rakyat/Paramadina, 2008], h. 59-73). 

76 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan: Memnbangun Tradisi dan 
Visi Baru Islam Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 6, 8.
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Dengan kata lain, keimanan didukung oleh intelektualisme, 
al-īmân menjadi kukuh karena al-‘ilm atau al-‘aql.77

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.78 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.

Abdurrahman Wahid dalam kerangka relasi agama-agama, 
mulai dengan terlebih dahulu membeberkan falsafah fungsi 
kekuasaan dalam masyarakat dan negara. Ia menyebutkan tiga 
peranan kekuasaan:79 mendukung kemanusian, mendukung 
persamaan hak, dan medukung keadilan. 

Menerima Pancasila, bagi Wahid, bukan dilandasi pertimbangan 
sikap akomodatif atau kompromi.80 Nilai-nilai Pancasila adalah 

77 Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (Bandung: 
Mizan, 1987), h. 353-354.

78 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.

79 Zainul Fuad, “Religious Pluralism in Indonesia Muslim-Christian 
Discourse,” h. 137-138.

80 Cara berpikir yang berbeda disampaikan oleh Karel Steenbrik mengenai 
Pancasila yang disebutnya sebagai “An Ambigous Instrument” untuk mewujudkan 
harmoni antar pegikut agama-agama. Dalam perjalanan Indonesia sepanjang 70 
tahun (1945- 2015) sebagai bangsa yang majemuk, Pancasila ‘‘dimanfaatkan” 
untuk berbagai kepentingan penguasa atau kelompok. Ia memperlihatkan ada 
masa Pancasila digunakan untuk menjinakkan Islam (hingga 1965), digunakan 
untuk membatasi jumlah agama selama Orde Baru. Di satu pihak, ia digunakan 
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konsekuensi memahami penjelasan ajaran Hukum Islam mengenai 
hubungan antara Islam dan negara. Meski demikian, ini tidak 
berarti bahwa Pancasila diterima untuk menggantikan al-Qur’an 
dan al-Sunnah. Pancasila diterima sebagai penjelas dalam kehidupan 
sosial-politik. Dalam hal ini Wahid, meski secara tidak langsung dan 
implisit, menerima pemisahan antara politik dan agama. 81

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, Wahid tidak 
mendukung upaya menjadikan Islam sebagai satu-satunya nilai yang 
menjadi pegangan hidup berbangsa dan bermasyarakat. Tentu saja 
seseorang harus percaya pada kebenaran agamanya, tetapi tidak 
berarti bahwa ia boleh menghina agama atau kepercayaan lain. 
Sebagai ganti dari “Islam formal,” ia menekankan spiritualitas Islam 
sebagai tali perekat solidaritas untuk masyarakat yang plural.82

Sebagaimana Madjid, Wahid juga mengangkat Pancasila sebagai 
prinsip pegangan dalam kehidupan antar-umat beragama. Pancasila 
menjamin bahwa semua warga memperoleh status yang sama di 
hadapan Konstitusi. Dalam hal ini Wahid berusaha menyelesaikan 
konflik ideologis dengan cara mengadaptasi pengetahuan 
modern ke dalam paradigma fikih. Paradigma fikih tidak hanya 
mendukung berdirinya Republik Indonesia, tetapi juga mampu 
mengharmoniskan aspirasi sekular dan religius dalam sistem politik 
nasional. 83 

untuk mendorong kemajemukan agama, tetapi, di lain pihak, ia juga untuk 
mengontrol ekspresi cara beragama tertentu. Dengan demikian, pemahaman 
Pancasila bergeser dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan kebutuhan yang 
ada. Untuk itulah, Steenbrink mengatakan Pancasila sebagai “alat yang ambigu.” 
Sebuah topik menarik yang perlu direspons dalam ruang dan waktu dan yang 
lain (Karel Steenbrink, “Pancasila as an Ambiguous Instrument for Interreligious 
Harmony and Development in Indonesia, 1945-2015,” 15-36).

81 Abdurrahman Wahid,  http://www.rmaf.org.ph/Awardees/name.htm
82 Abdurrahman Wahid, “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme 

Peradaban Islam,” dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: 
Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 551.

83 Dalam pergumulan menjadi bagian sejarah politik Indonesia, Muslim 
Indonesia terbagi dalam tiga paradigma utama: sekular, teokratik, dan fikih. 
Bentuk negara Pancasila merupakan ekspresi titik temu ketiganya. Wahid 
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Penutup 
 
Seluruh penjelasan di atas meneguhkan tesis yang sudah 

dirumuskan di depan: “Diskursus teologi yang menjelaskan hidup 
damai Muslim-Kristen menjadi solid dan komprehensif apabila 
penjelasan al-Qur’an dan ideologi sosial-politik diletakkan sebagai 
satu kesatuan diskursus yang berjalan seiring.” Tesis ini dengan 
demikian juga mengkritik ACW yang tidak memerhatikan faktor 
ideologi sosial-politik sebagai faktor pengikat kedua komunitas 
beriman ini. Tulisan ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia 
mempunya pengalaman yang khas memadukan dua elemen 
tersebut. Sementara negara-negara lain, misalnya Islam di Filipina, 
“belum” mengolah dua unsur ini sebagai satu kesatuan.   

Dua pemikir Muslim ini, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman 
Wahid, dengan tetap berlandaskan pada penjelasan al-Qur’an, 
melangkah lebih jauh. Mereka berdua membawa refleksi teologis ke 
dalam refleksi ideologis, sosial-politik di Indonesia. Dua pemikir ini 
menjelaskan relasi Muslim dengan umat lain dengan menggunakan 
basis al-Qur’an dan hadis, dan pada saat yang sama menggunakan 
landasan ideologis sosial-politik bangsa Indonesia. v

menawarkan formasi damai di antara tegangan-tegangan ideologi dan kultural 
tadi, dengan cara mengadaptasi pengetahuan modern ke dalam paradigma fikih 
(Saefur Rochmat, “The Fiqh Paradigm for the Pancasila State: Abdurrahman 
Wahid’s Thoughts on Islam and the Republic of Indonesia,” Al-Jāmi‘ah 52/ 2 
[2014]: 309-329, file:///C:/Users/gssoetomo/Downloads/173-162-3-PB.pdf 
(diunduh, 24 Nopember 2016); Zainul Fuad, “Religious Pluralism in Indonesia 
Muslim-Christian Discourse,” h. 145-146).
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PASCAmoDeRnISme
DAn mASYARAKAT KonSUmeR

Fachrurozi

Pada awal 1960-an, dunia pemikiran sosial dan budaya disema-
rakkan oleh lahirnya aliran baru yang mengisi ruang kebudayaan, 
pemikiran sosial, dan filsafat. Munculnya metode berpikir dan 
cara melihat realitas dengan pandangan baru ini umumnya 
dipengaruhi oleh berbagai kritik kultural dan politis terhadap krisis 
modernitas yang melahirkan kecemasan, keterasingan, imperialisme, 
pembantaian (holocaust) dan perang. Aliran pemikiran baru itu 
disebut dengan istilah pascamodernisme. 

Sejak kelahirannya, pascamodernisme terus berkembang dan 
menjadi perbincangan serius di kalangan filsuf, budayawan, ilmuwan 
sosial, dan para politikus. Mereka berdebat tentang cara pandang 
dan validitas konseptualnya. Hingga kini, perdebatan ini melibatkan 
banyak khalayak dan telah memproduksi ratusan literatur di 
berbagai bidang dengan sebuah tema besar (pascamodernisme) 
yang masih terus diperdebatkan. 

Pada pertengahan 1980-an, debat mengenai pascamodernisme 
menyebar di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat. 
Beberapa tema seni, budaya, dan masyarakat menjadi topik penting 
perbincangan di Negeri Paman Sam dan Benua Biru itu. Fokus 
utama perbincangan lalu mengerucut pada bidang arsitektur, 
sastra, dan film. Para teoretikus, seperti Jean Baudrillard, Jean-
Francois Lyotard, Fredric Jameson ikut terlibat dalam perdebatan ini 
dengan mengembangkan teori sosial global yang menggambarkan 
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masyarakat simulakra, “postmodern condition,” “pascamodernisme 
sebagai logika kultural dari kapitalisme lanjut,” yang diklaim sebagai 
sistem sosial baru masyarakat.1

Berbeda dengan para pemikir lainnya, Jameson memiliki 
pemikiran yang unik dan khas dalam wacana pascamodernisme. 
Analisisnya menunjukkan suatu upaya besar untuk merevitalisasi 
Marxisme dengan cara membangun sintesis antara wacana pasca-
modernisme dan Marxisme. Jameson melihat pascamodernisme 
sebagai totalitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan sejarah yang 
menandai gejala-gejala sosial mutakhir sejak 1950-an seiring dengan 
munculnya struktur masyarakat baru yang disebut dalam berbagai 
perbincangan akademis sebagai “masyarakat pascaindustrial” 
atau “masyarakat konsumer,” “masyarakat media,” “masyarakat 
informasi,” “masyarakat elektronik,” dan lainnya.

Bagi Jameson semua teori tersebut sebenarnya hendak melukiskan 
sebuah formasi sosial baru yang berbeda dengan struktur sosial 
kapitalisme lama. Formasi tersebut merupakan suatu formasi sosial-
budaya hasil produk logika budaya kapitalisme multinasional.

Sekilas Fredric Jameson

Fredric Jameson adalah salah seorang kritikus budaya paling 
penting dalam tradisi berbahasa Inggris sekarang ini. Dia dikenal 
sebagai penyokong utama tradisi teori kritis Marxisme Barat. Dia 
dikenal juga sebagai seorang teoretikus politik Marxis, sekaligus 
seorang kritikus sastra.

Jameson lahir di Cleveland, Ohio, pada 1934. Usai menamatkan 
studinya di Haverford College pada 1954, dia pergi ke Eropa dan 
mampir di Aix-en Provence, Munich dan Berlin, untuk belajar 
perkembangan baru filsafat kontinental termasuk strukturalisme. 
Jameson lalu pindah ke Amerika dan mengambil studi doktoral di 

1 Douglas Kellner, ed., Postmodernism/ Jameson/ Critique (Washington, DC: 
Maisonneuve, 1989), h. 1.
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Yale pada 1960 dan menggarap disertasinya dengan judul “Sartre: the 
Origins of a Style” di bawah bimbingan Erich Auerbach, seorang ahli 
filologi Jerman yang juga pernah menulis sejarah style. Tokoh inilah 
yang kemudian sangat berpengaruh pada pemikiran Jameson.

Jean-Paul Sartre bisa dibilang salah satu filsuf Perancis yang 
sangat berpengaruh pada tahap awal perkembangan filsafat dan 
politik Jameson, di samping pengaruh dari dua peristiwa yang saling 
terkait, yakni berakhirnya McCarthyisme2 dan munculnya gerakan 
Kiri Baru (New Left). Pada saat menyelesaikan tesis doktoralnya, 
Jameson menjadi bagian dari gerakan yang menentang aliran 
Kritisisisme Baru yang mendominasi Amerika waktu itu. 

Pilihannya pada Sartre bukan sekadar ingin mempelajari 
fenomenologi eksistensial, melainkan juga memiliki intensi politik. 
Bagi Jameson, Sartre merupakan teladan bagi sosok intelektual 
yang melambangkan intellectual engage dalam politik. Jameson 
bertutur bahwa “bagi keseluruhan generasi intelektual Perancis, 
dan bahkan bagi para intelektual Eropa, khususnya kaum muda 
Kiri di Inggris, juga di Amerika seperti saya sendiri, Sartre mewakili 
contoh intelektual politik, satu dari beberapa model penting yang 
kita miliki, bahkan seorang model yang serba mencukupi.”3

Pencarian Sartre terhadap formasi Marxisme yang relevan baik 
secara teoretis maupun secara politis bagi Perancis kontemporer 
dan terpisah dari dogmatisme Partai Komunis dan Uni Soviet 
berpengaruh sangat kuat pada pandangan Marxisme Jameson. Bagi 
Jameson Marxisme bukanlah sebuah sistem yang kaku, melainkan 
suatu wacana yang tersituasikan, pemikiran yang terbuka dan 
fleksibel yang berkembang sesuai dengan lingkungan historis yang 
spesifik. Oleh karena itu, tugas kaum Kiri adalah membangun 

2 McCarthyisme menunjuk pada usaha pemerintah Amerika di bawah 
senator McCarthy menangkap dan menginterogasi tanpa bukti kuat individu-
individu dan tokoh penting yang dituduh menjadi anggota komunis atau 
simpatisannya. Peristiwa ini terjadi pada 1950-an dan merupakan dampak 
langsung dari perang dingin antara dua blok, Barat dan Timur.

3 Sean Homer dan Douglas Kellner, ed., Fredric Jameson: A CriticalReader 
(New York: Palgrave Macmillan, 2004), h. 4.
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bentuk Marxisme yang mungkin sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat Amerika kontemporer dan sesuai dengan “masalah-
masalah khas yang lahir dari monopoli kapitalisme di Barat.”

Sepanjang karier intelektualnya, Jameson telah menulis banyak 
buku. Selain disertasinya yang telah disinggung di atas, ia juga 
menulis Marxism and Form (1971), The Prison-House of Language 
(1972), The Political Unconscious (1981), Late Marxism: Adorno and 
the Persistence of the Dialectic (1990), Signatures of the Visible (1990), 
Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism (1991), The 
Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System(1992), 
The Seeds of Time (1994), dan The Cultural Turn: The Cultural Turn: 
Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998 (1998).

Esai Jameson yang berjudul “Postmodernism and Consumer 
Society,” yang terangkum dalam karya The Cultural Turn: Selected 
Writings on the Postmodern, 1983-1998, menjadi fokus kajian 
dalam tulisan ini. Dalam esai tersebut, Jameson mengurai dua 
karakteristik utama pascamodernisme: pertama, reaksi keras atas 
bentuk-bentuk mapan yang dianggap sebagai seni tinggi pada 
masa modern; dan kedua, kelahiran karya-karya pascamodernisme 
mengindikasikan erosi perbedaan yang mencolok antara budaya 
tinggi dan budaya populer. Bagi Jameson, masyarakat konsumer 
merupakan bentuk eskpresi dari logika sebuah sistem sosial dalam 
kapitalisme multinasional. Pada zaman ini, teknologi dilihat sebagai 
salah satu instrumen yang memungkinkan dilakukannya reproduksi, 
sesuatu yang bertentangan dengan modernisme. Karya seni di masa 
ini, kata Jameson, bisa ditiru sehingga dengan mudah digandakan 
dan dikonsumsi banyak kalangan. Tak perlu lagi berkerut kening 
memahami sebuah karya seni. Dengan mengonsumsinya, kita sudah 
mengapresiasi karya-karya. 

Asal-Usul Kelahiran Pascamodernisme 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pascamodernisme 
lahir sebagai respons atas modernitas yang dinilai melahirkan 
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kecemasan, keterasingan, imperialisme, pembantaian (holocaust), 
dan perang. Dalam konteks pemikiran, pascamodernisme lahir 
sebagai kritik terhadap asumsi-asumsi khas masa Pencerahan. Era 
Pencerahan yang mengklaim universalitas ilmu alam, rasionalitas 
“objektif,” “instrumental” dan “reduktif ” ditolak para pemikir 
pascamodern. Mereka juga menolak klaim-klaim universal atas 
nama moralitas yang berdasarkan pada akal-murni atau kodrat 
manusia.

Pascamodernisme juga mendefinisikan dirinya dengan menolak 
komitmen apapun terhadap modernitas atau Pencerahan. Aliran ini 
mengkritik subjek sebagai satu-satunya otoritas dalam kebenaran. 
Lalu, muncullah Strukturalisme dan Pascastrukturalisme, yang 
memainkan peranan penting dalam menyiapkan lahirnya pemi-
kiran radikal Pascamodernisme. Inilah konteks pertama dari 
kelahiran pascamodernisme.4 Dalam perkembangannya, pemikir 
pascastrukturalisme, seperi Derrida, tidak ingin membuat pe-
misahan total dengan proyek Pencerahan. Dia menunjukkan 
ketidakmungkinan untuk tetap berpegang pada konsep metafisika 
Barat, tetapi sekaligus juga menyatakan ketidakmungkinan untuk 
meninggalkannya begitu saja.

Konteks kedua, kelahiran pascamodernisme, yakni sejarah 
Eropa (Barat) di abad ke-20 yang dihiasi dengan hiruk-pikuk 
peperangan. Lahirnya fasisme di Jerman, Italia dan Spanyol, serta 
teror nuklir yang mengerikan membuat para pemikir pascamodern 
menggugat modernisme. Ditambah dengan pembunuhan 6 juta 
orang Yahudi di kam konsentrasi oleh Hitler, kaum komunis, 
homoseksual, gipsi, serta orang-orang cacat, menjadi pukulan 
berat bagi era ini. Semua peristiwa itu bukan hanya dilihat sebagai 
kemunduran dari kemajuan modernitas dan Pencerahan, tetapi 
juga menunjukkan bahaya-bahaya yang secara intrinsik ada dalam 
modernitas.5

4 Matius Ali, Estetika: Pengantar Filsafat Seni (Tangerang: Sanggar Luxor, 
2011), h. 228.

5 Ali, Estetika, h. 229.
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Konteks ketiga, kelahiran pascamodernisme bersifat historis 
dan intelektual, yang mana Marxisme menjadi sorotan utama. 
Abad ke-20 merupakan era emas bagi rezim sosialis para pengagum 
ajaran Marx. Ajaran ini mencapai kematangannya dan menjadi 
ideologi berbagai negara sosialis. Namun, serangkaian kejadian-
kejadian traumatis telah memicu gelombang antipati kaum 
intelektual terhadap partai-partai komunis, Marxisme, dan revolusi 
sosialis. Kekecewaan terhadap rezim-rezim itu ditunjukkan dengan 
runtuhnya tembok Berlin dan robohnya rezim komunis di Uni 
Soviet dan Eropa-Timur sejak 1989.

Ajaran Marxisme kembali menjadi primadona dan bangkit di 
tanah Jeman lewat para pemikir Mazhab Frankfurt. Di Italia, ada 
Antonio Gramsci yang mengembangkan pemikiran ini. Lalu ada 
Althusser, seorang Marxis Strukturalis Perancis, yang masih memiliki 
pengaruh cukup besar, terutama setelah masa pascaperang. Marxisme 
juga mempengaruhi aliran eksistensialisme dan fenomenologi. 
Latar belakang ini penting untuk menunjukkan bahwa Marxisme 
yang semula menjadi target kritik teoretikus pascamodernis 
karena dianggap gagal, kini menjadi titik berangkat para pemikir 
pascamodern untuk mengkritik kegagalan modernitas. 

