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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat beserta salam tertuju 

kepada Rasul-Nya Muhammad saw. Runtuhnya kekuasaan Soeharto 

pada bulan Mei 1998 lalu, sungguh merupakan salah satu tanda 

(ayat) kebesaran Allah SWT yang ditunjukkan-Nya kepada umat 

manusia. 

Agaknya tak terlalu banyak orang yang memperhitungkan 

peristiwa penting itu terjadi dalam sekejap mata, kecuali orang yang 

berjalan di atas jalan Allah dan yang memperhatikan dengan seksama 

ayat dan kekuasaan Allah itu berlaku dengan pasti. 

Secara khusus, keruntuhan itu mempunyai makna yang amat 

dalam bagi para penyeru ke jalan Allah (du'at ilallah), di mana Allah 

membuktikan ketepatan janji-Nya yang tak pernah beranjak walau 

setapak dan tak pernah bergeser walau satu milimeterpun. Orang 

yang durhaka kepada Allah, betapapun kokoh kekuasaannya, serta 

ditopang oleh pilar-pilar penyangga yang amat tangguh, pasti akan 

runtuh dan berakhir. Firman Allah SWT.: 

قْ َْجاءَْوُقلْ   َزُهوقًاَْكانَْْال َباِطلَِْْإنْ ْال َباِطلَُْْوَزَهقَْْاْلَ 
''Dan katakanlah, 'Telah datang kebenaran dan (oleh karenanya) 

yang bathilpun telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu adalah 

sesuatu yang pasti lenyap." (al-Isra 81). 

Peristiwa itu juga seharusnya menjadi pelajaran (durus wa ‘ibar) 

bagi para penguasa lain dimanapun. Kekuasaan tiran yang mereka 

pertahankan dengan kekuatan militer yang tangguh dan mapan, 

menjadi tidak berdaya bila berhadapan dengan kehendak dan 
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kekuatan Allah SWT. Betapapun mereka menghadang aktifis-aktifis 

da’wah dengan memenjarakan mereka, menculik, membunuh dan 

bahkan membantai, namun mereka jangan merasa bahwa 

kekuasaannya semakin kokoh dengan membasmi "penghalang"nya 

itu. Justru tindakan kejam tersebut akan semakin mempercepat 

keruntuhan kekuasaan mereka. Telah banyak bukti berlalu di depan 

mata kepala kita di zaman kontemporer ini, penguasa-penguasa tiran 

yang arogan satu demi satu tersungkur dengan kekuasaannya. Yang 

menang adalah para penegak kebenaran (al-haq). 

Setelah Soeharto turun, ia digantikan oleh Habibie. Namun 

kekuasaannya cukup singkat. Habibie sebenarnya profesional murni, 

yang dapat diharapkan menyelamatkan bangsa ini —paling tidak 

untuk sementara- dari kehancuran, karena kecerdasan dan 

kepribadiannya, tetapi sayang getah Soeharto sempat melekat pada 

dirinya, akhirnya iapun disingkirkan. 

Setelah Habibie, di awal zaman reformasi, terpilihlah 

Abdurrahman Wahid sebagai Presiden hasil Pemilihan Umum I di 

masa reformasi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ia gagal belajar dari 

pengalaman Soekarno dan Soeharto. Pada hal di hadapannya peluang 

besar terbuka untuk menerapkan sistem Islam dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dukungan atas dirinya datang dari seluruh 

komponen. Tetapi sayang seribu kali sayang, peluang itu ia sia-

siakan, ia tidak berbuat sebagaimana mestinya. Bahkan ia cenderung 

mengulangi kesalahan fatal penguasa sebelumnya. Dia gagal 

mengambil sebuah kesimpulan dari pengalaman pendahulunya, 

bahwa satu-satunya jalan memperbaiki kondisi bangsa ini adalah 

dengan kembali kepada manhaj (sistem) Allah subhanahu wa ta’ala. 

Bukan keluar dari mulut buaya, lalu masuk ke mulut harimau. 

 Gus Dur jatuh melalui sebuah Sidang Istimewa MPR 23 Juli 

2001. Ia digantikan oleh Megawati Soekarno Puteri. Akankah 

Megawati sanggup membawa bangsa ini keluar dari kemelut dan 

krisis multidimensional? Masih jadi tanda tanya. Tak sedikit orang 

yang mempertanyakan kemampuannya. 

Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi mereka, kecuali kembali 

ke jalan Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya, dan menerapkan 
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sistem yang diturunkan-Nya, sebagai bukti bahwa manusia 

menuhankan (mengilah-kan) Robbul-'alamin. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah kumpulan karangan 

penulis, baik berupa makalah ataupun artikel beberapa tahun ini, 

sejak awal krisis yang menimpa bangsa kita, menjelang berakhirnya 

masa pemerintahan orde baru dan awal pemerintahan reformasi, 

hingga awal kejatuhan Abdurrahman Wahid. 

Ketika buku ini akan naik cetak, suhu politik semakin memanas, 

karena MPR menggelar sidang Istimewa untuk meminta 

pertanggungjawaban Abdurrahman Wahid. Dari kejatuhan Wahid, 

ummat juga harus belajar, bahwa yang memberi dan mencabut 

kekuasaan itu dari seseorang, hanya Allah SWT. Sekuat apapun 

seorang penguasa mempertahankan kekuasaannya, tidak akan 

berkutik jika berhadapan dengan kehendak (Iradah) Allah SWT. 

Jadi, siasat mencari muka kepada manusia, siapapun dia, demikian 

juga siasat merangkul pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasul-

Nya, tak akan ampuh untuk melanggengkan kekuasaan. 

Gus Dur merangkul kaum Marxis, komunis muda, kalangan 

Kristen, dan Yahudi di luar negeri. Di lain sisi menjauhi kaum 

Muslimin yang taat dan konsisten. Dia mengira cara itu akan 

memperpanjang umur kekuasaannya, tetapi Allah SWT berbuat 

sesuatu yang lain. Cara-cara itu justru memperpendek umur 

kekuasaannya. Alangkah indahnya seandainya Gus Dur jatuh gara-

gara ingin menerapkan sistem Islam, gara-gara berusaha menerapkan 

syari
’
at Islam di Indonesia. Bobotnya cukup hebat, di mata manusia 

dan di mata Allah SWT. Tetapi, alangkah rendahnya, jika Gus Dur 

jatuh gara-gara sikapnya yang kontroversial, gara-gara kasus BB 

gate, dan sejenisnya. Terlalu murah! 