Konteks keempat, yakni berasal dari perkembangan seni dan 
teori seni. Dalam periodisasi sejarah, “masa modern atau modernitas” 
biasanya merujuk pada sejarah Eropa dari masa Renaisans atau 
sekitar abad ke-15 dan abad ke-16. Modernisme juga terbatas pada 
konteks-konteks lebih khusus, yang terkait dengan modernisme seni 
dan sastra. Modernisme ini merujuk pada kesadaran akan perlunya 
inovasi-inovasi formal sehingga berimplikasi pada peruntuntuhan 
konvensi artistik yang mapan. Walaupun modernisme artistik 
berakar pada abad ke-19, tetapi puncaknya baru tercapai pada awal 
tahun 20-an.

Menurut Gaggi, kata “modernisme” diterapkan pada gerakan-
gerakan serta teknik-teknik utama dalam berbagai seni di awal abad 
ke-20: Kubisme, Fauvisme, Futurisme, Ekspresionisme, Surealisme, 
Fungsionalisme, musik atonal, musik seri (musik 12 nada) dan aliran 
“stream-of-consciousness.” Oleh karena itu, modernisme berhubungan 
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dengan tokoh-tokoh seperti Marcel Proust dan James Joyce dalam 
sastra; A.Schoenberg, A. Berg, A. Webern (trio Wiena) dalam musik; 
Corbusier dan mazhab Bauhaus dalam arsitektur dan desain.

Ambisi revolusi kaum dadaisme serta surealisme tidak mampu 
terwujud. Akibatnya, kaum futurisme tidak dipercaya lagi kedua 
kaum tersebut karena hubungan mereka dengan fasisme. Modernisme 
artistik menjadi semakin mapan. Karya-karya modernisme telah 
menjadi koleksi para milioner dan menghiasi istana para kapitalis. 

Tokoh-tokoh mazhab Frankfurt, seperti Adorno dan Walter 
Benjamin dengan proyek “modern art” tidak dapat dipertahankan. 
Pada akhir 50-an, semakin banyak seniman serta kritikus 
menganggap bahwa estetika modernisme sudah mandul dan secara 
politis adalah sebuah kompromi.6

Pandangan Jameson tentang Pascamodernisme 

Salah satu konsep yang sulit diterima, dipahami, dan yang, 
karena itu, ditolak saat ini adalah pascamodernisme. Konsep ini dipan-
dang sebagai konsep yang samar. Fredric Jameson, menengarai adanya 
kesulitan masyarakat dalam memahami konsep pascamodernisme 
karena kemunculan beberapa karya seni yang dianggap ganjil. 
Dalam karya-karya sastra, seperti karya-karya John Ashbery, dinilai 
sebagai tuturan percakapan biasa ketimbang puisi yang rumit, 
ironis dan ilmiah seperti puisi-puisi pada tahun 1960-an. Ashbery 
menghadirkan puisi yang terkenal dengan kompleksitas di luar 
kebiasaan, dan tentu saja kontroversial. Sang penulis mengungkapkan 
bahwa ia menginginkan karyanya dapat diakses sebanyak mungkin 
orang, dan tidak menjadi dialog pribadi dengan dirinya sendiri. 
Karena gayanya ini, para kritikus di Amerika Serikat melihat Ashbery 
sebagai seniman tolol, surealis yang menentang puisi bahkan aturan 
dan logika dari surealisme. 

6 Ali, Estetika, h. 230.
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Pun dalam bidang seni lain seperti musik, yang ditandai 
oleh munculnya genre punk rock atau new waverock, yang lebih 
mengutamakan pelampiasan energi dan ungkapan curahan hati 
(kritik sosial) ketimbang aspek teknis bermain musik. Pada bidang 
arsitektur, muncul beberapa bangunan populer ala Robert Venturi 
yang memunculkan manifesto Learning From Las Vegas. Karya 
tersebut bagi, Jameson, merupakan jenis populisme estetis.7 Di 
Seni Rupa, muncul Andy Warhol dengan pop-art-nya. Selain itu, 
muncul beberapa karya lain yang mengusung gaya dan aliran yang 
sama yang bernama pascamodernisme. 

Karya-karya pascamodernisme yang bertebaran di pelbagai 
bidang memperlihatkan minimal dua karakteristik. Pertama, pada 
umumnya karya pascamodernisme lahir sebagai reaksi keras atas 
bentuk-bentuk mapan yang dianggap sebagai seni tinggi atau 
modernisme tinggi di masa lalu. Seni tinggi tersebut diagung-
agungkan sehingga menguasai pengajaran seni di universitas, 
museum, jaringan galeri seni, dan yayasan seni. Kedua, munculnya 
karya-karya pascamodernisme mengindikasikan erosi perbedaan 
yang mencolok antara budaya tinggi dan budaya massa atau 
budaya populer. Budaya tinggi dianggap sebagai budaya para elit 
yang terpisah dari lingkungannya. Sementara itu, budaya rendah 
dianggap budaya massa dan populer. Para penganut aliran pasca-
modernisme mencoba membaurkan budaya elit dengan budaya 
massa sehingga distingsi antara kedua kutub kebudayaan itu samar 

7 Fredric Jameson, Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism 
(Durham: Duke University Press, 2003), h. 2. Secara umum Jameson memahami 
“late capitalism” sebagai keadaan yang sedemikian meresap dalam zaman kita 
sekarang, sebuah kondisi yang menyangkut struktur ekonomi dan budaya. 
“What “late” generally convey is … the sense that something has changed, 
that things are di��erent, that we have gone through a transformation of the life 
world which is somehow decisive but incomparable with the older convulsions 
of modernization and industrialization, less perceptible and dramatic, somehow, 
but more permanent precisely because more thoroughgoing and all-pervasive” 
(Jameson, 1999: xxi)
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bahkan sama sekali tidak teridentifikasi.8 Selain itu, ciri kunci 
lain dari pascamodernisme menurut pembaca Jameson, Catherine 
Constable adalah penggabungan bermacam-gaya dari banyak 
teks dan menghancurkan batas-batas antara genre penulisan yang 
berbeda.9

Salah satu indikasi lain atas aliran pascamodernisme di bidang 
akademik adalah samarnya perbedaan antara genre dan wacana 
dalam teori kontemporer. Pada satu generasi lampau, dua istilah 
tersebut masih berupa wacana teknis dalam filsafat professional. 
Namun, kini kita dapat menyebut genre atau wacana sebagai 
teori. Sebagai contoh jika ada sebuah wacana umum dipadukan 
dengan hal ihwal mengenai negara Perancis, maka dapatlah 
ia disebut sebagai teori Prancis. Contoh lain, bagaimana kita 
menyebut karya-karya Foucault, dapatkah kita menyebutnya 
filsafat, sejarah, teori sosial atau ilmu pengetahuan sosial? Tentu 
bukan hal mudah untuk menyebut sebagai salah satunya. Meski 
demikian, Jameson menyarankan kita untuk menyebutnya sebagai 
“wacana teoretis.”

Melihat keragaman dan masifnya karya-karya pascamodernisme 
membuat Jameson berpandangan bahwa pascamodernisme bukan 
sekadar gaya khas, melainkan sebuah periodesasi atas kemunculan 
bentuk-bentuk formal yang baru dalam kebudayaan. Jameson 
dengan jeli melihat bahwa kemunculan karya-karya tersebut tak 
sekadar evolusi gaya, peralihan gaya lama ke gaya baru, melainkan 
sebuah indikasi adanya tatanan sosial yang baru, sebuah orde 
ekonomi baru. Artinya bahwa Jameson tidak hanya melihat ini 
sebagai gerakan kebudayaan semata melainkan berkaitan erat 
dengan kondisi sosial ekonomi yang sedang berlangsung.

8 Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society,” dalam Clive 
Cazeaux (ed.), The Continental Aesthetics Reader (London and New York: 
Routledge, 2000), h. 282.

9 Catherine Constable, “Postmodernism and Film,” dalam Steven Connor 
(ed.), The Cambridge Companion to Postmodernism (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), h. 48.
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Pastiche

Salah satu karakteristik dari aliran pascamodernisme adalah 
pastiche. Umumnya, istilah pastiche sering dikacaukan dengan 
istilah parodi. Kedua istilah ini memiliki kemiripan sehingga untuk 
memahami konsep pastiche, Jameson terlebih dahulu menjelaskan 
mengenai makna parodi. Parodi, tulis Jameson, merupakan peniruan 
atau mimikri dari sebuah gaya, terutama penyajian (mannerism) 
dan lompatan gaya bahasa dari gaya-gaya yang lain. Parodi banyak 
ditemukan dalam kesusastraan. Bagi Jameson, sastra modern 
merupakan lahan subur untuk menciptakan parodi karena banyak 
sastrawan modern yang memiliki gaya khas dan unik yang berbeda 
dengan sastrawan lainnya. Orang dengan mudah mengidentifikasi 
satu gaya penulis atau seorang seniman kekhasannya itu. 

Mengutip Margaret Rose, Steven Connor menulis bahwa tulisan 
Jameson mengenai seni sebagai pastiche merujuk pada konsepsi 
Baudrillard mengenai parodi yang tidak disengaja yang dirumuskan 
pada era pascamodern. Bagi Baudrillard, aspek parodi dari dunia 
hiperrealitas merupakan hasil dari rekonstruksi total atas realitas 
sebagai tontonan estetik. Parodi tersebut merupakan semacam ejekan 
kosong karena menandai ketidakmungkinan kembali ke kenyataan. 
Definisi Jameson mengenai pastiche sebagai “arodi kosong” mengacu 
pada ciri kunci Baudrillard mengenai kekosongan dan kehilangan. 
Bagi Jameson, parodi adalah lawakan yang berupa ejekan.

Jameson menulis bahwa salah satu implikasi dari estetika pada 
masa modernisme dari keragaman gaya pribadi adalah masyarakat 
menjadi terpecah berdasarkan gaya-gaya bahasanya sendiri. Setiap 
kelompok mulai berbicara dengan bahasa pribadi yang aneh, 
setiap ahli membangun kode pribadi atau idiolek, hingga akhirnya 
setiap orang menjelma menjadi pulau bahasa yang terpisah satu 
sama lain. Menanggapi hal tersebut, sangatlah mungkin untuk 
memanfaatkan kaidah linguistik (tata bahasa) untuk mengejek 
gaya bahasa dan kekhasan seseorang sehingga yang tersisa dari gaya 
bahasa dan kekhasan itu sebatas gaya saja tidak berarti apa-apa. 
Agar lebih dekat, coba kita lihat adegan monolog Butet Kartarajasa 
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saat memparodikan gaya pidato Soekarno. Gaya pidato Soekarno 
seperti yang kita tahu sangat kharismatik, memiliki daya evokasi 
yang tinggi sehingga mampu membangkitkan semangat juang bagi 
rakyat Indonesia. Namun, saat diparodikan oleh Butet, gaya pidato 
Soekarno tampak sebatas gaya tutur seseorang saja. Tidak ada nilai 
kharismatik, tidak menggebu-gebu, dan tidak membangkitkan 
semangat penonton untuk membela tanah air. 

Dari sanalah parodi berkembang, parodi memanfaatkan 
gaya, kekhasan seseorang (idiosinkratik), keesentrikan seserang 
atau seniman untuk menciptakan tiruannya. Salah satu maksud 
seseorang melakukan parodi adalah untuk mengejek gaya atau 
kekhasan seseorang. Umumnya pelaku parodi mempelajari gaya 
seseorang sehingga dia mampu berperilaku seperti orang yang 
ditirunya. Pelaku parodi menampilkan kekhasan, keeksentrikan, 
sikap berlebihan seseorang yang ditirunya sebagaimana orang biasa 
melakukannya. Salah satu bentuk parodi dalam sastra adalah parodi 
sonet karya Shakespear. Di bidang seni film, kita akrab dengan sosok 
Charli Chaplin yang memparodikan tokoh-tokoh sejarah dunia, 
semisal Hitler. Di salah satu foto yang tersebar di media, kita bisa 
menyaksikan gaya Chaplin lengkap dengan seragam Hitler, namun 
dengan topi miring ke kiri.

Pada momen selanjutnya, ketika parodi sudah tidak mungkin 
lagi untuk dilakukan karena dianggap bukan lagi hal yang baru. 
Muncullah pastiche. Kita dapat mengatakan bahwa pastiche 
merupakan kelanjutan dari parodi. Namun, berbeda dengan parodi, 
pastiche adalah imitasi murni, tanpa pretensi apa pun, tanpa ada 
maksud mengejek atau melawak sehingga Jameson menyebutkan 
pastishe sebagai parodi kosong (blankparody), tidak humoris, dan 
ironi yang stabil. 

Kematian Subjek

Jameson mengakui bahwa konsep pascamodernisme seperti 
puzzle. Untuk memahaminya, maka Jameson mengajukan konsep 
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kematian subjek sebagai serpihan puzzle yang lain untuk melengkapi 
lanskap konsep pascamodernisme. Jameson mengatakan bahwa 
kemunculan pascamodernisme dan berakhirnya modernisme 
berkaitan erat dengan kematian subjek. Kematian subjek secara 
sederhana dimaknai sebagai berakhirnya individualisme (gaya 
pribadi yang unik dan khas, seumpama sidik jari).  Individualisme 
merupakan ciri utama dari estetika modern yang mengagungkan 
identitas yang unik, kepribadian, dan individualitas. Namun, pada 
masa sekarang, para teoretikus sosial, psikoanalisis, dan para linguis 
berpendapat bahwa individualisme atau identitas pribadi telah 
kadaluarsa. Konsep individu yang berakar dari teori individualisme 
dan bersifat ideologis tidak lagi dianut.

Kematian subjek individualis borjuis juga berdampak pada 
bidang estetika karena konsepsi seniman tradisional sebagai jenius 
sudah mati. Akibatnya, seni tidak lagi menjadi wadah ekspresi 
dan seniman tidak dapat menciptakan perspektif dan cara baru 
berekspresi sebagai “dunia pribadi yang unik dan gaya.” Sebaliknya, 
mereka beroperasi sebagai bricoleurs alias tukang daur ulang karya 
dan gaya sebelumnya. Dengan demikian, seni pascamodernisme 
mengambil bentuk pastiche (imitasi murni): “di dunia di mana 
inovasi gaya bahasa tidak lagi dimungkinkan, semua yang tersisa 
adalah bagaimana meniru gaya mati, berbicara melalui topeng dan 
dengan suara dari gaya di museum imajiner.”10

Realitas individualisme tidak terlepas dari dua posisi. Pertama, 
pada zaman kapitalisme klasik yang kompetitif, yaitu pada saat 
berjayanya keluarga nuclear (keluarga yang terdiri atas kedua orang 
tua dan anaknya), individualisme atau subjek individual muncul. 
Namun, pada masa kapitalisme korporasi, subjek indivudual borjuis 
lama tidak ada. Kedua, posisi pascastukturalisme. Posisi ini paling 
radikal dibanding posisi pertama. Posisi ini menjelaskan bahwa 

10 Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society,” h. 285-286. 
“in a world in which stylistic innovation is no longer possible, all that is left is to 
imitate dead styles, to speak through the masks and with the voices of the styles 
in the imaginary museum.”
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sesungguhnya tidak ada subjek. Yang ada hanya konstruksi filsafat 
dan mistifikasi budaya yang menyakinkan seseorang pernah menjadi 
subjek individual dan identitas pribadi yang unik.

Dari dua posisi yang memperlihatkan kematian subjek mengim-
plikasikan dilema estetika. Dilema ini bermula dari tamatnya 
individu sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan ideologi. 
Dengan kata lain, pengalaman dan ideologi sebagai bahan dasar 
dari proses kreatif seniman kini sudah usang dan tidak terpakai 
lagi. Walhasil, seniman kontemporer mengalami dilema dengan apa 
yang mesti dilakukannya. Seniman kontemporer tidak mampu lagi 
menciptakan gaya-gaya dan dunia-dunia baru, karena semua sudah 
diciptakan, semua gaya sudah tercipta pada zaman modern. Pada 
saat itulah, patische muncul ketika inovasi sudah tidak mungkin 
untuk dilakukan. 

Salah satu bentuk pastiche adalah film nostalgia, misalnya Star 
Wars. Bagi generasi 1930-an sampai dengan 1950-an, Star Wars 
merupakan serial TV yang hanya kita tahu cerita selanjutnya pada 
episode mendatang. Ceritanya seputar alien yang jahat, kaum 
perempuan yang terancam, senjata (pedang) bersinar, dan kotak 
pemicu kiamat. Pembuatan kembali film Star Wars, menurut 
Jameson, menciptakan pengalaman patische. Film Star Wars tidak 
mungkin diparodikan karena film tersebut telah mati. Bagi anak 
atau remaja, menonton film tersebut seperti mengalami petualangan 
secara langsung. Akan tetapi bagi penonton dewasa, film ini 
memuaskan nostalgia. 

Bagi Jameson Star Wars yang mulai dibuat pada tahun 1930-
an lebih tepat disebut sebagai film nostalgia ketimbang novel 
sejarah. Ini berkaitan dengan pengaburan rujukan kenyataan yang 
ditampilkan dalam film. Novel atau film sejarah secara jernih 
menghadirkan realitas sejarah yang terjadi pada masa lampau, 
sehingga timbul imajinasi seseorang mengenai kondisi masa lalu. 
Sementara novel atau film nostalgia hanya pengulangan dari bentuk 
novel atau film yang telah ada di masa lalu. Pengulangan ini tidak 
memperlihatkan rujukan waktu dan sejarah sehingga tidak ada 
rujukan dengan masa silam. 
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Pascamodernisme dan Arsitektur

Pengaruh pascamodernisme juga muncul di bidang arsitektur 
yang digagas oleh Robert Venturi, Charles Moore, Michael Graves, 
dan Frank Gehry. Pascamodernisme dalam arsitektur berdasar pada 
pandangan mengenai mutasi ruang yang dibangun (perubahan 
struktur, sifat, dan bentuk). Implikasinya adalah orang sebagai 
subjek yang masuk ke dalam ruang yang baru. Ruang canggih 
memperlihatkan adanya mutasi objek, tapi belum pantas dikatakan 
sebagai ruang hiper yang baru. Manusia sebagai subjek tercengang 
dengan arsitektur seperti itu karena persepsi yang ada dalam 
pikirannya masih persepsi modernisme tinggi. Kemudian saat 
manusia masuk ke dalam bangunan pascamodernisme, terbangun 
sebuah pengalaman sensoris dan pengalaman tubuh yang berbeda, 
seperti merasakan sesuatu hal yang baru, pengalaman yang tak 
terbayangkan sebelumnya, atau bahkan pengalaman yang tidak 
mungkin. 

Arsitektur merupakan media pertama yang menunjukkan 
dengan jelas kecenderungan kaum pascamodernis. Karya arsitektur 
pascamodernisme umum terdiri atas eleklektisme, ambiguitas, 
kejenakaan, penuh permainan sindirian, tanpa ada motivasi ter-
sembuyi apapun sebagaimana parodi, dan tidak hendak menegas-
kan norma apapun.11 Aspek penuh permainan sindiran ini me-
rupakan salah satu karakteristik paling penting dari karya-karya 
pascamodernisme. Hal ini merupakan bentuk tantangan terhadap 
status seni tinggi atau klasik atau kebudayaan tinggi di masa lalu 
yang dianggap luhur dan agung. Nilai artistik dari pascamodernisme 
adalah melebihkan-lebihkan informasi dan komunikasi dalam 
masyarakat kontemporer. Makanya tema teknologi gigantik atau 

11 Bandingkan dengan uraian Matius Ali mengenai konsep Jameson ini. 
Mengutip Jameson, Matius menulis bahwa “pastiche” tidak memuat motivasi 
parodi yang serius; ia menyimpang bukan untuk mendudukkan sebuah norma. 
Ia lebih sebagai “sebuah praktek netral dari mimicry.” Jadi, “pastiche” adalah 
sebuah parodi kosong, sebuah patung dengan bola mata buta. Lihat Ali, Estetika, 
h. 232.
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teknologi dahsyat (gigantic technology) sangat menonjol dalam 
karya-karya arsitektur pascamodernisme.12

Salah satu contoh arsitektur pascamodernisme adalah Westin 
Bonaventure Hotel yang dirancang oleh John Portman.13 Jameson 
menengarai ada dua hal yang menonjol dari bangunan tersebut. 
Pertama, secara umum bangunan tersebut merupakan merupakan 
karya populer. Kedua, bangunan tersebut merupakan merupakan 
bentuk penghormatan kepada bentuk vernakular kota pabrik di 
Amerika. Sebetulnya, tidak ada yang istimewa dalam interior hotel 
ini. Hotel ini memiliki tiga jalur masuk, satu melalui Figueroa 
dan dua jalan berupa eskalator di luar gedung dengan taman 
yang tumbuh di tebing bangunan yang landai. Sisi taman ini 
mengingatkan imaji pengunjung pada Beacon Hill. 

Selain itu, bentuk yang mencolok dari bangunan ini adalah 
elevator yang yang memiliki ciri yang sama dengan bangunan 
pascamodernisme lain, seperti Beaubourg di Paris dan Eaten Center 
di Toronto. Elevator di hotel tersebut memperlihatkan cara masuk 
yang berbeda yang diatur oleh beberapa pengelompokan kategori 
yang berlaku dalam hotel tersebut. Bentuk elevator yang menonjol 
keluar memperlihatkan sebuah “patung kinetik yang dahsyat” 
sebuah bentuk yang melesat tinggi memindahkan tubuh manusia 
dengan sekejap mata seraya menyajikan pengalaman sensoris baru 
berupa pemandangan dari atas dan pengalaman bergerak cepat 
dalam sebuah ruang kecil. Elevator juga bagi Jameson dianggap 
sebagai tontonan yang menyajikan pergerakan yang mewah dan 
interior bangunan yang memukau. Selain itu dinding yang terbuat 
dari kaca yang sangat mengkilat mempersepsikan sebuah bangunan 
penghasil teknologi. Hotel Bonaventure menginspirasi sebuah ruang 
yang total, tempat praktik kolektif, model baru sebuah pergerakan, 
serta bentuk baru dari kerumunan orang.

12 David West, An Introduction to Continental Philosophy (Cambridge, UK: 
Polity Press, 1996), h. 195.

13 Jameson, “Postmodernism and Consumer Society,” h. 288.



fachrurozI

112	 TiTik-Temu,	Vol.	9,	No.	1,	Juli	-	Desember	2016

Berdasarkan contoh-contoh di atas, Jameson menyimpulkan 
bahwa bangunan memperlihatkan beberapa prinsip, yaitu mutasi 
ruang, ruang hiper yang telah sukses mentransendensi kapasitas 
tubuh manusia untuk menempatkan dirinya serta menyusun persepsi 
tempat secara cepat, dan secara kognitif memetakan posisinya 
terhadap dunia eksternal. Bangunan pascamodern mengacaukan 
pengalaman manusia akan tubuh dan lingkungan seperti halnya 
kebingungan manusia akan kendaraan supercepat. Bangunan 
pascamodern juga menjadi sebuah analogi atas ketidakmampuan 
pikiran kita dalam memetakan hal yang global, multinasional dan 
ketidakterpusatan (decentered) jaringan komunikasi yang mana diri 
kita diidentifikasi sebagai subjek individual. 

estetika masyarakat Konsumer

Fredric Jameson melihat adanya hubungan antara produksi 
budaya dengan kehidupan sosial secara umum. Dalam tulisannya, 
Jameson menyediakan 3 tahap analisis tentang perkembangan 
kapitalisme, yang menghubungkan setiap tatanan ekonomi baru 
dengan “kemunculan bentuk baru kehidupan social” dan “kelahiran 
ciri-ciri formal baru dalam kebudayaan.”14

Tahap pertama adalah kapitalisme pasar yang dicirikan oleh 
perkembangan pertumbuhan industri yang menciptakan bahan-
bahan atau produk-produk untuk pasar-pasar nasional. Era 
kapitalisme klasik ini menandai masa kejayaan keluarga nuklir 
(nuclear family) — sebuah keluarga yang terdiri atas ayah-ibu-
dan seorang anak — dan kebangkitan kaum borjuis. Era ini juga 
disebut sebagai era Victorian yang mana moral, tabu, dan kesopanan 
dijunjung tinggi sehingga soal-soal politis diungkapkan secara 
eksplisit.15 Karya-karya seni yang lahir pada zaman ini lebih bersifat 
romantis. 

14 Catherine Constable, “Postmodernism and Film,” hlm. 47.
15 Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society,” hlm. 293.
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Tahap kedua, yakni kapitalisme monopoli, selaras dengan era 
imperialisme yang dicirikan oleh penciptaan pasar-pasar dunia, 
yang diselenggarakan oleh negara-bangsa. Pada masa ini pengajaran 
seni yang bersiaf kanon diajarkan di pelbagai akademi.16 Di sinilah 
subjek sebagai individu unik dipacu untuk menghasilkan karya yang 
monumental. Setiap seniman dipacu untuk membuat karya yang 
otentik, menemukan karya seni yang baru. Pada masa ini pun lahir 
karya-karya yang dianggap sebagai seni tinggi dan seniman lahir 
sebagai pribadi yang unik dengan gaya yang khas dan eksentrik. 

Tahap ketiga, yaitu kapitalisme multinasional yang ditandai 
oleh perkembangan pasar global yang menerabas batas-batas 
nasional. Era kapitalisme yang paling mutakhir ini dicirikan oleh 
kebangkitan birokrasi yang menandakan matinya kaum borjuis 
individual. Pada masa ini estetika yang berkembang adalah estetika 
“masyarakat konsumer”17 yang merupakan bentuk eskpresi dari 
logika sebuah sistem sosial dalam kapitalisme multinasional. Pada 
masa ini karya yang otentik, khas, unik sudah usang. Sementara itu, 

16 Ibid.
17 Istilah ini dipopulerkan oleh Boudrillard yang mengacu kepada masyarakat 

yang menikmati produk kapitalisme dalam istilahnya disebut consumer society. 
Dalam karya-karya awalnya, Baudrillard mengembangkan sebuah kritik terhadap 
distingsi kaum Marxis antara nilai kegunaan dan nilai tukar yang bertumpu 
pada konsepsi antropologis mengenai “kebutuhan.” Bagi Baudrillard, konsepsi 
semacam itu sudah tidak lagi memadai untuk memahami masyarakat konsumer. 
Bagi dia, masyarakat dewasa ini tidak hanya memiliki use value dan exchange 
value, tetapi juga memiliki symbolic value dan sign value. Symbolic value adalah 
logika kemenduaan yang sejalan dengan nilai simbolik, berhubungan dengan 
hubungan subjek dengan subjek lain, seperti contoh cincin kawin. Sedangkan sign 
value adalah logika perbedaan yang sejalan dengan nilai tanda, yang menempatkan 
objek lain yang berhubungan dengan tanda lainnya, contohnya seperti pada 
fashion. Baudrillard berpendapat bahwa konsumsilah yang menjadi inti ekonomi, 
bukan produksi. Konsumsi membuat manusia tidak mencari kebahagiaan, tidak 
berusaha mendapatkan persamaan, dan tidak adanya intensitas untuk melakukan 
homogenisasi — manusia justru melakukan diferensiasi (perbedaan) yang menjadi 
acuan dalam gaya hidup dan nilai, bukan kebutuhan ekonomi. Lihat John Lechte, 
Fifty Key Contemporary Thinkers: From structuralism to postmodernity (London 
and New York: Routledge, 1994), h. 261.
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yang berkembang adalah tiruan atau citraan atau imaji. Karya seni 
bisa ditiru sehingga dengan mudah digandakan dan dikonsumsi 
banyak kalangan. Tak perlu berkerut kening untuk memahami 
seni, cukup mengonsumi sebagai bentuk apresiasi. Penghancuran 
kutub seni tinggi dan seni rendah berimplikasi pada penilaian 
seni yang populer dan bisa diproduksi masal sehingga sebenanya 
menguntungkan kapitalisme.

Bagi Jameson, transisi dari kapitalisme monopoli ke kapitalisme 
multinasional juga tercermin dalam salah satu karakteristik yang 
menonjol, yaitu transformasi dari realitas menjadi citraan (image). 
Citraan merupakan bentuk tiruan dan bentuk pendangkalan realitas. 
Ini senada dengan konsep Baudrillard mengenai ruang simulakrum. 
Connor berpendapat bahwa kesamaan antara pandangan Jameson 
dan Baudrillard bahwa analisis mereka membongkar kerja pencipta 
situasi (situasionist) dalam masyarakat penonton (spectacle society) 
yang mereka ramalkan bahwa gambar atau percitraan akan 
mengambil peran penting dalam ekonomi.18

Sebutan masyarakat konsumer yang melekat pada masyarakat 
pascamodern ini adalah karena adanya perubahan besar dan 
transformasi dalam relasi subjek dan objek, yang mungkin tidak 
terbayangkan oleh Marx sendiri. Di dalam masyarakat konsumer, 
relasi antara subjek dan objek lebih tepat dijelaskan melalui peran 
subjek sebagai konsumer. Maksudnya melalui perkembangan 
mutakhir dalam teknologi produksi, yaitu otomatisasi dan kompu-
terisasi, peran pekerja dapat diminimalisasi sedemikian rupa, bahkan 
hampir dihilangkan sama sekali, sehingga pemisahan dan alienasi 
yang dimaksud Marx dalam relasi produksi semakin kehilangan 
maknanya.19 Jika pun ada pemisahan dan alienasi, orang tak akan 
ambil pusing, sebab selepas sibuk bekerja seseorang dapat segera 
hanyut dalam ekstase aneka konsumsi, hiburan dan tontonan dalam 
ekstase konsumerisme.

18 Catherine Constable, “Postmodernism and Film,” h. 48.
19 Yasraf Amir Piliang, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya 

Subjek (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), h. 161-162.
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Tanggapan Kritis

Catatan Jameson mengenai pascamodernisme merupakan sebuah 
refleksi yang tajam mengenai realitas global yang terjadi di dunia, 
termasuk di Indonesia. Beberapa karya yang bernuansa pastiche, 
seperti produksi ulang film Catatan Si Boy dan Kabayan, pada 2000-
an, merupakan tiruan dari film-film yang dirilis pada akhir 1980-an. 
Beberapa kekhawatiran dari efek negatif pascamodernisme menurut 
Jameson20 adalah pendangkalan realitas, pengutamaan imaji, dan 
yang paling buruk adalah lupa pada sejarah. Kekhawatiran Jameson 
mestinya menjadikan orang lebih waspada dan memetik pelajaran 
berharga untuk tetap berpijak pada realitas, kedalaman makna, dan 
mengingat sejarah sebagai bagian dari jati diri. 

Memang jika melihat pandangan Jameson mengenai pasca-
modernisme ini, pembaca tentu akan marah dan secara antusias 
melayangkan kritik lantaran upaya Jameson melakukan generalisasi 
dan seolah-olah tidak ada yang sama sekali baru pada pascamodernisme. 
Namun, jika melirik pada bidang musik dan tari, kita akan melihat 
kondisi yang berbeda. Berbagai penemuan spektakuler menunjukkan 
bahwa estetika pascamodern bisa melahirkan sesuatu yang baru. 

Dalam konteks Indonesia, misalnya, bentuk-bentuk seni 
pascamodern ini memiliki ciri khas lain, yang mungkin di luar 
dari contoh yang disampaikan Jameson. Beberapa jenis musik 
pascamodernisme dimanfaatkan oleh beberapa kelompok seniman 
lokal untuk dikolaborasikan dengan alat musik tradisional dalam 
rangka revitalisasi musik-musik lokal atau beberapa aktivis dakwah 
justru memanfaatkan musik punk rock, seperti yang dilakukan 
Komunitas Punk Muslim, untuk mengangkapnyekan tauhid dan 
syiar agama. Dari sini dapat dilihat bahwa musisi lokal mampu 
memanfaatkan produk budaya pascamomdernisme tanpa larut 
dalam arus pendangkalan budaya. v 

20 Fredric Jameson, “Postmodernism and Consumer Society,” h. 293.
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memAHAmI mAKnA DĪN
DAlAm Al-QUR’An

Kautsar Azhari Noer

Kajian-kajian untuk memahami makna semantik dan etimo-
logis kata dīn dalam al-Qur’an telah dilakukan berulang kali oleh 
beberapa sarjana.1 Kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana 
non-Muslim, pada umumnya, tidak hanya mencari makna kata dīn, 
tetapi juga menelusuri asal-usul kata ini dan pergeseran maknanya 
dalam sejarah penggunaannya. Kajian-kajian itu telah melahirkan 
teori-teori tentang asal-usul kata ini: kata ini berasal dari kata Ibrani, 
Etiopia, Aramia, Suryani, atau Persia. Penelusuran asal-usul kata ini 
merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan rumit. Teori 

1 Di antara kajian-kajian itu adalah Wilfrid Cantwell Smith, The Meaning 
and End of Religion (New York: Mentor Books, 1963), h. 90-94, 99-100, 287-290; 
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran (Tokyo: Keio Institute of Cultural 
and Linguistic Studies, 1964), h. 219-229; Arthur Je��ery, The Foreign Vocabulary 
of the Qur’an (Baroda: Oriental Institute, 1938), h. 131-132; Helmer Ringgren, 
“The Pure Religion,” Oriens, XV (1962), 93 ��; Dincan B. MacDonald, “D�n,” 
Encyclopaedia of Islam, I, h. 975; L. Gardet, “D�n,” Encyclopaedia of Islam, New 
Edition, II, h. 293-296; Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, Filsafat, dan Agama 
(Surabaya; Bina llmu, 1979), h. 112-117; Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, 
“Islam: Konsep Agama dan Dasar dari Etika dan Moralitas,” dalam Altaf Gauhar, 
Tantangan Islam, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1982), 
h. 35-49; M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 
1996), h. 107-131; Ghulan Haider Aasi, Muslim Understanding of Other Religions: 
A Study of Ibn Hazm’s Kitāb al-Fashl fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Nihal (New 
Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2010), h. 3-9. 
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bahwa kata ini berasal dari kata asing (non-Arab) tidaklah mustahil, 
tetapi teori ini tidak akan banyak membantu mempermudah 
pemahaman kita tentang makna kata ini dalam al-Qur’an. Karena 
itu, pembicaraan tentang masalah ini lebih baik ditinggalkan. 
Lebih tepat kita membicarakan makna kata ini dalam batas-batas 
bahasa Arab itu sendiri. Dengan cara ini, kata Toshihiko Izutsu, 
seorang sarjana Jepang dalam Studi-studi Keislaman, bukanlah kita 
menyatakan secara tidak langsung bahwa mesti ada satu makna asal 
yang terikat pada akar kata d-y-n yang melahirkan berbagai makna. 
Ini sungguh mustahil menurut ilmu bahasa. Dalam kasus seperti 
ini, seorang ahli bahasa modern menganggap dari permulaan adanya 
lebih dari satu akar independen di bawah satu bentuk yang umum. 
Gejala ini adalah sebuah gejala yang sangat umum dari “polisemi 
murni” (“pure polysemy”).2

Para sarjana telah membuktikan bahwa dalam kesusastraan Arab 
pra-Islam telah ada kata dīn yang memiliki tiga arti yang dominan: 
(1) “adat” atau “kebiasaan,” (2) “balasan,” dan (3) “kepatuhan.” 
Kedatangan Islam memperkaya arti kata ini dengan tetap memper-
tahankan arti-arti asal pra-Islam itu. Jika kita membuka kamus-
kamus bahasa Arab yang disusun sejak masa dulu sampai masa 
kini, kita akan menemukan bahwa kata dīn memiliki banyak arti, 
yaitu: (1) “pembalasan,” (2) “perhitungan,” (3) “keputusan,” (4) 
“kepatuhan,” (5) “ketundukan,” (6) “sikap berserah diri” (islām), 
(7) “kerendahan,” (8) “warak,” (9) “adat” atau “kebiasaan,” (10) 
“keadaan,” (11) “tingkah laku,” (12) “kekuasaan,” (13) “pemaksaan,” 
(14) “cara” atau “jalan,” (15) “peraturan,” (16) “hukum,” (17) 
“syariah,” (18) “akidah,” dan (19) “agama” (millah).3 

2 Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran (Tokyo: Keio Institute of 
Cultural and Linguistic Studies, 1964), h. 220-221.

3 Sumber-sumber yang dirujuk adalah sebagai berikut: Ibn Manzhur, Lisān 
al-‘Arab, 15 jilid (Birut: Dar Shadir, t.th), 13: 170-171; Ibrahim Anis, et. al., 
al-Mu‘jam al-Wasīth, Juz 1 (Mesir: Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1972), 
h. 307; Ahmad ‘Athiyyat Allah, al-Qāmūs al-lslāmī, Jilid 2 (Kairo: Maktabat 
al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1966), h. 423-424; Abu al-Husayn Ahmad Fariz 
ibn Zakariya, Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah, Juz 2, diedit oleh ‘Abd al-Salam 
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Mari kita membicarakan makna dīn dalam al-Qur’an. Kata 
dīn muncul 94 kali dalam al-Qur’an, sekitar separuhnya muncul 
pada periode Makkah dan separuhnya muncul pada periode 
Madinah. Menurut Yvonne Haddad, seorang pengkaji Islam, ada 
empat periode yang berbeda dari pemakaian istilah dīn dalam al-
Qur’an: periode Makkah pertama (dengan munculnya kata dīn 13 
kali), periode Makkah kedua (dengan munculnya kata dīn 6 kali), 
periode Makkah ketiga (dengan munculnya kata dīn 29 kali), dan 
periode Madinah (dengan munculnya kata dīn 46 kali).4 Salah satu 
makna asal dīn dalam al-Qur’an adalah “pembalasan,” yang biasanya 
diartikan juga dengan “perhitungan” atau “pengadilan.” Perhatikan 
beberapa contoh berikut: 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Raja hari pembalasan” (Q 1:3).