Ada lagi satu pelajaran menarik dari kejatuhan Gus Dur. Dulu, 

pada masa Soekarno, Ulama NU berkumpul memberi dukungan 

kepada Soekarno, hingga memberi gelar ‘Waliyyul-Amri Dharuriy bi 

asy-Syaukah’ kepada Soekarno. Kemesraan hubungan itu diulangi 

Gus Dur menjelang Pemilu 1999 lalu. Sejak berdirinya, PKB sejalan 

dan seiring dengan PDI-P. Hubungan Gus Dur dan Mega demikian 

akrab, berziarah bersama ke makam dua orang tua mereka (Soekarno 
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dan Wahid Hasyim). Tetapi, apa yang terjadi setelah satu tahun 

berjalan pemerintahan duet Gus Dur-Mega? Mereka pecah. Mereka 

saling tuding. Lalu siapakah yang memecah dua kekuatan besar itu? 

Allah subhanahu wa Ta’ala. Seolah-olah isyarat yang dapat 

ditangkap dari fenomena ini, ialah manusia silahkan membuat 

rekayasa, tetapi rekayasa yang ampuh adalah rekayasa Allah Robbul-

‘Alamin 

Mudah-mudahan buku ini dapat menambah wawasan para 

pembaca, khususnya para da'i yang berjuang menegakkan dinullah di 

muka bumi dan semakin meneguhkan keyakinan mereka bahwa jalan 

Allah adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dunia dan 

akhirat. 

Hadānallāhu wa iyyākum, 

Wassalamu ‘alaikum wr. wb. 

 

 Bekasi, Dzul Hijjah 1441 H./ Agustus 2020 M. 

 

 

 Penulis
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PENDAHULUAN 

erubahan pada hakikatnya adalah sebuah fitrah (naluri) yang 

dititipkan Allah pada makhluknya. Manusia sebagai makhluk 

Allah dibekali dengan kemampuan membedakan antara dua 

yang berlawanan, baik dan buruk, bermanfaat dan mendatangkan 

mudharat. Manusia pada aslinya cenderung kepada kebaikan, dan 

keluhuran, Namun kadangkala, fitrah kebaikan itu tertutupi oleh debu 

kerusakan lingkungan dan keburukan sekitar, hingga manusia tak 

dapat melihat sekitarnya secara alami. Tetapi, suatu saat, fitrah atau 

naluri itu muncul kembali, dan dapat melakukan pemberontakan di 

dalam jiwa untuk mencari kebaikan. 

Setiap bangsa dibangun di atas fundasi-fundasi yang telah 

mengakar dalam kehidupan mereka. Fundasi itu dapat digali dari 

keyakinan (agama), adat istiadat yang berlaku turun temurun dan 

merupakan warisan generasi demi generasi, atau dari pengalaman 

bangsa lain yang dipandang sesuai oleh bangsa tersebut. Dalam 

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan sebuah 

organisasi atau tatanan yang memiliki kekuasaan mengatur 

kehidupan bangsa tersebut sejak mulai urusan dalam hingga urusan 

luar. Organisasi itu biasa disebut rezim yang pada awalnya berjalan 

sesuai dengan cita-cita luhur bangsa tersebut. Namun di tengah 

perjalanan, boleh jadi cita-cita itu berubah karena satu dan lain hal, 

sehingga bangsa merasakan ada yang salah dalam perjalanan menata 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita dan harapan mereka 

tidak tercapai dan arah perjalanan semakin tidak jelas. Maka pada 

P 
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saat itu awal sebuah tuntutan melakukan perubahan yang lazimnya 

disebut “Reformasi”. 

Reformasi berasal dari kata “formasi” yang berarti pembentukan, 

dan kata “re” yang berarti kembali. Jadi “reformasi” artinya 

membentuk kembali, mengubah, atau mengganti, sebuah tatanan 

berbangsa dan bernegara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan, “Reformasi” adalah perubahan secara drastis untuk 

perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu 

masyarakat atau negara.
1
 

Secara umum, pengertian reformasi adalah proses perubahan atau 

pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti 

dengan tatanan kehidupan yang baru. Pendapat lain mengatakan 

bahwa arti reformasi adalah proses pembentukan atau perubahan 

sistem yang telah ada pada suatu masa diganti dengan yang baru. 

Perubahan dan perbaikan tersebut utamanya dilakukan pada 

bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan.
2
 

Sudah barang tentu reformasi tidak mendadak begitu saja. Akan 

tetapi melalui proses dan dinamika yang panjang dalam kehidupan 

sebuah bangsa. Di sana ada beberapa syarat terjadinya suatu 

reformasi, antara lain: 

1. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam 

penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. 

2. Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh 

masyarakat di masa depan. 

3. Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin 

dicapai. 

“Islam” ialah nama sebuah agama (pandangan hidup) yang 

diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw melalui Jibril 

dengan membawa kitab suci al-Qur’an untuk seluruh umat manusia. 

Jadi Reformasi yang dimaksud dalam buku ini adalah perubahan 

tatanan berbangsa/bernegara atau rezim yang menjalankan kekuasaan 

yang berjalan sebelumnya dan menyorotinya dari sudut pandang 

                                                
1
  Lihat: (https://kbbi.web.id/reformasi) di akses tanggal 25 Agustus 2020 jam 

03.41. 
2
  Lihat: https://www.maxmanroe.com/vid/ 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html
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Islam. Karena Islam adalah sebuah sistem atau way of life yang 

diturunkan Allah untuk manusia. Islam tidak hanya kumpulan ajaran 

yang bersifat ritual yang diikuti oleh pemeluknya. Tetapi Islam lebih 

dekat sebagai sistem yang menata kehidupan baik pada tingkat 

perseorangan, keluarga, masyarakat, bangsa, negara hingga dunia. 

Inilah yang membedakan Islam dari agama lain, yang hanya 

membatasi dirinya pada urusan yang bersifat keyakinan dan ritual. 