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Dan mereka berkata: Aduhai, celakalah kita, inilah hari 
pembalasan” (Q 37:20).

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari 
pembalasan” (Q 82:9).

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Tahukah kamu orang yang mendustakan pembalasan?” (Q 
107:1).

Muhammad Harun (Kairo: Maktabat al-Habikhi, 1981), h. 319-320; Jam�‘ah 
min Kib�r al-Lughawiyy�n al-‘Arab, al-Mu‘jam al-‘Arab’ī  al-Asāsī (Beirut: Larouse, 
t.th.), h. 475.

4 Yvonne Haddad, “The Conception of the Term D�n in the Qur’an,” The 
Muslim World, 64, 2 (1974), h. 114.
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Makna “pembalasan,” “perhitungan,” atau “pengadilan” sangat 
penting dalam pandangan dunia al-Qur’an. Makna ini termasuk 
wilayah eskatologis yang merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari Rukun Iman, yang salah satunya adalah iman kepada 
“hari akhir.” Namun, kita harus meninggalkan pembahasan makna 
ini karena tempatnya yang tepat adalah dalam wilayah eskatologis. 
Makna ini tidak memiliki relevansi langsung dengan topik kita di 
sini. Makna asal kata dīn yang memiliki kaitan langsung dengan topik 
ini adalah makna asal lain, yaitu “kepatuhan” atau “ketaatan.”   

Pemaknaan kata dīn dengan makna “kepatuhan,” jika dilihat 
secara ketat, tidak sepenuhnya tepat karena “kepatuhan” menam-
pilkan hanya satu aspek kandungan makna kata ini. Aspek lain, yaitu 
aspek yang berlawanan dengan “kepatuhan,” tidak bisa diabaikan. 
Kata dīn (atau kata kerja dāna) termasuk dalam kelompok kata-kata 
yang dikenal sebagai adldād (bentuk jamak dari dlid, yang berarti 
“lawan”), yaitu kata-kata yang memiliki dua makna yang berlawanan. 
Maka kata dīn mempunyai dua sisi yang berlawanan: sisi aktif dan sisi 
reseptif. Pada sisi aktif, kata dīn berarti “menundukkan, menaklukkan, 
menekan, memaksa, menguasai, mengendalikan” (“penundukan, 
penaklukan, penekanan, pemaksaan, penguasaan, pengendalian”). 
Pada sisi reseptif, kata dīn berarti “patuh, taat, tunduk, takluk, pasrah, 
menyerah” (“kepatuhan, ketaatan, ketundukan, ketaklukan, sikap 
berserah diri, penyerahan”). Tentang dua makna, atau dua kelompok 
makna, yang berlawanan ini, Toshihiko Izutsu, mengatakan 
bahwa tidak ada sesuatu yang mengagetkan tentang masalah ini. 
Sebagaimana banyak kata lain dari kategori ini, perspektif khusus 
yang terbentuk pada kata ini menunjukkan sebuah pandangan 
lengkap dan menyeluruh tentang masalah ini yang memungkinkan 
kita memandang sesuatu yang sama dari dua ujung.5

Dalam banyak kesempatan, kata dīn dapat dipahami sebagai 
dua makna yang berlawanan pada waktu yang sama, seperti 
“penundukan dan sikap berserah diri,” “penaklukan dan ketaklukan,” 
“pemaksaan dan ketundukan,” “penguasaan dan kepatuhan.” Saya 

5 Izutsu, God and Man, h. 222. 
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menyetujui pendapat Toshihiko Izutsu bahwa kebenaran dalam 
masalah ini adalah bahwa kedua makna tersebut dugunakan pada 
waktu yang sama tanpa pemisahan keduanya ke dalam dua makna 
tersendiri. Inilah konsep dīn yang menyeluruh dan utuh dengan 
dua arah yang berlawanan.

dīn

menundukkan (sisi aktif )
 

menyerah (sisi reseptif )6

Mari kita melihat sebuah contoh penggunaan kata dīn yang 
memiliki dua makna yang berbeda pada waktu yang sama, yang 
dapat kita sebut “makna dwi-tunggal.” Contoh ini ditemukan dalam 
ungkapan fî dīn fulān (“dalam dīn seseorang”), yang sangat lazim 
digunakan dalam syair pra-Islam. Kebanyakan penafsir terdahulu 
yang menggeluti bidang studi sastra klasik Arab tidak mampu 
menangkap “makna dwi-tunggal” kata dīn dalam ungkapan ini 
karena mereka melihat hanya satu sisi, yaitu sisi reseptif dengan 
makna “kepatuhan.” Bagi mereka, ungkapan fī dīn fulān (“dalam dīn 
seseorang”) berarti “dalam kepatuhan kepada seseorang.” Pemahaman 
ini tidak akurat. Perhatikan contoh tipikal berikut ini:

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Jika engkau bertempat tinggal di [Lembah] Jaww di lingkungan 
Banu Asad 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

 dalam dīn ‘Amr, dan meskipun Fadak memisahkan 
antara kita.” 

Penyair di sini mengancam seseorang dari Banu Asad yang telah 
melakukan kesalahan kepada dirinya, dan mengatakan, “Panah 

6 Izutsu, God and Man, h. 222.
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beracun dari satireku akan mengenaimu dan menyusulmu meski-
pun engkau lari dariku dan bertempat tinggal di [Lembah] Jaww 
di lingkungan Banu Asad dalam dīn ‘Amr, dan meskipun Fadak 
memisahkan antara kita.”7 

Dalam syair ini ‘Amr yang dimaksud adalah raja terkenal Hirah, 
‘Amr ibn Hind ibn al-Mundzir M�’ al-Sam�’. Ungkapan fī dīn 
‘Amr dalam konteks ini berarti “kamu patuh atau tunduk kepada 
‘Amr dan dengan demikian dirimu berada di bawah perlindungan 
kekuasaannya.” Jadi konsep dīn di sini mencakup kedua-duanya 
“kepatuhan” (thā‘ah) dan “kekuasaan”(sulthān). Dengan kata lain, 
sesuatu yang sama dilihat dari dua sisi yang berlawanan.

4 
 

 فدك بيننا   حا لتو   عمرو  دين  فى    ۞    أسد   بنى  فى  بجو حللت   لئن

                                                           

Dilihat dari sisi Raja ‘Amr, dīn adalah sulthān, “wewenang” atau 
“kekuasaan perlindungan”-nya, tetapi dilihat dari sisi orang yang 
berlindung untuk dirinya di bawah pengaruh kerajaan itu, dīn yang 
sama adalah thā‘ah, “kepatuhan,” kepada raja itu.8

Dalam al-Qur’an sebenarnya terdapat banyak kata dīn yang 
dapat ditafsirkan dengan cara ini. Salah satu contohnya adalah kata 
dīn dalam ayat berikut:

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Milik-Nyalah apa yang di langit dan di bumi, dan milik-
Nyalah dīn selama-lamanya.” (Q 16:52)

7 Dikutip oleh Izutsu, Gon and Man, h. 223, dari Dīwān al-Zubayr, vol. 
1, h. 138. 

8 Izutsu, Gon and Man, h. 223-224.

 

 



memahamI maKna Dīn dalam al-Qur’an

	 TiTik-Temu,	Vol.	9,	No.	1,	Juli	-	Desember	2016	 12�

Kata dīn dalam ayat ini dapat dipahami dalam makna rangkap 
dua “kepatuhan mutlak” dan “kekuasaan mutlak.” Ayat ini adalah 
bagian yang sangat indah dalam al-Qur’an yang melukiskan 
bagaimana segala sesuatu di langit dan bumi “bersujud di hadapan 
Allah” yang dengan demikian mengungkapkan kepatuhan dan 
ketundukan mutlak. Dalam surat yang sama, yaitu al-Nahl, tiga ayat 
lain yang mendahuluinya berbunyi, “Kepada Allahlah bersujud segala 
yang di langit dan di bumi, termasuk segala sesuatu yang bergerak dan 
malaikat-malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka 
takut kepada Tuhan mereka di atas mereka dan melaksanakan apa 
yang diperintahkan kepada mereka. Allah berfirman, Janganlah kamu 
menjadikan dua tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Esa. 
Maka hendaklah kamu takut hanya kepada-Ku” (Q 16:49-51).

Kembali pada kata dīn dalam ayat di atas (Q 16:52), kita 
dapat menafsirkannya sebagai kata yang mempunyai “makna dwi-
tunggal.” Dilihat dari sisi Allah, kata ini berarti “kekuasan mutlak” 
Allah karena Dia adalah pemilik dan penguasa segala sesuatu yang di 
langit dan di bumi; dan dilihat dari sisi segala sesuatu yang di langit 
dan di bumi, kata yang sama berarti “kepatuhan mutlak” mereka 
kepada Allah. Karena itu, ayat ini, yang jika dipahami dengan cara 
ini, dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Milik-Nyalah apa pun 
yang di langit dan di bumi, dan milik-Nyalah kekuasaan mutlak 
[atas mereka] dan kepatuhan mutlak [oleh atau dari mereka kepada-
Nya] selama-lamanya” (Q 16:52).

Dalam al-Qur’an, kata dīn pada beberapa kesempatan didefi-
nisikan atau ditafsirkan dalam hubungan dengan ‘abada, yaitu 
“menyembah Allah” dalam arti “mengabdi, menghamba, melayani, 
tunduk, dan patuh” kepada-Nya seperti seorang budak mengabdi, 
menghamba, melayani, tunduk, dan patuh kepada tuannya.”9 Dalam 
konteks ini, hubungan antara Allah dan hamba-Nya digambarkan 
seperti hubungan antara tuan dan budaknya. Mari kita perhatikan 
ayat-ayat berikut:

9 Di sini kata “menyembah” bukan sekadar berarti “menghormati dan 
memuja” Allah tetapi lebih dari itu berarti “mengabdi, menghamba, melayani, 
tunduk, dan patuh” kepada-Nya.
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 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur’an) 
kepadamu (Muhammad) dengan kebenaran. Maka sembahlah 
(fa‘bud) Allah dengan memurnikan dīn kepada-Nya.10 Ingatlah, 
hanya milik Allahlah dīn yang murni (al-dīn al-khālish)” (Q 
39:2-3).

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Katakanlah: Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyem-
bah (a‘buda) Allah dengan memurnikan dīn kepada-Nya” (Q 
39:11).

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Katakanlah: Hanya Allahlah yang aku sembah (a‘budu) dengan 
memurnikan dīn-ku (dīnī) kepada-Nya” (Q 39:14).

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

10 Ungkapan “dengan memurnikan dīn kepada-Nya” adalah terjemahan 
non-harfiah dari ungkapan mukhlishan lahu al-dīn, yang juga ditemukan dalam 
dua ayat yang dikutip di sini (Q 39: 11, 14). Bila kita mau menerjemahkan 
secara harfiah ungkapan mukhlishan lahu al-dīn, maka terjemahannya adalah 
“[sebagai] pemurni dīn kepada-Nya” atau “[sebagai] pelaku pemurnian dīn 
kepada-Nya.” Di sini terjemahan non-harfiah “dengan memurnikan dīn 
kepada-Nya” digunakan untuk disesuaikan dengan bahasa Indonesia, yang 
dalam kalimat dalam terjemahan Indonesia berfungsi secara gramatikal sebagai 
keterangan, bukan sebagai subjek atau predikat. Pesan yang disampaikan di 
sini adalah: Allah menyuruh agar Muhammad menyembah Allah dengan 
memurnikan dīn kepada-Nya. Ungkapan “dengan memurnikan dīn kepada-
Nya” dalam kalimat ini berfungsi sebagai keterengan, yang menunjukkan cara 
menyembah Allah.  
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“Katakanlah: Hai manusia, jika kamu dalam keragu-raguan 
tentang dīn-ku (dīnī), maka (ketahuilah) aku tidak menyembah 
(a‘budu) yang kamu sembah (ta‘budūna) selain dari Allah, tetapi 
aku menyembah (a‘budu) Allah” (Q 10:104).

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyebah 
(a‘budu) apa yang kamu sembah (ta‘budūna). Dan kamu bukan 
penyembah apa yang aku sembah (a‘budu). Dan aku tidak akan 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (‘abadtum), 
dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang 
aku sembah (a‘budu). Bagimu dīn-mu (dīnukum) dan bagiku 
dīn-ku (dīnī)” (Q 109:1-6).

Penggabungan ‘abada dengan dīn dalam al-Qur’an, seperti 
terlihat pada ayat-ayat di atas, bukan tanpa tujuan. Penggabungan 
itu, kataToshihiko Izutsu, dapat dipahami hanya dengan anggapan 
bahwa terdapat hubungan batini yang mendalam antara dua 
konsep itu: ‘abada dengan dīn. Ayat-ayat itu hampir-hampir dapat 
digunakan sebagai definisi kata dīn yang menganjurkan bagaimana 
kata ini harus dipahami secara benar.11 Maka dalam konteks ini, 
kata dīn dapat ditasfsirkan sebagai “penyembahan, pengabdian, 
atau ibadah (‘ibādah) kepada Allah.” Ketika menafsirkan kata dīn 
dalam hubungannya dengan kata ‘abada, para penafsir klasik pada 
umumnya memahami dīn sebagai “ibadah kepada Allah” dan 
“tauhid (mengesakan Allah atau menegaskan keesaan-Nya).” 

Ibn ‘Abbas (w. 78 H/ 687 M), salah seorang sahabat dan 
sepupu Nabi, ketika menafsirkan surat al-Zumar, ayat 2 (Q 

11 Izutsu, God and Man, h. 226. 
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39:2), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan 
“memurnikan dīn kepada-Nya” (mukhlishan lahu al-dīn) adalah 
“memurnikan ibadah dan tauhid kepada-Nya.”12 Sahabat Nabi 
ini menjelaskan bahwa ungkapam “dīn yang murni” (al-dīn al-
khālish) dalam surat yang sama, ayat 3 (Q 39:3) bermakna “ibadah 
dan tauhid dengan pemurnian yang tidak dicampuri oleh sesuatu 
pun.”13 Penafsir ini, ketika menafsirkan surat yang sama, ayat 11 
(Q 39:11), mengatakan pula bahwa ungkapan “memurnikan dīn 
kepada-Nya” bermakna “memurnikan ibadah dan tauhid kepada-
Nya.”14 Ia, ketika menafsirkan surat yang sama, ayat 14 (Q 39:14), 
mengatakan bahwa ayat ini, “Katakanlah: Hanya Allahlah yang aku 
sembah (a‘budu) dengan memurnikan dīn-ku (dīnī) kepada-Nya” 
berarti “[Katakanlah: Hanya Allahlah yang aku sembah] dengan 
memurnikan ibadah dan tauhid [kepada-Nya].”15

Al-Thabari (224-310 H/ 839-923 M), seorang mufasir dan 
sejarawan terkemuka dari Persi,  menjelaskan bahwa makna firman 
Allah, “Maka sembahlah (fa‘bud) Allah dengan memurnikan dīn 
kepada-Nya” (Q 39:2) adalah “Berlaku tunduklah kepada Allah, 
hai Muhammad, dengan kepatuhan; murnikanlah ketuhanan 
(ulūhah) kepada-Nya; khususkanlah ibadah kepada-Nya; dan 
janganlah jadikan bagi-Nya sekutu dalam ibadahmu, sebagaimana 
dilakukan oleh para penyembah berhala.”16 Al-Thabri menjelaskan 
bahwa firman Allah “Ingatlah, hanya milik Allahlah dīn yang 
murni (al-dīn al-khālish)” (Q 39:3) peringatan kepada Nabi 
Muhammad bahwa ibadah dan ketaatan hanya milik Allah, 
yang tidak ada sekutu bagi-Nya, yaitu ibadah murni yang bukan 
milik sekutu-Nya bersama Dia. Maka hal itu tidak pantas bagi 

12 Abu Thahir ibn Ya‘qub al-Fayruz Abadi, Tanwīr al-Mqbās min Tafsīr lbn 
‘Abbās (Beirut: Dar al-Fikr, 1421/2001), h. 458.

13 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h. 458.
14 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h. 460.
15 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h. 460.
16 Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi 

al-Qur’ān, yang terkenal dengan Tafsīr al-Thabarī, 15 jilid (Beirut: Dar al-Fikr, 
1425-26/2005), 12: 7403.
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siapa pun selain Dia, karena semua apa pun selain Dia adalah 
milik-Nya; objek yang dimiliki harus taat kepada pemiliknya, 
bukan taat kepada yang tidak memiliki sesuatu pun.17 Al-
Thabari menjelaskan firman Allah, “Katakanlah: Sesungguhnya 
aku diperintahkan untuk menyembah (a‘buda) Allah dengan 
memurnikan dīn kepada-Nya” (Q 39:11) dengan mengatakan, 
“Katakanlah: Hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik, 
kaummu, Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 
agar aku menyembah-Nya dengan mengkhususkan kepatuhan 
kepada-Nya, selain setiap yang kamu sembah selain Dia, di antara 
tuhan-tuhan dan tandingan-tandingan.”18 Al-Thabari mengatakan 
bahwa makna firman Allah, “Katakanlah: Hanya Allahlah yang 
aku sembah (a‘budu) dengan memurnikan dīn-ku (dīnī) kepada-
Nya” (Q 39:14) adalah “Katakanlah, hai Muhammad, kepada 
orang-orang musyrik, kaummu: Hanya Allahlah yang aku sembah 
dengan memurnikan dan mengkhususkan kepatuhanku dan 
ibadahku kepada-Nya; aku tidak menjadikan sekutu bagi-Nya 
dalam kepatuhan dan ibadah, tetapi mengkhususkan ketuhanan 
kepada-Nya; dan aku membebaskan-Nya dari segala sesuatu selain 
Dia, di antara tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan.”19

Al-Alusi (1217-1270 H/ 1802-1854 M), seorang mufasir 
kelahiran Baghdad, mengatakan bahwa seruan untuk memurnikan 
ibadah kepada Allah dengan mengkhususkan dīn kepada-Nya 
(dalam firman Allah, “Maka sembahlah (fa‘bud) Allah dengan 
memurnikan d�n kepada-Nya” [Q 39:2]) dikukuhkan oleh 
peringatan untuk memurnikan dīn kepada-Nya (dalam firman-
Nya, “Ingatlah, hanya milik Allahlah dīn yang murni (al-dīn 
al-khālish)” [Q 39:2-3]).20 Al-Alusi mengatakan bahwa firman 
Allah, “Katakanlah: Sesungguhnya aku diperintahkan untuk 

17 Al-Thabari, Jāmi‘ al-Bayān, 12: 7404.
18 Al-Thabari, Jāmi‘ al-Bayān, 12: 7417.
19 Al-Thabari, Jāmi‘ al-Bayān, 12: 7418. 
20 Mahmud ibn ‘Abd Allah al-Husayni al-Alusi al-Baghdadi, Rūh al-Ma‘ānī 

fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm wa al-Sab‘ al-Matsāni, 16 jilid (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th), 13: 344.
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menyembah (a‘buda) Allah dengan memurnikan dīn kepada-
Nya” (Q 39:11) bermakna bahwa Nabi saw diperintahkan untuk 
memberi penjelasan tentang apa yang diperintahkan kepadanya 
untuk memurnikan ibadah kepada Allah.21 Al-Alusi mengatakan 
pula bahwa ungkapan “dīn-mu” (dīnukum) (Q 109:6) bermakna 
penyekutuan (isyrāk) [Allah], dan ungkapan “dīn-ku” (dīnī) (Q 
109:6) bermakna pengesaan (tawhīd) [Allah].22

Dari penjelasan-penjelasan tiga penafsir klasik itu, Ibn ‘Abbas, 
al-Thabari, dan al-Alusi, kita melihat bahwa kata dīn dalam 
hubungannya dengan kata ‘abada ditafsirkan sebagai “ibadah,” 
“tauhid,” dan “kepatuhan.” Ibadah adalah bentuk atau jenis tauhid 
yang disebut “tauhid ketuhanan” (tawhīd al-ulūhah, tawhīd al-
ulūhiyyah). Ibadah kepada Allah dalam arti yang sebenarnya adalah 
kepatuhan kepada-Nya. Karena itu, ketiga konsep ini, yaitu ibadah, 
tauhid, dan kepatuhan, adalah penjelasan makna dīn dalam al-
Qur’an. Namun dalam konteks hubungan kata dīn dengan kata 
‘abada, kita cukup menggunakan kata “ibadah” (‘ibādah) sebagai 
penjelasan makna kata dīn.

Kata dīn dalam ungkapan “dīn-ku” (dīnī) dalam surat Yunus, 
ayat 104 (Q 10:104), dan surat al-Kafirun, ayat 6 (Q 109:6), yang 
telah dikutip di atas, diartikan oleh Ibn ‘Abbas dengan “sikap 
berserah diri [kepada Allah]” (islām) dalam ayat pertama23 dan 
“sikap berserah diri ” (islām) dan “iman” (īmān)” kepada Allah 
dalam ayat kedua.24 “Sikap berserah diri kepada Allah” adalah 
ketaatan, kepatuhan, atau ketundukan kepada-Nya, yang tidak 
lain dari penyembahan, pengabdian, pelayanan atau penghambaan 
kepada-Nya (ibādah ). 

Orang-orang kafir juga melakukan penyembahan, pengabdian, 
atau penghambaan (ibādah ), tetapi bukan kepada Allah; mereka 
melakukannya kepada selain dari Allah, yaitu tuhan-tuhan 

21 Al-Alusi, Rūh al-Ma‘ānī, 13: 368.
22 Alusi, Rūh al-Ma‘ānī, 16: 456.
23 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h. 220.
24 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h.603.
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dan berhala-berhala. Maka kata dīn dalam ungkapan “dīn-mu” 
(dīnukum) dalam surat al-Kafirun, ayat 6 (Q 109: 6), diartikan 
oleh Ibn ‘Abbas dengan “pengingkaran” (kufr) dan “penyekutuan” 
(syirk) Allah.25 Kita melihat bahwa dīn di sini, baik dīn para pengikut 
Muhammad saw (Q 10: 104; 109:6) maupun dīn orang-orang 
kafir (Q 109:6), adalah sikap atau perilaku, bukan sistem atau 
institusi.    

Kata dīn yang bermakna “ibadah” dalam al-Qur’an diperkuat 
oleh penggabungan kata ini dengan kata da‘ā yang berarti 
“menyembah” (‘abada), pada beberapa ayat.

Perhatikan tiga ayat berikut:

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Katakanlah: Tuhanku menyeru (kita) berbuat adil dan 
hadapkanlah wajah kalian (kepada-Nya) pada waktu setiap 
beribadah, dan sembahlah Dia (wa-d‘ūhu) dengan memurnikan 
dīn kepada-Nya (mukhlishīna lahu al-dīn). Sebagaimana Dia 
menciptakan kalian pada permulaan, begitu pula kalian akan 
dikembalikan (kepada-Nya)” (Q 7:29).

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Maka sembahlah Allah (fa-d‘ū Allāh) dengan memurnikan dīn 
kepada-Nya (mukhlishīna lahu al-dīn), meskipun orang-orang 
kafir tidak menyukai” (Q 40:14).

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Dialah Yang Hidup, tiada tuhan selain Dia; maka sembahlah 
Dia (fa-d‘ūhu) dengan memurnikan dīn kepada-Nya 

25 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h.603. 
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(mukhlishīna lahu al-dīn). Segala puji bagi Tuhan semesta alam” 
(Q 40:65).

Kata da‘ā, yang berbentuk kata kerja perintah ud‘ū dalam tiga 
ayat di atas, dipahami sebagai “menyembah” atau “mengabdi.” 
Ibn ‘Abbas mengatakan bahwa kata wa-d‘ūhu (Q 7:29) bermakna 
“dan sembahlah Dia” (wa-‘budūhu),26 kata fa-d‘ū Allāh (Q 40:14) 
bermakna “maka sembahlah Allah” (fa-‘budū Allāh),27 dan kata 
fa-d‘ūhu (Q 40:65) bermakna “esakanlah Dia” atau “tegaskanlah 
keesaan-Nya” (fa wahhadūhu).28 

Ada kesan bahwa penafsiran Ibn ‘Abbas tentang kata da‘ā 
dalam bentuk kata kerja perintah ud‘ū dalam tiga ayat di atas 
tidak konsisten. Pada dua ayat pertama kata ini diartikan sebagai 
“sembahlah,” tetapi pada ayat ketiga kata yang sama diartikan 
sebagai “esakanlah.” Sebenamya tidak demikian karena “pengesaan 
Allah” atau “penegasan keesaan Allah” adalah “penyembahan-Nya” 
atau “tauhid (ketuhanan),” yang termanifestasi dalam bentuk 
“ibadah.” Bahwa “tauhid” bermakna “ibadah” terlihat pula dalam 
penafsiran Ibn ‘Abbas tentang ungkapan mukhlishīna lahu al-dīn 
— sebagai lanjutan secara berturut-turut ungkapan wa-d‘ūhu pada 
ayat pertama (Q 7:29), fa-d‘ū Allāh pada ayat kedua (Q 40:14), 
dan fa-d‘ūhu pada ayat ketiga (Q 40: 65) — yang diartikannya 
mukhlishīna lahu bi al-‘ibūdah wa al-tawhīd (“memurnikan ibadah 
dan tauhid kepada-Nya”).29 Di sini Ibn ‘Abbas menggunakan dua 
kata ‘ibādah (“ibadah”) dan tawhīd (“tauhid”) untuk mengartikan 
kata dīn yang menunjukkan bahwa bahwa ibadah dan tauhid bukan 
hanya tidak dapat dipisahkan dan saling menjelaskan, tetapi juga 
semakna.

Mari kita beralih kepada makna dīn ketika digabungkan dengan 
kata islām dalam al-Qur’an. Kita akan mengambil dua ayat yang 

26 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h. 153.
27 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h.468. 
28 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h. 474.
29 Abadi, Tafsīr lbn ‘Abbās, h. 153, 468, 474. 
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mungkin paling sering dirujuk oleh banyak orang Muslim untuk 
mempertahankan bahwa satu-satunya agama (sebagai sebuah sistem) 
yang benar di mata Allah adalah Islam (sebagai sebuah sistem 
keagamaan yang diberi nama “Islam” [“I” sebagai huruf awal ditulis 
dengan huruf besar]). Dua ayat itu adalah sebagai berikut:

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Sesungguhnya dīn (yang benar) dalam penglihatan Allah 
adalah islām” (Q 3:19).

 

           

                

              

               

 ىف دين معرو وحالت بيننا فدك ۞لنئ حللت جبو ىف بىن أ سد 

                               

                            

             

                         

                    

                                  

             

                                 

                                    

           

                                   

                   

                                 

    

                         

                

                                          

                     

                                           

                           

                                   

        

                            

            

“Barang siapa yang mencari dīn selain islām, maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima (dīn itu) daripadanya, dan ia di akhirat 
termasuk orang-orang yang rugi” (Q 3:85).

Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah dīn di sini 
sebuah sistem atau perilaku? Jika dīn, yang dalam dua ayat ini adalah 
islām, maka islām adalah juga sebuah sistem. Tetapi jika dīn dalam 
konteks ini adalah perilaku, maka islām adalah perilaku. Mari kita 
perhatikan pembahasan  berikut ini.

Menurut al-Thabari, kata dīn pada ayat pertama (Q 3:19) 
berarti “ketaatan” (thā‘ah) dan “kepatuhan” (dzillah), dan kata 
islām pada ayat yang sama berarti “sikap berserah diri” (inqiyād) 
dengan “kepatuhan” (tadzallul) dan “ketundukan” (khusyū‘). 
Ketika menakwilkan firman Allah pada ayat ini, “Sesungguhnya 
dīn (yang benar) dalam penglihatan Allah adalah islām” (Q 3:19), 
ia mengatakan bahwa ayat ini bermakna: 

Sesungguhnya ketaatan yang adalah satu-satunya ketaatan di 
mata-Nya adalah ketaatan kepada-Nya, pengikraran lidah dan 
kalbu kepada-Nya dengan penghambaan dan kepatuhan, dan 
ketundukan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan ketaatan tentang 
apa yang disuruh dan dilarang, kepatuhan lisan dan kalbu kepada-
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Nya dengan itu tanpa menyombongkan diri kepada-Nya, tanpa 
berpaling dari-Nya, dan tanpa menyekutukan segala sesuatu selain 
Dia dengan Dia dalam kehambaan dan ketuhanan.30

Al-Thabari tidak menjelaskan secara khusus makna kata dīn 
(dan juga kata islām) pada ayat kedua (Q 3:85), barangkali, kerena 
telah dia jelaskan pada ayat sebelumnya (Q 3:19). Ini berarti bahwa 
makna kedua kata ini sama dengan makna yang telah dijelaskannya. 
Sebenarnya lima kata yang disebut di sini, yaitu dīn, thā‘ah, dzillah, 
tadzallul, islām, inqiyād, dan khusyū‘ mempunyai makna asal yang 
berdekatan yang sulit dibedakan dan dalam konteks-konteks 
tertentu yang satu menjadi sinonim bagi yang lain.

Al-Mawardi (364-450 H/ 972-1058 M), seorang fakih mufasir 
dan bermazhab Syafi‘i kelahiran Basrah, mengatakan bahwa firman 
Allah “Sesungguhnya dīn (yang benar) dalam penglihatan Allah 
adalah islām” (Q 3:19) mempunyai dua sisi. Sisi pertama adalah 
bahwa mutadayyin (“orang yang taat”) di mata Allah dengan islām 
(“sikap berserah diri”) adalah orang yang selamat dari larangan-
larangan. Sisi kedua adalah bahwa dīn di sini adalah thā‘ah (“ketaatan,” 
“kepatuhan”), yang membuat makna ini seakan-akan Allah berfirman: 
Inna al-thā‘ah li Allāh hiya al-islām (“Sesungguhnya ketaatan [yang 
benar] kepada Allah adalah sikap berserah diri [kepada-Nya]”).31  

Adapun tentang asal islām ada dua pendapat. Pendapat pertama 
adalah bahwa asal islām terambil dari salām (“kedamaian,” “kesejah-
teraan,” “keselamatan”), yaitu salāmah (“keselamatan,” “keamanan,” 
“kesejahteraan”), karena ia kembali kepada salāmah. Pendapat kedua 
adalah bahwa asal islām adalah taslīm (“ketundukan,” “kepatuhan,” 
“sikap berserah diri”) kepada perintah Allah dalam berbuat atau 
berperilaku dengan thā‘ah (“ketaatan”).32

30 Al-Thabari, Jāmi‘ al-Bayān, 3: 1780.
31 Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashri, al-

Nukat wa al-‘Uyūn: Tafsīr al-Māwardī, 6 jilid (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 
& Mu’assasat al-Kutub al-Tsaqafiyyah, t.th), 1: 379.

32 Al-Mawardi, al-Nukat wa al-‘Uyūn, 1: 379-80.
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Al-Mawaradi, sebagaimana al-Thabari, tidak menjelaskan secara 
khusus makna kata dīn (dan juga kata islām) pada ayat kedua (Q 
3:85), barangkali, kerena telah dia jelaskan pada ayat sebelumnya 
(Q 3:19). Ini berarti bahwa makna kedua kata ini sama dengan 
makna yang telah dijelaskannya.

Al-Thusi (385-460-995-1067), seorang ulama Syiah kelahiran 
Thus, Iran, mengatakan bahwa makna dīn di sini — yaitu dalam 
firman Allah, “Sesungguhnya dīn (yang benar) dalam penglihatan 
Allah adalah islām” (Q 3:19) — adalah “ketaatan” (thā‘ah), dan, 
karena itu, makna ayat ini adalah “sesungguhnya [satu-satunya] 
ketaatan kepada Allah ‘azza wa jalla adalah sikap berserah diri 
kepada-Nya” (anna al-thā‘ah li Allāh ‘azza wa jalla al-islām).33

Adapun tentang islām, menurut al-Thusi, berasal dari salam 
(“sikap berserah diri”). Maka aslama (“berserah diri”) berarti dakhala 
fi al-salam (“[telah] memasuki sikap berserah diri”), sebagaimana 
perkataan mereka, aqhatha (“berada dalam musim kemarau”) berarti 
dakhala fī al-qahth (“[telah] memasuki musim kemarau”), dan arba‘a 
(“berada dalam musim semi”) berarti dakhala fī al-rabī‘ (“[telah] 
memasuki musim semi”). Asal salam (“sikap beserah diri”) adalah 
salāmah (“keselamatan,” “keamanan,” “kesejahteraan”), karena 
salam adalah inqiyād (“ketundukan,” “sikap berserah diri”) dengan 
salāmah, dan tepatlah asalnya adalah taslīm (“sikap berserah diri”), 
karena ia adalah taslīm pada perintah Allah. Adapun taslīm berasal 
dari salāmah karena ia adalah melaksanakan sesuatu dengan salāmah 
dari kerusakan dan kekurangan. Maka islām adalah pelaksanaan 
ketaatan-ketaatan dengan salāmah dari kerusakan-kerusakan.34 

Sampai di sini kita harus menyimpulkan bahwa berdasar 
semua ayat-ayat al-Qur’an yang telah dibicarakan di atas, dīn 
adalah kualitas kehidupan personal, atau, meminjam ungkapan 
Wilfred Cantwell Smith, seorang sarjana terkemuka perbandinganseorang sarjana terkemuka perbandingan 

33 Syaykh al-Tha’ifah Abu Ja‘far Muhammad ibn al-Hasan al-Thusi, al-
Tibyān fī Tafsīr al-Qur’ān, diedit oleh Ahmad Habib Qashir al-‘Amili, 10 jilid 
(T.tmpt: 1409 H), 2: 418.

34 Al-Thusi, al-Tibyān fī Tafsīr al-Qur’ān, 2: 418.
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agama asal Kanada, “ “personal piety” (“kesalehan personal”)35 atau 
“personal religion” (“agama personal”).36 Dīn dalam arti ini bukanlah 
sistem, institusi, pranata, atau lembaga. Dīn dalm arti ini bukanlah 
identitas, tetapi adalah kualitas; ia bukanlah bentuk formal, tetapi 
adalah esensi atau substansi; ia bukanlah label, tetapi adalah intisari; 
ia bukanlah “kulit,” tetapi adalah “isi.” 

Pertanyaan yang telah diajukan di atas apakah dīn dalam 
pembahasan di atas sebuah sistem atau perilaku telah telah terjawab: 
dīn adalah perilaku, bukan sistem. Lalu, timbul sebuah pertanyaan: 
apakah kata dīn yang berarti “sistem, yang mengandung hukum, 
undang-undang, peraturan, atau ajaran-ajaran yang diturunkan 
oleh Allah,” ditemukan dalam al-Qur’an? Atau, apakah kata dīn 
yang berarti “jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk 
mencapai tujuan akhir hidupnya” ditemukan dalam al-Quran?

Mari kita perhatikan makna dīn dalam al-Qur’an menurut Ibn 
‘Arabi. Sufi dari Andalusia yang digelari Syekh Terbesar (al-Syaykh 
al-Akbar) ini mengatakan,  

Dīn terdiri atas dua jenis: [pertama], dīn dari Allah, dari orang-
orang yang diajari oleh al-Haqq ta‘ālā, dan dari orang-orang 
yang diajari oleh orang-orang yang diajari oleh al-Haqq; dan 
[kedua], dīn dari manusia, yang diakui oleh Allah. Dīn yang 
dari Allah adalah dīn yang dipilih oleh Allah dan diberi-Nya 
kedudukan yang lebih tinggi daripada dīn dari manusia. 
Allah berkata, “Ibrahim telah mewasiatkan millah-nya kepada 
anak-anaknya, yang kemudian dilakukan pula oleh Ya’qub 
[dengan mengatakan], “Hai anak-anakku, Allah telah memilih 
untukmu al-dīn, maka janganlah kamu mati kecuali sebagai 
orang-orang yang berserah diri [kepada Allah] (muslimūn)” 
(Q 2:132), yang berarti sebagai orang-orang  yang berserah 
diri, orang-orang yang tunduk (munqādūn) kepada-Nya. Dīn 

35 Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion (London: SPCK 
[The Society for Promoting Christian Knowledge], 1978), 1978), h. 48.