Metodologi 
Adapun metodologi yang digunakan dalam buku ini ialah 

Analisa-Kualitatif, menganalisa gejala dan perkembangan bangsa dan 

negara dalam perspektif Islam, sejak sebelum reformasi, pada waktu 

lahirnya gerakan reformasi, dan pasca reformasi. 

Sistematika Pembahasan 
Buku ini terdiri dari Pendahuluan dan Tujuh Pasal dan Penutup. 
Dalam Pendahuluan, penulis mencoba mendefinisikan 

“Reformasi” dan “Islam” sebagai pandangan hidup setiap Muslim. 

Pasal Satu, membahas reformasi adalah sebuah keniscayaan. 
Reformasi tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena realita politik, 
sosial, bahkan keagamaan mengharuskan kehadiran reformasi. 

Sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Umar 
menjelaskan berbagai krisis dan malapetaka kemanusiaan disebabkan 
oleh prilaku manusia yang menyimpang, keruntuhan moral, termasuk 

kecurangan pemimpin dan kezaliman penguasa dalam tulisan 
(Membaca Krisis Dengan Visi Hadits). Di pasal ini juga dibahas 
makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Bila tidak tercapai, maka 
reformasi sebuah keharusan, dalam (Hakikat Sebuah Kemerdekaan: 

Renungan HUT Kemerdekaan RI). Di dalam sejarah Islam, dikenal 
terminologi “Hijrah” yang cukup terhubung dengan reformasi. 
Karena hijrah adalah perubahan keadaan mejadi lebih baik dan lebih 

kuat, dibahas dalam (Hijrah Dan Reformasi). 

Pasal Dua: Reformasi Dan Problematika Sosial, 
membincangkan problematika sosial yang berkembang di Indonesia. 

Salah satu isu yang sangat menonjol, kendatipun agak sensitive ialah 
Masalah “Pri-Non Pri” di mana ketimpangan social semakin 
kentara, jurang antara penduduk Non-pribumi dengan Pribumi 
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semakin menganga. Isu “agama” juga tak kurang dahsyatnya, di 

mana minoritas berlaki tiran terhadap mayoritas, yang puncaknya 
pada pembantaian terhadap kaum Muslimin di Ambon dan Poso, 
dibahas dalam tulisan “Ambon Berduka Di Hari Gembira”. Intinya 
“Kerukunan Beragama Yang Semakin Memudar”. Dalam sejarah 

Islam pernah terjadi konflik horizontal antar warga masyarakat yang 
dikenal dengan peristiwa “fitnah” yang dibahas dalam “Fitnah Kubro 
Dan Pengulangan Sejarah”, dan sedikit banyak dapat ditarik benang 

merah antara peristiwa itu dengan peristiwa 1998 awal sebuah 
reformasi. 

Pasal Tiga: Reformasi Politik, membedah otak dalam 

perubahan yaitu perubahan politik. Ternyata reformasi itu adalah 

sunnatullah (ketetapan) yang tidak akan berubah. Jadi sunnatullah, 

tidak hanya ada di alam, tetapi juga pada kehidupan manusia, 

termasuk dalam politik. Ini yang akan dibahas dalam “Sunnatullah 

Dalam Politik”. Konsekuensi dari Sunnatullah, adalah perubahan 

politik, cepat atau lambat, yang dikupas dalam “Kezaliman Pasti 

Runtuh”. Betapapun sebagian orang ingin menjauhkan Islam dari 

kancah politik (kekuasaan), tetap mengalami kegagalan. Diskusi 

“Islam Dan Negara” senantiasa hangat, apalagi di Indonesia yang 

berpenduduk mayoritas Muslim, maka hasil sebuah Pemilu, 

khususnya Pemilu Pertama setelah Reformasi, tetap terkait dengan 

kekuatan politik Islam. Ini dibahas dalam “Membaca Hasil Pemilu 

1999”. Kendatipun Presiden terpilih setelah reformasi, lebih dekat 

dengan pilihan rakyat, tetapi tidak menjamin untuk bertahannya 

sebuah kekuasaan. Ini dibahas dalam “Abdurrahman Wahid, 

Presiden Produk Reformasipun Jatuh”. 

Pasal Empat: Reformasi Partai Politik Islam. Pasal ini 

mendiskusikan secara khusus tentang Partai Politik Islam. Dari dulu 

sudah ada upaya untuk menjauhkan umat dari urusan politik. Salah 

satu pengusung ide itu ialah seorang cendekiawan, Nurcholis Madjid, 

seorang yang mempunyai latar belakang pesantren, bekas ketua 

umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI), 

namun meraih gelar “Dr.” nya dari Universitas Chicago, Amerika 

Serikat. Dalam tulisan Jargon Islam Yes, Partai Islam Yes, penulis 

justru membalik jargon Nurcholis. Kenapa harus alergi dengan partai 
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politik Islam? Kelihatannya ada ageda tersembunyi di balik slogan 

itu. Bahkan tiba-tiba ada suara yang mengusulkan Nurcholish 

menjadi Presiden. Ini dibahas dalam “Menyoal Pencalonan Cak Nur 

Sebagai Presiden”. Namun banyaknya partai tak selamanya 

menguntungkan, kalau tak disebut lebih merugikan perjuangan umat, 

dibahas dalam “Keharusan Parta-partai Islam Bersatu”. Kenapa 

Partai Islam sulit menjadi besar? Inilah yang akan dikupas dalam 

tulisan “Membedah Politik Islam Yang Lumpuh”. 

Pasal Lima: Reformasi Pemahaman keagamaan. Tidak kalah 

pentingnya, hal-hal yang harus direformasik ialah soal pemahaman 

keagamaan. Sekian puluh tahun, umat Islam hidup di bawah rezim 

yang digantikan rezim berikutnya, pasti di sana ada pemahaman yang 

dipaksakan. Tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang murni. 

Maka pemerintah yang mengaku “reformis” harus berani blak-blakan 

melakukan koreksi atas kekeliruan masa sebelumnya. Pemahaman 

tentang kedudukan Ulama, perlu direformasi. Penentuan awal mulai 

Ramadhan dan berakhir Ramadhan yang selama ini tergantung pada 

Kalender Masehi, salah satu yang harus direformasi. Demikian pula 

soal penyelenggaraan Haji yang sarat dengan celah-celah 

penyalahgunaan dana jamaah oleh rezim yang berkuasa. Uang 

jamaah haji dipakai bukan untuk kepentingan umat Islam. Demikian 

pula soal aturan meyangkut cara penyebaran sebuah agama di tengah 

masyarakat yang sudah beragama, harus direvisi. Isu-isu ini menjadi 

bahasan “Agenda Keagamaan Pemerintah Reformasi”. Pemahaman 

tentang ‘Dakwah Yang Reformis” perlu dipopulerkan untuk 

membuka pikiran masyarakat dan para da’i. Ibadah Haji-pun perlu 

diberi nuansa reformasi karena haji juga adalah perubahan, dengan 

judul “Haji Dan Momentum Perubahan (Reformasi). Tak sebatas itu, 

“kedudukan akal” dalam pemikiran Islam, perlu dikembalikan 

kepada pemahaman yang asli, “Agar Akal Tidak Liar”. 

Pasal Enam: Reformasi Hukum Islam. Agar Reformasi 

menemukan arahnya yang tepat, dan supaya tidak keluar dari mulut 

harimau, masuk ke lubang buaya, maka Syari’at Islam harus 

dijadikan alternatif. Karena sistem Hukum yang satu ini bersumber 

dari Pencipta manusia, yang Maha Mengetahui seluk beluk manusia 

dan sisi-sisi kelemahan manusia. Sekian puluh tahun negeri ini 
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berjalan di atas hukum Barat, mengantarkan bangsa ini ke arah yang 

semakin lama semakin tidak jelas. Persoalan Ekonomi, Politik, 

Sosial, dan Hukum seperti benang kusut, yang tidak diketahui 

bagaimana cara mengurainya. Maka alternatif terbaik ialah kembali 

kepada Syari’at yang sejak dulu sudah berlaku di bumi Nusantara 

berabad-abad lamanya. Inilah yang akan dibahas dalam pasal ini 

dengan beberapa sub-judul: “Peluang Dan Tantangan Penerapan 

Syari’ah Di Indonesia”, “Pelaksanaan Syariah di Era Otonomi 

Daerah”, “Konsep Qisas Dalam Hukum Islam”, “Hukum Islam 

Mengenai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, “Selamat Datang 

Undang-Undang Nanggro Aceh Darussalam (NAD)”, Mencari 

Formulasi Syari’ah Islam Di Serambi Mekah”. 

Pasal Tujuh: Tantangan Dakwah Di Era Reformasi. Pasal ini 

mengkhususkan pembahasan soal geliat dakwah pada era reformasi, 

melihat puls-minus-nya. Pasti ada kelebihan dan manfaat, tetapi di 

sana ada titik-titik rawan yang digunakan pihak tertentu untuk 

menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Karena 

suasananya bebas. Setiap orang seperti merasa keluar dari 

kungkungan yang menjerat. Namun reformasi seperti pisau bermata 

dua, dapat dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga dapat 

membahayakan. Kelompok yang berpikir bebas, melepaskan segala 

ikatan-ikatan wahyu, bahkan mempertanyakan kebenaran wahyu, 

akan mendapat peluang juga dalam situasi reformasi. Inilah yang 

akan disoroti penulis dalam pasal ini. Begitu banyak aliran sesat yang 

merasa bebas untuk menyebarkan kesesatannya, sementara pihak 

yang ingin mengawasi pemahaman yang benar, akan merasa 

terbebani oleh arus reformasi yang deras, menyerukan kebebasan 

berfikir, berekspresi dan berkreasi. Judul-judul yang didikusikan di 

pasal ini, antara lain: “Kebebasan Yang Disalahgunakan Atas Nama 

Reformasi”, “Tantangan Dakwah Di Era Reformasi: Membedah 

Konspirasi Musuh Dakwah”, “Islam Di Tengah Pergumulan 

Pemikiran”, “Kebenaran Hanya Satu (Kritik Atas Pemikiran Anand 

Krishna)”. Dan terakhir bahwa salah satu tantangan dakwah di era ini 

ialah soal teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi 

informasi yang tak dapat dibendung harus dijadikan sebagai sarana 

untuk berdakwah, ketimbang diposisikan sebagai musuh yang harus 
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dilawan, dibahas dalam “Teknologi Dan Tantangan Dakwah”. 

Banyak manfaat yang didapatkan khususnya dalam sarana dakwah, 

dari kemajuan teknologi digital sekarang. 

Di Pasal Penutup, penulis memaparkan beberapa kesimpulan 

dari bahasan buku ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk 

menjalankan amanah yang dititipkan-Nya pada manusia,yaitu 

menjalankan aturan yang telah diciptkan-Nya. Dalam pengelolaan ala 

mini diperlukan sebuah kekuasaan yang menjalankan roda organisasi 

yang anggotanya manusia. Kekuasaan diperlukan sebagai alat untuk 

menjalankan sistem dan aturan yang diciptakan Allah. Secara logika, 

sistem yang paling tepat untuk digunakan oleh manusia ialah sistem 

yang diciptakan oleh Pencipta manusia. Karena Dia-lah yang 

mengetahui sekecil-kecilnya tentang manusia. Di mana letak 

kelebihan dan kelemahan manusia. Adapun manusia, tidak 

mengetahui secara mendalam tentang dirinya, karena dia adalah hasil 

produk. Maka jalan pintas dan efisien bagi manusia ialah Kembali 

kepada ajaran yang ditutunkan Allah untuk mereka melalui kitab 

suci-Nya yang disampaikan oleh Rsul-Nya, Muhammad Shallallāhu 

‘alaihi wasallam.  
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Pasal Satu: 
Reformasi 
Sebuah Keniscayaan 

 Membaca Krisis Dengan Visi Hadits 

 Hijrah Dan Reformasi 

 Hakikat Sebuah Kemerdekaan 
(Renungan HUT Kemerdekaan RI)  
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Membaca Krisis dengan Visi Hadits 

idato mantan Presiden Soeharto untuk menyampaikan nota 

keuangan dan RAPBN 1998, selasa malam, 6 Januari 1998, 

merupakan momentum yang sangat dinanti-nantikan oleh 

banyak orang. Tentu saja dinanti-nantikan karena hal itu berkaitan 

dengan perekonomian nasional negeri ini yang sedang diterpa badai 

yang sangat hebat. Rakyat Indonesia, khususnya kalangan terdidik, 

ingin melihat bagaimana visi pemerintah dalam memandang krisis 

ini, apakah ada gagasan-gagasan baru dan langkah-langkah berani 

yang ditempuh pemerintah atau bersikap pasrah saja menghadapi 

kondisi sulit ini. 