36 Smith, The Meaning and End of Religion, h. 81.
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(ditulis: al-dīn), dengan al-alif dan al-lām (kata sandang), 
yaitu sebuah dīn yang diketahui dan dikenal, muncul dalam 
firman Allah swt, “Sesungguhnya dīn (yang benar) dalam 
penglihatan Allah adalah islām (Q 3:19). Dīn dalam ayat ini 
adalah sikap berserah diri, ketundukan (inqiyād). Maka dīn 
adalah sikap berserah dirimu, ketundukanmu. [Dīn] yang 
datang dari Allah adalah syar‘ (syarak) yang kepadanya anda 
tunduk (atau yang anda patuhi). Maka dīn adalah ketundukan, 
kepatuhan, sedangkan nāmūs (peraturan-peraturan) adalah 
syar‘ (syarak) yang disyariatkan oleh Allah. Barang siapa yang 
bersifat dengan ketundukan kepada apa yang disyariatkan oleh 
Allah untuknya, maka itulah orang yang  telah melaksanakan 
dīn dan mendirikannya, yaitu membangunnya sebagaimana 
mendirikan shalat. Hamba adalah pembangun (munsyi’) dīn, 
sedangkan Tuhan adalah peletak (wādhi’) hukum-hukum. Maka 
ketundukan adalah perbuatan anda sendiri, dan demikian juga 
dīn adalah perbuatan anda.37

Di sini kita melihat bahwa dīn jenis pertama adalah dīn yang 
berarti syar‘ (syarak) yang disyariatkan oleh Allah, sementara dīn 
jenis kedua adalah dīn yang berarti inqiyād (sikap berserah diri, 
ketundukan), yang tidak lain adalah islām (sikap berserah diri, 
ketundukan). Dīn jenis pertama adalah syariat, peraturan-peraturan 
yang diletakkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia. Ini adalah 
dīn sebagai sistem ideal, yaitu dīn yang diwasiatkan oleh Ibrahim 
kepada anak-anaknya, yaitu dīn yang dipilih oleh Allah untuk mereka 
seperti disebutkan dalam al-Qur’an tentang wasiat Ibrahim kepada 
anak-anaknya  (Q 2:132). Dīn dalam arti ideal ini adalah satu dan 
sama karena datang dari Tuhan yang satu, tetapi ia memanifestasikan 
dirinya dalam banyak bentuk sesuai dengan budaya umat yang 
ditujunya. Tetapi dīn yang datang dari Allah itu tidak akan berarti 

37 Ibn ‘Arabi, Fushūsh al-Hikam, diedit dan diberi pengantar dan penjelasan 
oleh Abu al-‘Ala‘Afifi, dua bagian (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1400 H/ 1980 
M), 1: 94-95.
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apa-apa jika tidak dipatuhi oleh manusia. Dīn yang datang dari 
Allah itu tidak mungkin dipatuhi tanpa dipahami atau ditafsirkan 
oleh manusia. Pemahaman atau penafsiran manusia tentang dīn itu 
dan ketaatan mereka melaksanakannya adalah perbuatan manusia. 
Adapun dīn jenis kedua adalah inqiyād (ketundukan, kepatuhan, 
ketaatan) kepafa Allah, yang di sini berarti tidak lain daripada islām 
(sikap berserah diri, ketundukan, kepatuhahn [kepada Allah]). Dīn 
jenis kedua bukanlah sistem, institusi, atau lembaga, tetapi adalah 
dīn personal, kualitas kehidupan personal, yang tentu saja bersifat 
individual, bukan kolektif.

Kembali kepada dīn yang berarti islām dalam al-Qur’an, 
khususnya dalam dua ayat (Q 3: 19, 85) yang mungkin paling sering 
dikutip oleh banyak orang Muslim untuk menunjukkan bahwa 
satu-satunya agama (sebagai sebuah sistem) yang benar di mata 
Allah adalah Islam (sebagai sebuah sistem keagamaan yang disebut 
“Islam” [“I” sebagai huruf awal ditulis dengan huruf besar]). Dīn 
yang berarti islām dalam surat Ali ‘Imran ayat 19 dalam penafsiran 
Ibn ‘Arabi, yaitu dīn jenis kedua, pada hakikatnya semakna dengan 
dīn dalam penafsiran al-Thabari, al-Mawardi, dan al-Thusi seperti 
dijelaskan di atas. Dīn jenis kedua ini adalah ketaatan, kepatuhan, 
ketundukan, sikap berserah diri kepada Allah. Dīn dalam arti ini 
adalah islām yang juga berarti sikap berserah diri, ketundukan, 
kepatuhan kepada-Nya.

Sangat penting untuk memperhatikan bahwa bila konsep 
islām dikembalikan kepada makna aslinya dalam al-Qur’an, yaitu 
“sikap berserah diri, ketundukan, kepatuhan kepada Allah,” maka 
ia akan mempunyai implikasi dan konsekuensi yang sangat jauh. 
Konsep islām yang telah lama terlanjur dipercayai bermakna “agama 
terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad” 
akan berubah kembali menjadi konsep islām bermakna aslinya 
“sikap berserah diri, ketundukan, kepatuhan kepada Allah.” Islām 
yang telah lama menjadi sebuah agama terlembaga (institulized 
religion) akan kembali menjadi agama personal. Islām yang telah 
lama menjadi sebuah institusi akan kembali menjadi aksi. Islām 
yang telah lama menjadi sebuah sistem akan kembali menjadi sikap 
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hidup dan perilaku. Islām yang telah lama menjadi sebuah identitas 
komunal akan kembali menjadi kualitas kehidupan personal, yang 
tentu saja membentuk kehidupan sosial. 

Islām dalam arti aslinya sebagai sikap atau perilaku inilah yang, 
bersama īmān dan ihsān, membentuk “Trilogi” atau “Trinitas” 
Jalan Rohani: islām, īmān dan ihsān. Īmān adalah “kepercayaan 
yang kukuh pada Allah,” karena itu dikatakan, “Sesungguhnya 
iman mengisi kekosongan jiwa dan memberikan ketenangan 
kepadanya.”38 Īmān adalah kepercayaan yang tertanam dalam 
kalbu dengan kuat tanpa keraguan, diikrarkan dengan lisan dan 
dibenarkan/dibuktikan dengan perkataan dan amal sesuai dengan 
kepercayaan itu.39 Para ulama Salaf berpendapat bahwa īmān 
adalah kepercayaan dalam kalbu, pengucapan dengan lisan, dan 
pengamalan dengan anggota badan.40 Pendapat ini tampaknya 
didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, “Īmān adalah 
pengikraran (ikrār) dengan lisan, pembenaran (tashdīq) dengan 
kalbu, dan pengamalan (‘amal) dengan anggota badan.”41 Ada 
sebagian ulama yang berpendapat bahwa īmān adalah kepercayaan 
dalam kalbu dan pengucapan dengan lisan; bagi mereka 
pengamalan dengan anggota badan tidak termasuk īmān tetapi 
adalah manifestasinya. Apa pula sebagian ulama yang berpendapat 
bahwa īmān hanya pembenaran (tashdīq) kepercayaan dengan kalbu 
saja. Abu ‘Abd Allah ibn Khafif mengatakan bahwa “īmān adalah 
pembenaran kalbu (tashdīq al-qulūb) terhadap apa yang dijelaskan 
oleh al-Haqq tentang yang gaib-gaib.”42 Pada umumnya para ulama 

38 Jam�‘ah, al-Mu‘jam al-‘Arab’ī  al-Asāsī, h. 110.
39 ‘Umar Sulayman al-Asyqar, al-‘Aqīdah fī Allāh (Kuwait: Maktabat al-

Falah, 1984), h. 16.
40 Al-Asyqar, al-‘Aqīdah fī Allāh, h. 17.
41 Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq, al-Ta‘arruf li Madzhab Ahl al-Tashawwuf, 

diedit dan dijelaskan oleh ‘Abd al-Halim Mahmud (Kairo: Maktabat al-Tsaqafah 
al-Diniyyah, 1424 H/2004 M), h. 79. Hadis ini diriwayatkan melalui Ja‘far ibn 
Muhammad dari orangtua-orangtuanya.

42 Abu al-Qasim ‘Abd al-Karim Hawazin al-Qusyayri al-Naysaburi, al-Risālah 
al-Qusyayriyyah fī ‘Ilm al-Tashawwuf, diedit oleh Ma‘ruf Zariq & ‘Ali ‘Abd al-
Hamid Balthaji (T.tmp.t.: T. penerbit, t,th), h. 43.



Kautsar azharI noer

1��	 TiTik-Temu,	Vol.	9,	No.	1,	Juli	-	Desember	2016

berpendapat bahwa īmān dapat bertambah dan berkurang. Di sini 
kita melihat bahwa īmān, meskipun dirumuskan oleh para ulama 
dengan definisi-definisi yang berbeda, adalah sikap atau perilaku, 
bukan sistem atau institusi. 

Adapun makna ihsān sering dijelaskan dengan sabda Nabi 
Muhammad saw, “Ihsān adalah bahwa anda menyembah Allah 
seakan-akan anda melihat-Nya.” Ketika menjelaskan makna ihsān 
dalam firman Allah “Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat 
keadilan (‘adl) dan kebajikan (ihsān), dan memberikan bantuan 
kepada kerabat” (Q 16:90), al-Husayn ibn Mas‘ud al-Farra’ al-
Baghawi (w. 510 H), seorang mufasir, fakih dan ahli hadis dari 
Khurasan, mengatakan bahwa [ihsān] berarti “ihsān (kebajikan) 
kepada manusia; dari Ibn ‘Abbas [ia berkata]: keadilan adalah tauhid, 
dan ihsān adalah pelaksanaan faraid. Juga dari dia [Ibn ‘Abbas] [ia 
berkata]: ihsān adalah pemurnian dalam tauhid, dan itulah makna 
sabda Nabi Muhammad saw, “Ihsān adalah bahwa anda menyembah 
Allah seakan-akan anda melihat-Nya.”43 Ihsān merupakan realisasi 
ibadah, yang juga berarti tauhid, dengan menyadari kehadiran 
ilahi dengan cahaya penglihatan batin (nūr al-bashīrah). Kita dapat 
menyimpulkan bahwa ihsān, sebagaimana īmān, adalah sikap atau 
perilaku, bukan sistem atau institusi. Kelihatan ganjil bila kita 
mengartikan islām sebagai sistem atau institusi dalam “Trilogi” atau 
“Trinitas” Jalan Rohani (islām, īmān dan ihsān), sedangkan īmān 
dan ihsān kedua-duanya kita artikan sebagai sikap atau perilaku. 
Maka pemaknaan yang benar adalah bahwa ketiga-tiganya, islām, 
īmān dan ihsān, adalah sikap atau perilaku. 

Islām dalam arti aslinya ini, yaitu islām sebagai sikap  atau 
perilaku, atau kualitas kehidupan personal, adalah universal dan 
inklusif, karena ia tidak terikat pada sebuah bentuk atau manifestasi 
dalam sebuah agama terlembaga, institusi, sistem, atau identitas. 
Islām dalam arti ini diserukan pula oleh agama-agama lain. Sikap 
berserah diri kepada Tuhan, yang dalam istilah Arab disebut islām, 

43 Abu Mhammad al-Husayn ibn Mas‘ud al-Farra’ al-Baghawi, Ma‘ālim al-Tanzīl 
fīal-Tafsir wa al-Ta’wīl, 5 jilid (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/ 2002 M), 3:260.
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diajarkan oleh Hinduisme, misalnya. Silakan perhatikan pesan 
spiritual dalam Bhagavatgita seperti berikut ini:

Orang yang berbuat tanpa kemelekatan, yang memasrahkan 
semua perbuatannya kepada Yang Ilahi, tidak tersentuh oleh 
dosa, bagai daun padma yang tidak basah oleh sentuhan air. 
Para yog� melakukan seluruh perbuatan tanpa kemelekatan, 
hanya menggunakan badan, atau pikiran, atau kecerdasan, 
atau hanya pancaindra, semata-mata untuk penyucian 
diri. Manusia yang tekun berbakti kepada Yang Ilahi tanpa 
mengharapkan pahala kerja akan mencapai kedamaian abadi; 
sedangkan orang yang tidak menyatu dengan Yang Ilahi akan 
dikendalikan oleh kemelekatan pada pahala kerja karena hawa 
nafsu menginginkan pahala itu dan karena itu ia terjerat pada 
karma kerja (Bhagawatgita, 5:10-12).

Sikap berserah diri, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada 
Tuhan, diungkapkan oleh Pandit Usharbudh Arya, seorang guruPandit Usharbudh Arya, seorang guru 
spiritual Hindu beraliran Vedanta Yoga, dengan kalimat-kalimat 
yang luar biasa mengangumkan. Ia berujar,

Jika aku tidak mengatupkan tanganku dalam mengabdi kepada-
Mu, maka lebih baik aku tidak mempunyai tangan. Jika aku 
melihat dengan mataku suatu benda yang di dalamnya aku 
tidak melihat-Mu secara langsung atau tidak langsung, wahai 
Tuhanku, maka lebih baik aku tidak mempunyai mata. Jika aku 
mendengar dengan telingaku suatu kata, yang secara langsung 
atau tidak langsung bukan nama-Mu, wahai Tuhanku, lebih 
baik aku tidak mempunyai telinga. Jika aku mengucapkan 
dengan mulutku suatu kata tunggal yang di dalamnya tidak 
terkandung suatu keseluruhan hymne pujian kepada-Mu, 
wahai Tuhan, maka biarkanlah telinga tidak ada lagi. Dalam 
setiap kerdipan ingatanku adalah Engkau yang cahayanya 
menjadi pikiranku, dan jika ada suatu cahaya dalam ingatanku 
yang tidak aku ketahui sebagai kerdipan-Mu, maka buanglah 
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ingatanku jauh-jauh dari daku, wahai Tuhan, tetapi datanglah 
dan berdiamlah secara langsung dalam daku.44

Wilfred Cantwell Smith tanpa ragu mengatakan bagaimana 
posisi pribadinya sebagai seorang non-Muslim dalam arti sosiologis 
adalah seorang muslim (orang yang berserah diri, tunduk dan patuh 
kepada Tuhan) dalam arti spiritual-personal. Pendiri Institute of 
Islamic Studies pada McGill University, Montreal, Kanada, ini 
menulis,

If I say in English, as I may readily do, ‘I am not a Muslim’, 
everyone who knows English can understand what I mean and 
the point seems perfectly straightforward. Curiously, however, 
it is impossible to translate this sentence into Arabic. 

I cannot say, Lastu bi-muslimin, for that would mean I do 
not submit to God, which of course is not true and would 
be certaintly obstreperous and indeed blashphamous. For a 
reverent person it is a quite absurd combination of words. 
I am a submitter (in Arabic, muslim) in accord with the 
truest apprehension as to what God’s will is of which I am 
capable.45

(Bila saya mengatakan dalam bahasa Inggris “I am not a Muslim” 
[Saya bukan seorang Muslim], setiap orang yg menguasai 
bahasa Inggris bisa memahami apa yang saya katakan ini dan 
maksud ini terlihat benar-benar jelas. Anehnya, bagaimanapun, 
mustahil menerjemahkan kalimat ini ke dalam bhs Arab. 

Saya tidak bisa mengatakan, “Lastu bi-muslimin,” karena hal itu 
akan berarti saya tidak berserah diri kepada Tuhan, yang tentu 

44 Pandit Usharbudh Arya, God (Honesdale, Pennsylvania: The Himalayan 
International Institute of Yoga Science and Philosophy, 1979), h. 3.

45 Smith, The Meaning and End of Religion, h. 114. 
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saja tidak benar dan pasti akan terdengar bising dan benar-benar 
menghina. Bagi seorang pribadi yang terhormat perkataan itu 
adalah sebuah gabungan kata-kata yang sungguh absurd. Saya 
adalah seorang yang berserah diri kepada Tuhan (dalam bahasa 
Arab, muslim), sesuai dengan pemahaman yang paling benar 
mengenai kehendak Tuhan sejauh kemampuan saya).

Dīn yang dipercayai sebagai satu-satunya yang benar di hadapan 
Allah adalah “Islam” (“I” sebagai huruf awal ditulis dengan huruf 
besar) telah menjadi sistem ideal yang datang dari Allah. Dīn dalam 
arti ini direspons oleh para penganutnya dan pengikut mereka 
(dalam arti dipahami, ditafsirkan, dirumuskan dan dipraktikkan 
oleh mereka) termanifestasi sebagai sebuah dīn, agama terlembaga, 
atau agama historis. Dīn historis ini adalah sejarah manusia karena 
ia adalah aktivitas manusia yang selalu mengalami proses yang tidak 
pernah berhenti. Dīn dalam arti ini, yaitu dīn al-islām (“agama Islam”), 
dipersepsi dengan berbagai tafsir, yang pada gilirannya melahirkan 
banyak aliran, mazhab, dan sekte keagamaan, dan kemudian diimani 
dan dipraktikkan dengan cara-cara yang berbeda. 

Ketika kata dīn diartikan sebagai kata yang menunjukkan 
sebuah sistem atau institusi, maka sebagai konsekuensinya kata ini 
mempunyai arti plural, yaitu adyān (“agama-agama”), kata yang 
tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Maka sangat aneh bila kita 
mengartikan kata islām dalam al-Qur’an — kecuali jika kata ini 
telah digeser dari makna aslinya sebagai perilaku — sebagai kata 
yang menamai sebuah agama (di antara agama-agama) atau salah 
satu agama karena kata-kata yang digunakan secara tegas untuk 
menamai agama-agama tidak ditemukan dalam Kitab Suci ini. 
Kata-kata seperti al-yahūdiyyah (“agama Yahudi” atau “Yudaisme”), 
al-nashrāniyyah (“agama Nasrani,” “agama Kristen,” atau 
“Kristianitas”), al-masīhiyyah (“agama Kristen” atau “Kristianitas”), 
al-shābi’ah atau al-shābi’iyyah (“agama Shabi” atau “Sabianisme”), 
dan al-majūsiyyah (“agama Majusi” atau “Majusianisme”) tidak 
ditemukan dalam al-Qur’an. Yang ditemukan dalam al-Qur’an 
adalah kata-kata seperti al-yahūd (“orang-orang Yahudi”), al-nashārā 
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(“orang-orang Nasrani” atau “orang-orang Kristen”), dan al-shābi’in 
(“orang-orang Shabi” atau “orang-orang Sabian”), al-majūs (“orang-
orang Majusi”), dan ahl al-kitāb (“Ahli Kitab”).46 Al-Qur’an memang 
menggunakan pula kata dīn yang mengisyaratkan adanya arti 
plural, yaitu adyān (“agama-agama”), seperti terlihat dalam firman 
Allah yang telah dikutip di atas (Q 2:123) dan dikutip dalam 
firman-Nya yang dibicarakan dalam pembahasan berikut (Q 3:73; 
5:3). Bagaimanapun, Kitab Suci ini lebih banyak membicarakan 
“komunitas” atau “kelompok manusia” yang beragama atau meng-
ikuti agama daripada membicarakan “agama” mereka. 