Sungguh mengejutkan. Beberapa hari saja setelah 

diumumkannya RAPBN itu, pemerintah kedatangan “tamu” IMF 

yang datang membawa sejumlah perubahan besar terhadap RAPBN. 

Harus diakui, sepanjang sejarah republik ini, baru kali pertama 

RAPBN kita diacak-acak oleh orang asing. Seolah-olah, “fatwa” IMF 

adalah satu-satunya solusi bagi problematika ekonomi nasional. 

Merekalah yang lebih mengerti tentang keadaan diri kita ketimbang 

kita sendiri. Padahal, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh 

pakar ekonomi dan akademisi kita jauh lebih ampuh ketimbang resep 

IMF. Mengapa kita lebih percaya kepada orang asing daripada orang 

kita sendiri? Itulah yang sulit dijawab sekarang. 

Salah satu tema menarik yang patut dicermati dalam pidato 

penting itu ialah pencarian inti problematika yang sedang dihadapi 

bangsa ini. Soeharto mengingatkan agar tidak terjebak dalam kasus-

kasus parsial yang sesungguhnya tidak menyentuh inti persoalan 

P 
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yang dihadapi. Tentu saja ajakan ini sangat berharga. Artinya, 

bagaimana kita—secara bersama-sama—melakukan upaya yang 

sungguh-sungguh untuk menemukan akar permasalahan secara jernih 

dan objektif, tidak bersifat subjektif dan apologetik. 

Sudah lazim bahwa setiap krisis, apalagi dalam skala luas, tidak 

terjadi secara mendadak dan tidak berdiri sendiri. Dalam krisis 

bidang moneter, misalnya. Hal itu bukan semata-mata disebabkan 

faktor-faktor finansial belaka. Ia biasanya merupakan akumulasi dari 

berbagai problematika yang terus berproses hingga mencapai titik 

klimaks. 

Dalam visi Islam, peran aktor—dalam hal ini manusia dengan 

sifat dan mentalitasnya—lebih diperhatikan dari faktor-faktor 

lainnya. Pasalnya, manusialah kunci utama bagi kesuksesan suatu 

sistem atau keruntuhannya. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Allah. 

Keimanan pada Allah tidak hanya berhenti pada batas kepercayaan 

adanya Tuhan sebagai Pencipta alam. Sebagai konsekuensi keimanan 

kepada Allah itu ialah keyakinan bahwa aturan (rules) yang 

diturunkan Allah adalah aturan yang terbaik bagi umat manusia. 

Bahkan, inilah inti keimanan yang sesungguhnya. 

Hal ini tentu rasional. Tuhan yang menciptakan manusia—dan 

bahkan alam—yang jauh lebih hebat dari makhluk manusia, pasti 

lebih mengetahui seluk beluk manusia dan titik-titik rawannya. Oleh 

karena itu, manusia sengaja dibekali dengan ”konsep tentang hidup” 

agar tidak keliru dalam memahami kehidupan. Aturan-aturan yang 

ditransformasikan melalui Kitab Suci dan Sunnah Rasul itu telah 

menjadi keharusan untuk diaplikasikan dalam berbagai sektor 

kehidupan. Bagi mereka yang menolak, baik secara frontal ataupun 

diplomatis, sudah tentu ada konsekuensinya, yaitu menghadapi 

berbagai kesulitan dan problematika seperti yang diperingatkan oleh 

Allah dalam surat Thaha ayat 124-126 berikut: 

“Barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka 

sungguh ia akan menghadapi kehidupan yang sempit, dan pada hari 

kiamat ia akan Kami bangkitkan dalam keadaan buta. Ia bertanya: 

“Mengapa Engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal 

aku dahulu melihat?” Kata Allah, ”Begitulah dahulu ayat-ayat-Ku 
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disampaikan kepadamu, tapi engkau lupakan. Maka engkau hari ini 

juga dilupakan.” 

Pada zaman ini, kita sama-sama menyaksikan keruntuhan Uni 

Soviet yang berusia tujuh puluh tahun. Padahal, sistem tersebut 

didukung oleh perangkat-perangkat ekonomi, politik, dan militer 

yang cukup kuat. Akan tetapi, karena sosialisme tidak sesuai dengan 

fitrah manusia dan konsep yang diinginkan Allah, dalam tempo yang 

relatif singkat akhirnya sistem tersebut hanya menjadi ”puing” 

sejarah. Dalam estimasi para ahli, sistem kapitalis pun tidak akan 

jauh berbeda. Kita semua tinggal menunggu waktunya saja. 

Memahami Krisis dengan Visi Hadits 
Cukup menarik ketika sebuah hadits Nabi berbicara tentang 

berbagai krisis yang melanda umat manusia pada akhir zaman. Jika 

dicermati isinya, hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam 

kitabnya Al Mustadrak dan Ibnu Majah dalam Sunan-nya itu sangat 

relevan dengan kondisi masyarakat kita pada zaman sekarang. 

Nabi saw. Bersabda: “Wahai kaum Muhajirin, kalian akan diuji 

oleh lima perkara. Aku berharap agar kalian tidak mengalaminya. 

Pertama, tidaklah perbuatan zina muncul pada suatu masyarakat 

hingga mereka menyatakannya secara terang-terangan, kecuali pasti 

tersebar di tengah-tengah mereka penyakit menular dan penyakit-

penyakit yang belum pernah ada di masa lalu; kedua, mereka tidak 

berlaku curang dalam timbangan, melainkan mereka akan ditimpa 

oleh musim paceklik, sulit pangan, dan penguasa yang berlaku zalim 

kepada mereka; ketiga, mereka tidak menunaikan zakat harta 

mereka, kecuali mereka pasti tidak akan diberi hujan. Kalau bukan 

karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan 

sama sekali; keempat, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan 

janji Rasul-Nya, kecuali pasti Allah akan menundukkan mereka di 

depan musuhnya lalu mengambil sebagian apa yang ada di tangan 

mereka; kelima, jika para pemimpin mereka tidak menerapkan kitab 

Allah dan memilih-milih di antara apa yang diturunkan Allah, 

niscaya Allah akan menimpakan keganasan sebagian mereka atas 

sebagian yang lain.” 



12 

Dalam hadits itu, Nabi memprediksi bakal terjadinya krisis besar, 

hingga beliau berharap agar para sahabatnya yang mulia tidak 

memasuki era itu. Zaman itu ditandai dengan krisis yang 

beranekaragam, di antaranya krisis moral (dalam arti luas mencakup 

mental kepribadian), krisis pangan, moneter dan ekonomi secara 

umum, krisis politik, dan gejolak sosial. 

Yang menarik, Nabi merinci satu persatu faktor-faktor 

penyebabnya dan akibat buruknya, yaitu: (1) Prostitusi yang 

transparan mengakibatkan mewabahnya penyakit tha’un (AIDS) dan 

penyakit-penyakit baru yang belum dijumpai sebelumnya; (2) Sikap 

curang dan praktik penipuan dalam dunia bisnis akan mengakibatkan 

sejumlah hukuman Allah yang tidak bisa ditolak, di antaranya 

kesulitan bahan makanan (krisis pangan) dan kesewenang-wenangan 

penguasa; (3) Enggan membayar zakat menyebabkan tidak turunnya 

air hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan. Kalau bukan 

karena binatang, Allah tidak akan menurunkan air hujan dari langit; 

(4) Mengingkari janji kepada Allah dan Rasul-Nya mengakibatkan 

mereka dikuasai oleh musuhnya dan merampas sebagian kekayaan 

mereka; (5) Menolak hukum Allah yang berakibat terjadinya gejolak, 

tindakan kekerasan, kebiadaban antar sesama penduduk. 

Jika diperhatikan lebih serius, kita dapat mengidentifikasi faktor-

faktor penggagas timbulnya krisis kehidupan manusia, antara lain: 

1. Runtuhnya moral. Sejak zaman dahulu, krisis moral adalah 

penyebab utama keruntuhan suatu bangsa. Kehancuran umat 

Nabi Luth berawal dari penyimpangan seks (homoseksual). 

Krisis moral pada zaman modern tecermin dalam pergaulan 

bebas, kejahatan seks (perkosaan), perzinaan, pelacuran yang 

dilokalisasi ataupun liar, dan kelainan seks. Terbongkarnya 

praktik aborsi secara mengejutkan akhir-akhir ini merupakan 

bukti kuat atas mewabahnya kebebasan seks dan pelacuran di 

negeri ini. Begitu juga merebaknya tempat-tempat pelacuran di 

kota besar dan kecil. Mal dan supermarket besar menjadi tempat 

mejengnya anak-anak ABG yang menunggu siapa saja yang 

memanggilnya. 

Dalam suatu kesempatan, Nabi pernah mengingatkan, jika 

perzinaan dan praktik riba meluas pada suatu kaum, hal itu 
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menjadi pertanda bahwa mereka sudah siap menerima azab 

Allah. Apa yang terjadi di Thailand dan beberapa negara Barat 

yang ”memelihara” penderita AIDS dapat menjadi pelajaran 

bahwa virus HIV tidak hanya mengancam pelakunya, tetapi juga 

mengancam anak-anak. 

2. Gaya hidup materialistik. Bakhil adalah salah satu sifat yang 

lahir dari gaya hidup materialistik. Kecintaan kepada dunia 

secara berlebihan dan mengagung-agungkan benda memang 

dapat merenggangkan hubungan kemanusiaan dan mempertipis 

rasa solidaritas (ukhuwah). Orang yang cinta kepada harta akan 

merasa berat mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak 

mendatangkan profit secara real, seperti membayar zakat, infak, 

dan sedekah. Akan tetapi, di lain sisi, pemborosan dan hidup 

foya-foya begitu mencolok untuk kesenangan duniawi mereka. 

Kebakhilan dan keserakahan akan mengakibatkan krisis ekonomi 

dan krisis pangan secara khusus. 

Logikanya, sifat tersebut akan cenderung mengajak untuk 

menimbun kekayaan, melakukan monopoli, dan akhirnya 

berujung pada tertumpunya peredaran uang dan kekayaan pada 

lapisan masyarakat tertentu. Situasi ini jelas akan menimbulkan 

krisis ekonomi. Padahal, Rasulullah saw. bersabda, Tidak 

melakukan monopoli, melainkan orang-orang yang berdosa. 

3. Praktik curang. Dalam dunia bisnis, praktik seperti ini bukan 

rahasia lagi. Iklan dagang pun bahkan tidak lepas dari penipuan 

dan kebohongan. Yang ada di benak pedagang ialah bagaimana 

barang dagangannya laku, entah dengan cara menipu, berbohong, 

atau cara-cara licik lainnya. Antarsatu dan lainnya saling 

memangsa. 

Dalam kondisi seperti ini, kehadiran penguasa yang zalim 

merupakan sesuatu yang logis. Masyarakat yang menghalalkan 

semua cara dalam praktik bisnisnya akan memberi iklim yang 

kondusif bagi munculnya kesewenang-wenangan penguasa dan 

para pengambil keputusan. 

4. Krisis ideologi. Krisis ini dapat dilihat dari sikap merendahkan 

agama dan pemuka-pemukanya. Segala sesuatu yang bernuansa 

agama sering dinomor duakan. Sikap ini biasanya muncul dari 
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suatu anggapan bahwa agama penghambat kemajuan, seperti 

keyakinan orang-orang ateis. Bagi mereka, kehidupan duniawi 

adalah segala-galanya. 

Sebenarnya, Islam tidak pernah menghambat kemajuan, asal 

kemajuan itu relevan dengan naluri kemanusiaan. Akan tetapi, 

jika kemajuan akan menjerumuskan manusia dalam kancah 

kehancuran, Islam akan membendungnya, demi kemanusiaan. 