Kita kembali kepada pertanyaan di atas: apakah dīn dalam 
dua ayat di atas (Q 3:19; 3:85) sebuah sistem atau perilaku? Dīn 
di sini adalah islām yang berarti sikap berserah diri, ketundukan, 
kepatuhan kepada-Nya. Dīn dalam arti ini adalah perilaku atau 
sikap, bukan sistem, institusi, atau lembaga. Sedangkan dīn yang 
diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya, yaitu dīn yang 
dipilih oleh Allah untuk mereka seperti disebutkan dalam al-Qur’an 
(Q 2:132) adalah dīn (agama, syariat atau syarak) sebagai sistem, 
institusi, atau lembaga.

Kata dīn yang berarti agama sebagai sistem atau institusi dalam 
al-Qur’an ditemukan pula pada dua contoh berikut:
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“Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada orang-orang yang 
mengikuti dīn-mu (dīnukum)” (Q 3:73).

46 Kata al-yahūd (dengan al-alīf dan al-lām) disebut 8 kali dalam al-Qur’an 
(Q 2:113, 120; 5:18, 51, 64, 82; 9:30), dan kata yahūdiyan (tanpa al-alīf dan al-
lām) disebut 1 kali (Q 3:67). Kata al-nashārā (dengan al-alīf dan al-lām) disebut 
14 kali dalam al-Qur’an (Q 2:62, 111, 113, 120, 135, 140; 5:14, 18, 51, 69, 82; 
9:30; 22:17), dan kata nashrāniyyan (tanpa al-alīf dan al-lām) disebut 1 kali (Q 
3:67). Kata al-shābi’īn disebut 2 kali dalam al-Qur’an (Q 2:62; 22:17), dan kata 
al-shābi’ūn disebut 1 kali (Q 5: 69). Kata al-majūs disebut 1 kali dalam al-Qur’an 
(Q 22:17). Kata ahl al-kitāb (“Ahli Kitab”) disebut 31 kali dalam al-Qur’an (Q 
2:105, 109; 3 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 199; 4:123, 153, 159, 
171; 5:15, 19, 59, 65, 68, 77; 29:46; 33:26; 57:29; 59:2, 11; 98:1, 6.  
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“Hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu dīn-mu (dīnukum) 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-
ridai untukmu islām sebagai dīn” (Q 5:3).

Dīn dalam ungkapan dīnukum dalam ayat pertama (Q 3:73) 
adalah dīn orang-orang Yahudi, yang dijelaskan dengan ungkapan 
millatakum (“agamamu” [maksudnya: agama orang-orang Yahudi])47 
dan ungkapan millat al-yahūd (“agama orang-orang Yahudi”),48 yang 
disebut dengan istilah yahūdiyyah (“Yudaisme,” “agama Yahudi”).49 
Dīn di sini adalah syariat orang-orang Yahudi. Segolongan orang-
orang Yahudi memperingatkan segolongan lain agar mereka tidak 
mengikuti selain syariat mereka dan agar menolak syariat orang-
orang beriman, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada 
Nabi Muhammad. Dīn di sini adalah sistem atau institusi, bukan 
sikap atau perilaku. Adapun dīn dalam ungkapan dīnukum dalam 
ayat kedua (Q 5: 3) adalah agama orang-orang yang beriman, yaitu 
agama yang berarti syariat sempurna yang diturunkan oleh Allah 
kepada Nabi Muhammad. Dīn dalam ungkapan “dīnukum” dalam 
kedua ayat ini (Q 3:73; 5:3) adalah sistem atau institusi, bukan 
sikap atau perilaku. 

Sedangkan makna dīn dalam ungkapan al-islām dīnan pada ayat 
kedua (Q 5:3) berbeda dengan dīn dalam ungkapan dīnukum pada 
ayat yang sama, yang telah dijelaskan di atas. Dīn dalam ungkapan 

47 Ungkapan millatakum (“agamamu”) digunakan dalam Abu Muhammad 
al-Husayn Mas‘ud al-Farra’ al-Baghawi, Ma‘ālim al-Tanzīl fī al-Tafsīr wa al-
Ta’wīl, 5 jilid (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/ 2002 M), 1: 303

48 Ungkapan millat al-yahūd (“agama orang-orang Yahudi”) digunakan dalam 
Amir ‘Abd al-‘Aziz, al-Tafsīr al-Syāmil li al-Qur’ān al-Karīm, 6 jilid (Kairo: Dar 
al-Salam, 1420 H/ 2000 M), 1:504.  

49 Istilah yahūdiyyah (“Yudaisme,” “agama Yahudi”) digunakan dalam Abadi, 
Tafsīr lbn ‘Abbās, h.59; al-Baghawi, Ma‘ālim al-Tanzīl, 1: 303; Abu ‘Ali al-Fadll 
ibn al-Hasan ibn al-Fadll al-Thabrisi, Majma‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān, 10 
jilid (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M), 2:249.  
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al-islām dīnan berarti “ketundukan,” sesuai dengan pasangannya 
islām, yang bermakna “sikap berserah diri [kepada Allah].” Dīn dalam 
arti ini adalah sikap atau perilaku, bukan sistem atau institusi. 

Selain kata dīn, kita tidak boleh melupakan kata lain yang 
telah disebut di atas, yaitu kata millah, sebuah kata Arab yang 
biasanya, sebagaimana kata dīn, diterjemahkan dengan kata “agama” 
dalam bahasa Indonesia dan  “religion” dalam bahasa Inggris. Kata 
millah adalah sinonim kata dīn, yaitu dīn (agama) sebagai sistem 
atau institusi. Jadi millah adalah dīn sebagai sistem atau institusi, 
“agama yang terlembaga” (institutionalized religion), “agama yang 
terkonkretkan,” “agama yang tereififasi” (reified religion), “agama 
yang terformalkan” (formalized religion).

Ketika dīn menjadi sebuah sistem atau institusi yang terlembaga, 
terkonkretkan, terformalkan, ia telah berubah menjadi millah, yang 
menurut Toshihiko Izutsu23 adalah agama sebagai “sesuatu” yang 
objektif dalam arti sempurna kata ini, sebuah sistem formal kredo 
dan ritual yang merupakan prinsip kesatuan suatu komunitas religius 
tertentu dan berlaku sebagai dasar kehidupan sosial komunitas itu. 
Tidak seperti kata dīn yang masih mempertahankan konotasi asal 
keimanan atau kepercayaan personal — eksistensial, jika boleh 
kita katakan demikan — betapapun jauhnya kita menuju ke arah 
reifikasi, millah berkonotasi sesuatu yang rigid, objektif dan formal, 
dan ia selalu mengingatkan kita pada eksistensi suatu masyarakat 
yang didasarkan pada sebuah agama yang lazim.

Hubungan antara dua konsep kunci ini, dīn dan millah, dapat 
digambarkan dengan  diagram sederhana ini:50

18 
 

                                                           

50 Izutsu, God and Man, h. 228. 
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Konsep dīn yang semula bermakna “ketaatan, kepatuhan, 
ketundukan,” yang merupakan kualitas personal, telah berubah 
menjadi konsep dīn yang terlembaga atau tereifikasi.Toshihiko 
mengatakan bahwa pada taraf-taraf terakhir perkembangannya 
yang kian lama mendekati konsep millah, dīn hampir-hampir 
sininom dengan millah. Persoalan ini semakin jelas ketika kita 
membandingkan firman Allah yang telah disebutkan di atas (Q 
3:73) dengan firman Allah berikut (Q 2:120), yang merujuk pada 
situasi yang sebenarnya sama dengan menggunakan kata millah 
sebagai pengganti kata dīn.51
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“Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela 
kepada engkau (Muhammad) hingga engkau mengikuti millah 
(agama) mereka” (Q 2:120).

Ada sebuah ayat al-Qur’an secara tegas menyinonimkan dīn 
dengan millah, dan sekaligus juga dengan shirāth mustaqīm. Ayat 
itu adalah sebagai berikut:
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“Katakanlah: Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku 
kepada shirāth mustaqīm (jalan yang lurus), (yaitu) dīnan 
qiyaman (agama yang benar), millat Ibrāhīm hanīfan (agama 
Ibrahim manusia bertauhid dan berserah diri kepada Allah); 
dan ia tidak termasuk orang-orang musyrik” (Q6 :161 ) .

Dalam kutipan ayat terakir ini kita melihat bahwa al-Qur’an 
menyamakan makna tiga konsep ini: shir�th mustaq�m (jalan yang 

51 Izutsu, God and Man, h. 229. 
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lurus), d�n qiyam (agama yang benar), dan millat Ibr�h�m (agama 
Ibrahim).

Dalam konteks tertentu, kata d�n tetap bermakna asal, yaitu 
“ketaatan,” “kepatuhan” atau “ketundukan.” D�n dalam arti asal 
ini tetap berbeda dengan millah. Contohnya adalah kata d�n dalam 
ayat berikut, yang telah disebut di atas:
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“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur’an) 
kepadamu (Muhammad) dengan kebenaran. Maka sembahlah 
(fa‘bud) Allah dengan memurnikan dīn kepada-Nya. Ingatlah, 
hanya milik Allahlah dīn yang murni (al-dīn al-khālish)” (Q 
39:2-3).

Mari kita kembali memperhatikan penafsiran Ibn ‘Abbas, al-
Thabari, dan al-Alusi tentang makna kata dīn dalam ayat ini, yang 
telah dikutip di atas. Ibn ‘Abbas mengatakan bahwa ungkapan 
“memurnikan dīn kepada-Nya” adalah “memurnikan ibadah dan 
tauhid kepada-Nya.” Dalam ayat ini, menurutnya, dīn bermakna 
ibadah dan tauhid, yang juga mengandung arti kepatuhan. Al-
Thabari mengatakan bahwa “memurnikan dīn kepada-Nya” dalam 
ayat ini berarti “memurnikan kepatuhan, ketuhanan, dan ibadah 
kepada-Nya.” Dalam ayat ini, baginya, dīn berarti kepatuhan, 
ketuhanan dan ibadah. Al-Alusi mengatakan bahwa “memurnikan 
dīn kepada-Nya” dalam ayat yang sama berarti “memurnikan ibadah 
kepada-Nya.” Dalam ayat ini, baginya, dīn tidak lain dari ibadah.

Dīn dalam konteks ini adalah kualitas kehidupan personal, 
keadaan spiritual, atau sikap religius yang menguasai kalbu sang hamba 
dalam hubungan dengan Tuhanya. Dīn dalam arti ini bersifat individual 
dan personal yang berbeda dengan millah yang bersifat komunal 
dan kolektif. Dalam konteks ini, mustahil mengganti dīn dengan 
millah. Dengan kata lain, mustahil mengganti kualitas dengan 
identitas, mustahil mengganti esensi dengan manifestasi, mustahil 
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mengganti substansi dengan bentuk, mustahil mengganti intisari 
dengan label, mustahil mengganti “isi” dengan “kulit.” Barangkali, 
tanpa kita sadari, banyak di antara kita telah mengganti kualitas 
dengan identitas, mengganti esensi dengan manifestasi, mengganti 
substansi dengan bentuk, mengganti roh dengan jasad, mengganti 
intisari dengan label, mengganti “isi” dengan “kulit.” Jika benar itu 
yang terjadi, dīn telah berubah menjadi sumber malapetaka, sumber 
kebencian, sumber permusuhan, sumber pertentangan, sumber 
perpecahan, dan sumber kegaduhan. Kita berlindung kepada Allah 
dari yang demikian itu.

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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KeSADARAn ADAlAH SUmBeR 
KeBAHAGIAAn�

Thich Nhat Hanh

Kesadaran (mindfulness) adalah energi yang membuat kita ingat 
dan bangun pada [apa yang terjadi] waktu sekarang. Ia adalah praktik 
menyentuh terus-menerus kehidupan dengan mendalam pada setiap 
saat. Mempraktikkan kesadaran tidak memerlukan kita pergi ke 
tempat berlainan di mana pun. Kita bisa mempraktikkan kesadaran 
di kamar kita atau dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. 
Kita bisa melakukan hal-hal yang sama saja yang selalu kita lakukan 
— berjalan, duduk, bekerja, makan, berbicara — tetapi kita tidak bisa 
malakukannya dengan sadar akan apa sedang kita lakukan.  

Bayangkan Anda sedang berdiri dengan sekelompok orang, yang 
sungguh-sungguh menatap matahari terbit yang indah. Tetapi ketika 
orang-orang lain minum terlihat, Anda mengalihkan pandangan. 
Pikiran Anda sedang dipenuhi oleh rencana-rencana dan hal-hal yang 
menggelisahkan. Anda memikirkan masa depan dan masa lalu. Anda 
sebernarnya bukan hadir menyadari pengalaman itu. Jadi ketimbang 
menikmati matahari terbit, Anda membiarkan keindahan momen 
itu berlalu.

Berlainan dengan keadaan itu, misalkan Anda menggunakan pen-
dekatan yang berbeda. Sebagaimana halnya pikiran Anda mengeluyur, 
apa yang akan terjadi jika Anda mengarahkan pusat perhatian Anda 

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Thich Nhat Hanh, Happines: 
Essential Mindfulness Practice (Berkeley, California: Parallax Press, 2009), bagian 
“Introduction,” h. ix-xi.
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kepada napas-kedalam dan napas-keluar Anda? Ketika Anda memprak-
tikkan bernapas dengan mendalam, Anda membawa kembali diri 
Anda kepada waktu sekarang [dari waktu yang telah berlalu atau 
waktu yang akan datang]. Badan dan pikiran Anda berpadu manjadi 
satu, yang memperkenankan Anda dapat sepenuhnya menyaksikan, 
menatap, dan menikmati pemandangan itu. Dengan “pulang” ke 
napas Anda, Anda memperoleh kembali keajaiban matahari terbit.

Kita sering kali amat sibuk yang membuat kita lupa apa yang 
sedang kita lakukan atau siapa kita. Saya mengetahui banyak orang 
yang mengatakan bahwa mereka pun lupa [bahwa mereka] bernapas. 
Kita lupa memandang orang-orang yang kita cintai dan menghargai 
mereka hingga mereka pergi. Ketika kita mempunyai waktu senggang 
pun, kita tidak menyadari bagaimana berhubungan dengan apa yang 
sedang berlangsung/terjadi dalam diri kita. Jadi kita menyalakan 
televise atau mengangkat telepon seolah-olah kita mungkin bisa lepas 
dari diri kita.

Ingat pada napas adalah esensi kesadaran. Menurut Sang 
Buddha, kesadaran adalah sumber kebahagiaan dan kegembiraan. 
Bibit kesadaran ada dalam setiap diri kita, tetapi kita biasanya lupa 
menyiramnya. Jika kita mengetahui mencari perlindungan pada 
napas, pada langkah kita, ketika itu kita bisa menyentuh bibit-bibit 
kedamaian dan kegembiraan dan memungkinkannya muncul bagi 
kenikmatan kita. Daripada mencari perlindungan pada gagasan 
abstrak tentang Tuhan, Buddha, atau Allah, lebih baik kita menyadari 
bahwa Tuhan bisa dijamah dengan napas dan langkah kita.

Ini kelihatannya mudah, dan setiap orang bisa melakukannya, 
tetapi ia memerlukan suatu latihan. Praktik berhenti sangat penting. 
Bagaimana kita berhenti? Kita berhenti dengan cara napas-kedalam 
kita, napas-keluar kita, dan langkah kita. Itulah sebabnya mengapa 
praktik dasar kita adalah bernapas yang kita sadari (mindful breathing) 
dan berjalan yang kita sadari (mindful walking). Jika Anda menguasai 
praktik-praktik ini, maka Anda bisa mempraktikkan makan yang 
Anda sadari, minum yang Anda sadari, memasak yang Anda sadari, 
mengendarai yang Anda sadari, dan seterusnya, dan Anda selalu di 
sini dan sekarang (in the here and now). 
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Praktik kesadaran (smrti dalam bahasa Sanskerta) melahirkan 
konsentrasi (samadhi), yang pada gilirannya melahirkan penglihatan 
batiniah (insight) (prajňa). Penglihatan batiniah yang kita peroleh dari 
meditasi kesadaran bisa membebaskan kita dari ketakutan, kegelisahan, 
dan kemarahan, yang memungkinkan kita benar-benar bahagia.  
Kita bisa mempraktikkan kesadaran dengan menggunakan sesuatu 
sesederhana setangkai bunga. Ketika saya memegang setangkai bunga 
dengan tangan saya, saya menyadarinya. Napas-kedalam dan napas-
keluar saya menolong saya memelihara kesadaran saya. Ketimbang 
dibanjiri oleh pikiran-pikiran lain, lebih baik saya merasakan terus-
menerus nikmatnya keindahan bunga itu. Konsentrasi itu sendiri 
menjadi sumber kegembiraan.

Jika kita ingin menikmati sepenuhnya pemberian-pemberian 
kehidupan, kita harus mempraktikkan kesadaran pada tiap kempatan,  
apakah kita kita sedang menyikat gigi kita, memasak sarapan kita, atau 
mengendarai mobil pergi ke tempat kerja. Setiap langkah dan setiap 
napas bisa menjadi kesempatan untuk merasakan kegembiraan dan 
kebahagiaan. Kehidupan penuh penderitaan. Jika kita tidak memiliki 
cukup kebahagiaan sebagai persiapan, kita tidak mempunyai cara 
untuk mengatasi keputusasaan kita. Nikmatilah praktik Anda dengan 
sikap santai dan lembut, dengan pikiran yang terbuka dan hati yang 
mau menerima. Praktikkanlah untuk pengertian/pemahaman, bukan 
untuk rupa dan penampilan. Dengan kesadaran, kita bisa memelihara 
kegembiraan batiniah, supaya kita menghadapi lebih baik tantangan-
tantangan dalam kehidupan kita. Kita bisa membangun pondasi 
kebebasan, kedamaian, dan cinta dalam diri kita. v

Thich Nhat Hanh adalah seorang biksu Buddhis Zen Vietnam, penulis, 
penyair, dan aktivis perdamaian. Ia sekarang tinggal di pusat meditasi Desa 
Plum di Perancis bagian barat-daya. Ia sering mengadakan perjalanan untuk 
memimpin retret dan menjadi pembicara. Setelah lama hidup di pengasingan, 
ia diperbolehkan oleh penguasa untuk mengadakan perjalanan pertama ke 
Vietnam pada tahun 2005.         
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menGoBATI DIRI DenGAn MASNAWI

Neneng Nurjanah

Nama Jalaludin Rumi dikenal seantero dunia. Ia digadang-gadang 
sebagai cahaya matahari cinta dan perdamaian yang menyinari semesta 
ciptaan-Nya. Tak hanya dikenal dengan keindahannya, karya-karya 
Rumi juga dianggap memiliki daya penyembuh. Inilah yang kemudian 
diselisik oleh Nevzat Tarhan sehingga menghasilkan buku yang 
berjudul Mesnevi Terapi (diterjemahkan menjadi: Terapi Masnawi). 
Di tangan guru besar bidang psikiatri ini, Masnawi diracik menjadi 
obat bagi jiwa manusia. Inilah yang menjadikan buku ini mendapat 
apresiasi positif di negara kelahirannya, Turki.