5. Tidak menerapkan sistem Allah. Orang yang membaca Al 

Qur’an dan Hadits dengan jernih akan memahami bahwa Islam 

bukan agama yang mengatur tentang tata cara ibadah ritual saja, 

sebagaimana agama-agama lainnya. Bahkan, dalam kitab-kitab 

fikih, ibadah hanya menempati satu bab saja dari kandungan 

fikih Islam. Selebihnya adalah persoalan sistem kehidupan. Di 

sana ada konsep tentang politik, ekonomi, bisnis, akuntansi, 

kemasyarakatan, hukum, peradilan, hubungan antar bangsa, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, mengapa yang kita ambil dari Islam 

dalam kehidupan kita hanya sebatas ibadah ritual saja? 

Contoh yang paling konkret dari kasus tersebut adalah antara 

“puasa” dalam aspek ibadah dan “qishash” dalam hukum pidana. 

Dua tema itu diatur dalam Al Qur’an yang letak ayatnya hanya 

berjarak lima ayat, sama-sama berada dalam surat Al Baqarah. 

Keduanya diungkapkan dengan redaksi yang sama: sama-sama 

menggunakan kata ( مْ كُْي ْلَْعَْْبَْتِْكُْ ) “kutiba `alaikum” dan sama-

sama diawali oleh kata َْْأَْي ْالْ هَْي ْ ا اوْ ن ُْآمَْْنَْيْ ذِْا  “Yâ ayyuhalladzîna 

âmanû”. Akan tetapi, dalam praktik, kita menerima perintah 

“puasa”, namun menolak perintah “qishash”. 

Dalam pandangan Allah, sikap ambivalensi ini sangat tidak 

sederhana, bahkan membawa pada konsekuensi serius. Itu 

terlihat dari suatu teguran Allah: Apakah kamu percaya pada 

sebagian isi kitab dan ingkar pada bagian lainnya? Padahal, 

sikap ini sebenarnya merupakan sikap Yahudi. 

Dalam hadits tadi, Nabi mengingatkan akan munculnya 

gejolak sosial dan politik sebagai hukuman dari Allah bagi siapa 

pun yang menggunakan sistem buatan manusia karena hukum 
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atau sistem yang dirancang manusia tidak akan memuaskan rasa 

keadilan semua orang. Ada saja pihak yang merasa dirugikan dan 

ada pula pihak yang menikmati keuntungan sepihak. Situasi ini, 

pada titik kulminasinya, akan menimbulkan kecemburuan dan 

gejolak sosial, mungkin berupa kerusuhan massal. Bandingan 

dengan fakta sejarah penerapan sistem Islam. Penegakan sistem 

Allah itu ternyata tidak hanya membawa manfaat kepada umat 

Islam saja, tetapi kepada seluruh umat manusia, khususnya yang 

bernaung di bawah sistem itu. 

6. Menyalahgunakan nikmat Allah. Nikmat yang keluar dari 

bumi dan laut adalah amanah Tuhan. Dia senantiasa memantau 

penggunaan nikmat itu, apakah untuk kemaslahatan manusia atau 

untuk kepuasan individu, kendatipun memudharatkan orang lain? 

Dalam menyikapi nikmat, manusia hanya terbagi atas dua 

kategori: yang syukur nikmat dan yang kufur nikmat. Nah, hidup 

berfoya-foya dan glamour, sementara ada orang yang menjerit 

kelaparan, merupakan indikasi kufur nikmat. 

7. Menghalalkan semua cara. Pola ini berlaku dalam berbagai 

lapangan. Pedagang yang ingin cepat kaya cenderung 

menghalalkan semua cara untuk meraih keuntungan, walaupun 

dengan berbohong, menipu, memeras, melakukan eksploitasi, 

dan sebagainya. Begitu juga pejabat yang ingin mempertahankan 

kedudukannya. Ia cenderung menghalalkan semua cara, 

termasuk dengan cara kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

8. Mengingkari janji kepada Allah. Pada dasarnya, setiap insan 

telah mengikat janji dengan Allah bahwa mereka akan 

menghambakan diri semata-mata kepada-Nya dan berjuang 

menegakkan agama-Nya. Akan tetapi, dunia dan kemilaunya 

membuat mereka menjadi lupa akan janji itu. Setiap orang yang 

shalat, berikrar dalam doa iftitahnya bahwa mereka akan 

menyerahkan semua urusan hidup dan matinya kepada Allah. Akan 

tetapi, di luar shalat, janji itu menjadi buyar sama sekali dan seakan-

akan tidak pernah ada. Sikap ini mengundang murka Tuhan, yaitu 

ketidakberdayaan menghadapi tantangan musuh yang akhirnya 

menimbulkan krisis moneter dan ekonomi secara umum. 
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Solusi 
Jika kita menggunakan pendekatan Al Qur’an, kita akan 

menemukan bahwa krisis dan gejolak itu bertujuan sebagai 

peringatan bagi umat manusia agar mereka kembali ke jalan yang 

benar. Hal itu diterangkan Allah dalam surat Ar Rûm, 30:41 bahwa 

kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah tangan 

manusia. Pada ujung ayat tersebut terdapat ungkapan tujuan dari 

peringatan Allah itu, yakni  ْيَ ر ِجُعونََْْلَعل ُهم  “La`allahum yarji`ûn” 

(semoga mereka kembali ke jalan yang benar). 

 Dalam konteks krisis yang kita alami dewasa ini, solusi yang 

paling mendasar dari hal tersebut ialah menyatakan kesiapan kembali 

ke jalan Allah. Tentu saja hal itu harus diikuti oleh langkah-langkah 

konkret, yaitu dengan berupaya secara sungguh-sungguh menerapkan 

sistem-sistem yang diturunkan Allah untuk hamba-Nya. Semoga 

berjaya.  
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Hijrah dan Reformasi 

alam konteks sejarah perjuangan (sirah) Nabi saw., hijrah 

merupakan babak perjuangan yang signifikan. Hijrah yang 

berarti perpindahan komunitas Muslim dari Mekah ke 

Madinah merupakan starting point bagi tegaknya sebuah negara yang 

dibangun atas landasan Islam; negara dalam arti yang sesungguhnya. 

Di sana ada pemerintah yang berkuasa, menjalankan hukum dan roda 

pemerintahan, yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. 

sendiri. Di sana ada rakyat yang mendiami teritorial tertentu, yaitu 

Madinah. Rakyatnya terdiri dari beberapa etnis dan suku. Di sana ada 

sistem yang berdiri sendiri, tidak tunduk pada kekuasaan lain. Sistem 

itu dipatuhi oleh segenap rakyatnya. 