Bermula dari rasa prihatin akan dampak gaya hidup materialistik, 
Tarhan menulis buku ini. Ia melihat gaya hidup yang ditunjukkan 
kaum materialis sangat kalkulatif, menetapkan polarisasi “untung-rugi” 
dan “imbalan-hukuman.” Di satu sisi, pola tersebut mendatangkan 
kemajuan bagi manusia. Tetapi di sisi lain, pola hidup semodel ini 
menjadikan manusia kering makna dan tidak bahagia.

Setidaknya bagi Tarhan pola hidup ini berakar dari dua kekeliruan 
yang selama ini tak disadari banyak orang. Pertama, sikap mendewakan 
akal. Ini berakar dari adagium Descartes, cogito ero sum “aku berpikir 
maka aku ada.” Adagium bapak modernisme itu berkembang menjadi 
sikap yang mendahulukan kecerdasan akal tinimbang kecerdasan emosi 
yang terbukti; kecerdasan akal tak mampu menjawab semua pertanyaan 
tentang makna hidup serta menjadikan manusia bahagia.

Kedua, pandangan tentang manusia yang dibesarkan tradisi 
modernisme bahwa kebaikan dan keburukan berasal dari luar diri 
manusia. Menurut Tarhan, dalam DNA manusia tersimpan potensi 



neneng nurjanah

156	 TiTik-Temu,	Vol.	9,	No.	1,	Juli	-	Desember	2016

untuk berbuat baik dan buruk. Akal manusialah yang memutuskan 
apakah dia akan berbuat baik atau buruk. Pengambilan keputusan ini 
tentu melalui perenungan dalam diri manusia. Nah, bagi orang yang 
hanya menggunakan kecerdasan akal, keputusan diambil berdasarkan 
pertimbangan logika. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki 
kecerdasan hati, keputusan diambil bukan semata-mata dilandaskan 
pada pertimbangan akal tetapi melibatkan “suara hati nurani,” bahkan 
mendahulukannya.

Dua hal itu meyakinkan Tarhan akan sosok Rumi sebagai sosok 
yang memahami manusia sampai renik-reniknya. Bahkan, baginya, 
Rumi berhasil memecahkan sandi yang tersimpan dalam DNA 
manusia. Sandi itu menentukan wujud, bobot, dan nilai manusia. 
Bila seseorang berprilaku sesuai dengan sandi itu, ia diyakini mampu 
meningkatkan potensi dalam dirinya dan menjalani nasibnya dengan 
baik. 

Selain itu, melalui Masnawi, Rumi mengajak kita untuk kembali 
mendengar suara hati yang selama ini tersisihkan oleh akal. Suara hati, 
bagi Rumi, merupakan perangkat internal yang menuntun manusia 
mengenal potensi dalam diri, yang menjadi dasar pertimbangan 
seseorang dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu, Rumi pun 
mengajarkan untuk mengontrol energi liar di dalam diri manusia.

Dalam buku ini, Tarhan menyajikan Masnawi dengan metode 
biblioterapi. Metode ini adalah teknik psikoterapi yang mana individu 
diperdengarkan atau membaca cerita-cerita sehingga individu itu 

Judul buku : Terapi Masnawi: Ledakkan Energi Positifmu  
  bersama Jalaluddin Rumi

Penulis : Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Penerjemah : Ridho Assidicky, Ummahati Solichin, 
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merasakan proses transformasi mental. Menurut Tarhan, Masnawi 
mengandung ajaran yang dekat dengan psikoterapi sehingga dapat 
digunakan untuk memperbaiki perangkat internal manusia (hati dan 
pikiran) dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. 

Jika para pembaca secara perlahan mengikuti alur buku ini, 
akan nampak bahwa Tarhan memanfaatkan dua fungsi cerita dalam 
Masnawi. Pertama,fungsi refleksi. Individu merefleksikan dirinya 
melalui cerita seakan individu tersebut merasakan keadaan mental dan 
melihat kondisi psikologisnya sendiri. Kedua, model terapi. Dalam 
bentuk simbolik, Masnawi menghadirkan perspektif mengenai norma 
sosial masyarakat. Perspektif inilah yang menjadikan Masnawi punya 
kontribusi dalam mengembangkan diri individu. Selain itu, terkadung 
pula nilai kearifan yang bersifat “lintas-tradisi.” Maksudnya, kearifan 
yang terkandung dalam Masnawi berasal dari tradisi dan kultur masa 
lalu. Kearifan ini bisa ditransmisikan kepada generasi mendatang. 

Untuk menghadirkan daya penyembuh dari Masnawi, Tarhan 
menyajikannya dengan struktur:  cerita hikmah, interpretasi dan 
ditutup dengan bait-bait puisi. Contohnya, cerita tentang seekor 
beruang yang mengabdi kepada seorang lelaki sebagai cara membalas 
budi baiknya. Lelaki itu menerima pengabdian beruang meski harus 
menerima kritik dari banyak orang. Mereka pun hidup bersama. Hingga 
satu kali, seekor lalat hinggap di wajah lelaki itu. Beruang berusaha 
mengusir lalat dengan menepuk wajah lelaki itu hingga lelaki itu 
mengalami pendarahan dan meninggal. Cerita tersebut merefleksikan 
seseorang yang enggan menerima kritik dari orang lain dan merasa 
paling tahu tentang dirinya. Sikap itu ternyata menimbulkan bencana 
bagi dirinya sendiri. Cerita ini ditutup dengan bait puisi, 

“Kemarilah anakku, mari menyusu… 
akankah seorang anak mengatakan, 
apakah rasa laparku akan hilang? 
Beri aku bukti?” 
(Masnawi, Jilid II:3596-3597).

Metode ini diterapkan Tarhan dengan harapan individu tidak 
hanya mendapat “obat,” tetapi juga memperoleh kecerdasan hati. 
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Dengan kecerdasan ini manusia mampu melampaui keterbatasan 
mental dan pikirannya serta memiliki pandangan yang bernas akan 
perbedaan kesadaran dan persepsi. Kecerdasan hati memiliki beberapa 
cirri. Pertama, kesadaran akan tanggung jawab internal (diri sendiri) dan 
eksternal (Tuhan). Kedua, kepercayaan atas kebenaran yang bersumber 
prinsip-prinsip dasar etika sebagai kekuatan. Ketiga, optimisme atau 
sikap positif dan tak mudah berputus asa dalam menghadapi persoalan. 
Keempat, menempatkan kejujuran dan ketulusan di garis terdepan. 
Terakhir, orang dengan kecerdasan hati mampu memancarkan rasa 
damai dan memiliki ketenangan pikiran.

Buku Tarhan ini memberikan perpektif segar mengenai karya 
Sufi yang tidak hanya dipandang sebagai karya sastra nan indah, 
namun secara tidak langsung juga menyembuhkan individu yang 
membacanya. Ini memperlihatkan manfaat lain dari karya Sufi sebagai 
“obat mujarab” dan sang Sufi sebagai “tabib” yang menyembuhkan 
organ inti manusia, hati (qalb).

Jika ditelusuri lagi, hal menarik dari paparan dalam buku ini, 
yaitu “kejujuran.” Tarhan menyebut kejujuran sebagai kekuatan 
yang bersumber dari kebenaran. Jujur terhadap diri sendiri menjadi 
jalan untuk mengenal diri sendiri sehingga mampu melampaui batas 
kemampuan diri. Jujur terhadap orang lain membangun relasi sosial 
yang harmonis karena dibangun atas dasar etika. Kejujuran ini pun 
yang mengantarkan seorang hamba pada nikmatnya cinta yang 
bersumber dari Sang Mahacinta.  

Saya kira, biblioterapi yang tersaji dengan apik ini juga akan 
berhasil jika individu memulainya dengan sikap jujur. Kejujuran 
akan menuntun individu lepas dari kekeruhan yang melanda hatinya 
sehingga mampu memperbaiki kekeliruan yang selama ini tak disadari. 
Kejujuran diyakini menjadi syarat guna meningkatkan kecerdasan dan 
potensi diri manusia. Dengan kejujuran, Masnawi niscaya menjadi 
obat bagi diri sendiri. v

Neneng Nurjanah adalah Pengajar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
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KISAH KeHIDUPAn mUHAmmAD�

Judith Reveal

Sebagai seorang jurnalis yang bertugas selama bertahun-tahun di 
Yerusalem, penulis Lesley Hazleton bukan tidak mengenal penelitian 
dan penulisan masalah keagamaan. 

Buku terbarunya, The First Muslim: The Story of Muhammad, 
mencerminkan penelitian terperinci yang telah dia selesaikan dalam 
buku-buku terdahulunya. Pemeriksaan Lesley Hazleton terhadap 
banyak kisah, buku, dan kata tentang manusia yang mengandung 
teka-teki ini menyimpulkan, “Meskipun cerita-cerita kehormatan 
tentang beliau [Muhammad] sering sangat bagus, cerita-cerita itu 
berfungsi barangkali sepeperti cerita-cerita lain: cerita-cerita itu lebih 
mengaburkan daripada mengungkapkan, dan beliau lebih menjadi 
simbol daripada wujud manusia.”  

Namun begitu, tergugah oleh rasa ingin tahu kisah ini Lesley 
Hazleton meneruskan penelitiannya.

Menyusun kisah Muhammad dalam bentuk biografi bukanlah 
pernyataan sederhana tentang fakta-fakta. Sejarah salah seorang 
tokoh agama terpenting dalam sejarah membutuhkan pemahaman 
bukan hanya tentang latar belakang dan perkembangannya, tetapi 
juga membutuhkan pemahaman tentang bagaimana latar belakang 
dan perkembangan itu terhampar pada tingkat yang banyak berbeda 

1 Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari “The First Muslim: The 
Story of Muhammad,” diberi tinjauan oleh Judith Reveal, New York Journal 
of Book : http://www.nyjournalofbooks.com/book-review/first-muslim-story-
muhammad#sthash.pAB0LJ3A.dpuf, diunduh pada Selasa, 5 April 2016.  
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dengan akibat-akibat yang tidak dapat diramalkan, dan Lesley 
Hazleton mengambil pemahaman ini ini melalui tiga bagian yang 
terpisah.

Wartawan perempuan ini memulai Bagian Pertama, yang 
berjudul “Anak Yatim-Piatu,” dengan deskripsi, “Seorang manusia 
berjumpa dengan yang ilahi: bagi seorang rasionalis, itu adalah 
masalah tanpa fakta tetapi adalah fiksi impian (wishful fiction). 
Jadi jika Muhammad berperilaku dengan cata itu, orang mungkin 
mengira setelah perjumpaan pertama itu di Bukit Hira, itu hanya 
akan dapat dimengerti atau masuk akal untuk menyebut kisah itu 
hanya demikian: sebuah fabel yang diciptakan oleh kesalehan dan 
kepercayaan. Tetapi beliau tidaklah begitu.”  

Dengan paragraph pendek ini, Lesley Hazleton menyingkapkan 
kisah Muhammad dan tatangan-tantangan yang beliau hadapi 
berkenaan dengan pengalaman beliau dan arti pengalaman itu. 

Pada Bagian Pertama, pertumbuhan Muhammad dari masa kecil 
sampai dewasa diperkenalkan sebagai seorang anak yang menjadi 
yatim-piatu, tetapi sebenarnya bukan demikian. Ayahnya meninggal 
sebelum beliau lahir, yang meninggalkan ibunya di bawah perlin-
dungan mentua laki-lakinya. Ini adalah tanggungjawab kultural, 
dan ia (Aminah) dan Muhammad terlihat sebagai beban yang harus 
dipikul.

Muhammad segera ditempatkan dalam perlindungan seorang 
perempuan Badui — inang, atau ibu angkat (yang menyusui beliau). 
Beliau semakin lebih mengerti perilaku orang-orang Badui daripada 
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keluarga kandung beliau sendiri, dan ketika beliau kembali kepada 
keluarga beliau penyambutan untuk beliau tidak hangat.  

Sejak itu beliau memiliki ketrampila-ktrampilan yang berguna 
bagi para pemimpin kafilah Arab, dan ketika kehidupan beliau maju, 
beliau mengasah ketrampilan-ketrampilan itu, yang selanjutnya 
menghargai keluarga beliau. Namun penerimaan beliau ke dalam 
hati keluarga tetap sukar untuk dipahami. 

Lesley Hazleton melukiskan sebuah peristiwa mula-mula dalam 
kehidupan Muhammad yang menunjukkan ibadah-ibadah mistikal 
ketika seorang asketik yang bersunyi nampak mengenal bahwa laki-
laki muda ini lebih dari sekadar seorang penunggang unta dalam 
sebuah kafilah.

Ketika beliau tumbuh dan menjadi dewasa, beliau mengalami 
sebuah penglihatan batin di Bukit Hira dalam kegelapan, malam 
sunyi pada 610. Reaksi beliau pertama adalah rasa ragu-ragu, yang 
mempercayainya tidak bisa benar-benar terjadi. Melalui dorongan 
istri beliau Khadijah yang menyadari kemampuan-kemampuan luar 
biasa beliau, beliau mengikuti petunjuk-petunjuk keagamaan [yang] 
beliau [terima]. 

Pada Bagian Kedua, yang berjudul “Pengasingan,” Lesley 
Hazleton memberikan beberapa definisi “pengasingan” (“exile”), yang 
meliputi definisi-definisi fisikal, spiritual, dan mental. Pengasingan 
fisikal mulai ketika Muhammad memohon kepada para pemimpin 
komunitas untuk pembaruan, untuk menjauhi kehidupan mereka 
yang penuh dengan kerusakan moral dan ketidaksetaraan sosial. 
Meskipun para pemimpin itu percaya mereka jujur, Muhammad 
melihat perilaku mereka tidak demikian.   

Sepanjang diskusi ini, Lesley Hazleton mengikuti jejak keperca-
yaan-kepercayaan Muhammad dan ekspresi-ekspresi beliau berikutnya 
yang telah membuat beliau hijrah dari Mekah ke Medinah dan 
kembali menempuh jalan pengasingan dengan keluarga beliau dan 
suku-suku lain.

Secara spiritual, karena pemahaman beliau tentang monoteisme 
berkembang dan beliau mulai mengumpulkan para pengikut, beliau 
menikmati periode dua-tahun balas jasa dari para pemimpin suku yang 
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mempercayai ajaran-ajaran beliau untuk melawan sejarah kultural 
mereka sendiri.

Pengasingan mental beliau datang dari keraguan diri khusus 
perihal memenuhi peranan yang diserukan kepada beliau.

Pada Bagian Ketiga, yang berjudul “Pemimpin,” Lesley Hazleton 
mengantarkan kita kepada poin saat Muhammad memasuki bagian 
kehidupan beliau ketika beliau menyadari besarnya pencapaian beliau: 
keberhasilan, kesedihan, dan harapan-harapan untuk masa depan. 

Muhammad memegang monoteisme dengan penuh kesadaran. 
Beliau menunjukkan makna sejati desakan tegas al-Qur’an tentang 
pemberian maaf kepada musuh-musuh terdahulu dengan teladan: 
beliau memberikan maaf kepada musuh-musuh beliau sendiri. 
Penolakan sebelumnya terhadap beliau datang kembali dengan 
menyeluruh setelah pengasingan, yaitu penolakan untuk menerima 
ajaran-ajaran beliau sebagai kata satu Tuhan: Allah.  

Sebagaimana Muhammad mencapai akhir hidup beliau, Lesley 
Hazleton membicarakan wafatnya beliau dari dua tempat: perhatian 
beliau tentang siapa dari orang-orang yang masih hidup akan 
meneruskan kebenaran ajaran-ajaran beliau dan kederhanaan cara 
yang dengan cara itu beliau meninggalkan dunia.

“Tidak ada kemegahan atau keadaan seperti itu, tidak ada 
ritual yang rumit atau posesi misa, tidak ada bondongan orang-
orang berkabung, tidak ada pidato pujian terhadap orang yang 
telah meninggal... Ketika beliau masuk ke dalam kubur, beliau 
hanya seorang manusia... Pada akhirnya, beliau akan menemukan 
ketenteraman.”

Karya wartawan yang kita bicarakan ini, The First Muslim, 
menyajikan periode-periode kehidupan Muhammad dengan rincian 
historis dan kutipan-kutipan Qur’an beserta maknanya yang terkait 
dengan kehidupan dan ajaran-ajaran beliau.

Kisah ini bersifat mendalam dengan rincian-rincian bukan hanya 
dengan perjalanan hidup Muhammad, tetapi juga dengan informasi 
historis tentang kebudayaan zaman di Arabia. Jalan perlintasan beliau 
dari Mekah ke Medinah dan kembali ke Mekah penuh dengan banyak 
warna lokasi-lokasi, kebudayaan, dan penduduk. Ini adalah sebuah 
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buku yang berlimpah dengan hikayat-hikayat kehidupan Muhammad 
yang secara logis mengikuti urutan dari yatim-piatu hingga menjadi 
pemimpin keagamaan, tetapi lebih dari itu, karya ini memperkaya 
kita dengan rincian waktu dan tempat dalam sejarah. 

Selain benar untuk sejarah Muhammad, The First Muslim 
juga berharga bagi orang-orang yang mengetahui sedikit atau tidak 
mengetahui apa-apa tentang Islam dan perkembangannya seperti 
diceritakan melalui pengalaman-pengalaman Nabi Muhammad. v

Judith Reveal adalah editor, penulis, dan penyusun indeks buku bebas. Ia 
juga menulis artikel-artikel bebas untuk majalah-majalah dan koran-koran 
regional. Karya-karyanya meliputi Around Greensboro (2008), Cheating Death 
(2008), The Music Room (2009), dan Four Elements of Fiction: Character, Setting, 
Situation, and Theme (2014). Ia adalah President and Secretary of Maryland 
Writers’ Association, President of Eastern Shore Writers’ Association, dan an 
active board member for Bay to Ocean Writers Conference.
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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 2016
Pengurus Nurcholish Madjid Society
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tahunan. Harga langganan setahun, termasuk ongkos pengiriman, 
Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk seluruh 
Indonesia. Pembayaran ditujukan kepada:Pembayaran ditujukan kepada:

Yayasan Sositas Nurcholish Madjid
Bank Mandiri KCP BSD Tangerang

No. Rekening: 1280005616716