Jika perjalanan sirah Nabi itu dicermati, hijrah itu sendiri adalah 

suatu tindakan alternatif yang terpaksa dilakukan oleh Nabi setelah 

mempertimbangkan kondisi dan tatanan masyarakat Quraisy. Nabi 

melihat, Islam tidak akan berjalan dan berkembang secara dinamis 

seperti yang diinginkan Allah selama berada di bawah kungkungan 

kekuasaan Quraisy yang telah mapan secara struktural dan ideologis. 

Ditambah lagi, mereka melakukan tekanan demi tekanan terhadap 

kaum Muslim secara fisik dan mental. 

Jadi, substansi hijrah adalah perubahan mendasar dari suatu 

tatanan yang tidak islami kepada yang islami. Tatanan itu mencakup 

berbagai aspek dan dimensi, mulai dari tatanan sosial, akhlak, 

ekonomi, hukum, hingga ke politik dan kenegaraan. 

Elit masyarakat jahiliah dan sistemnya dikenal sebagai penindas, 

otoriter, tiran, berlaku zalim, tidak memedulikan aturan hukum, 

D 
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curang, dan menyembah materi. Al Qur’an menyebut tiga paradigma 

jahiliah seperti itu sebagai berikut. 

Pertama, Hukmu Al Jahiliyah, berarti tatanan hukum atau sistem 

yang rancu. Ini mencakup sistem politik, penguasa tiran yang disebut 

thagut, kekuasaan yang tidak terbatas, dan aspek-aspek lain yang 

terkait dengan hukum. 

Kedua, Tabarruj Al Jahiliyah, berarti tatanan sosial dan moral 

yang sudah rusak, menyepelekan nilai-nilai moral. 

Ketiga, Zhann Al Jahiliyah, berarti dimensi ideologis dengan 

mempertuhan benda atau materi yang diterjemahkan dalam bahasa 

sekarang sebagai ”gaya hidup meterialistik.” Reformasi tatanan inilah 

yang diperjuangkan oleh Nabi melalui hijrah agar masyarakat 

Muslim hidup merdeka, makmur, menikmati hak-haknya, tidak 

tertekan oleh kekuasaan thagut, kekuasaan hukum berfungsi secara 

optimal, dan keadilan merupakan prinsip yang menjiwai kehidupan 

penguasa dan masyarakat. 

Dalam konteks kekinian, aktualisasi nilai-nilai hijrah dirasakan 

sangat relevan. Sepanjang nilai-nilai Islam tidak berlaku secara utuh 

dan substansial, hijrah tetap relevan. Hal ini tersurat dalam sebuah 

hadits Nabi saw.: Hijrah tidak pernah berhenti selama ada peluang 

jihad. (H.R. Bukhari). 

Dalam hadits lain disampaikan, Jihad akan terus berlangsung 

hingga hari kiamat. 

Kondisi sekarang memang membuka pintu untuk berbeda 

pendapat, khususnya di kalangan tokoh-tokoh umat Islam. Hal 

tersebut sah-sah saja dalam Islam. Akan tetapi, barangkali perlu 

diingat bahwa kekeliruan berijtihad kadangkala menuntut risiko yang 

sangat mahal atau hilangnya peluang emas yang sulit dicari ulang. 

Persisnya, apakah kondisi yang ada sekarang sudah dapat diklaim 

sebagai kondisi yang islami, paling tidak adanya political will 

pemerintah menerapkan nilai Islam secara perlahan-lahan? 

Indikasinya, jumlah wakil-wakil rakyat di MPR/DPR yang beragama 

Islam merupakan mayoritas, juga menteri-menteri di kabinet. 

“Salam” dan “basmallah” sering mengawali pidato pejabat. 

Hubungan TNI dengan sebagian umat Islam pun kelihatannya dekat 

dan akrab. 
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Tidak dimungkiri bahwa fenomena tersebut sangat terkait dengan 

perubahan keadaan umat Islam. Sebuah fenomena yang belum pernah 

terjadi pada masa-masa sebelumnya. Namun, analisis lain 

mempertanyakan, apakah fenomena itu merupakan niat yang tulus 

dan keinginan kuat atau hanya sekadar “kamuflase” politik yang 

berkaitan dengan unsur kepentingan? Pertanyaan ini tidak mudah 

dijawab karena fakta-fakta yang mendukung kedua asumsi tersebut 

sama kuat. Pendapat pertama dapat dibenarkan seperti diuraikan 

sebelumnya. Akan tetapi, analisis terakhir juga didukung oleh fakta. 

Di antara alasan-alasannya adalah sebagai berikut. 

Pertama, hingga sekarang, belum ada fakta konkret yang bersifat 

substansial dari cita-cita Islam yang diwujudkan pemerintah, baik 

dari sisi perundang-undangan yang berlaku, cita-cita politik, dan 

sistem-sistem lainnya yang sama sekali belum menunjukkan tanda-

tanda perubahan. Yang ada hanya simbol-simbol belaka. 

Kedua, pendekatan yang ada hanyalah pendekatan kepada 

sebagian umat Islam, bukan pendekatan kepada Islam. Perbedaan 

kedua hal ini sangat mudah dimengerti. Memberikan porsi yang 

seimbang di perwakilan dan kabinet kepada umat Islam dapat 

dikategorikan sebagai pendekatan subjektif yang belum menyentuh 

persoalan. Jika pendekatan itu bersifat subjektif, dengan gampang 

dapat ditebak bahwa kedekatan yang ada hanya persoalan 

kepentingan yang sifatnya sementara. 

Ulama dan Tokoh Islam 
Pada dasarnya, ulama adalah pengayom umat. Dalam salah satu 

hadits disebutkan bahwa ulama adalah pewaris (perjuangan) para nabi. 

Program terakhir Nabi saw. adalah tegaknya Negara Madinah 

yang secara syar’i hukumnya “wajib”. Oleh karena itu, secara moral, 

ulama harus mencontoh perjuangan Nabi dalam menegakkan Islam. 

Dalam menyikapi perkembangan terakhir ini, ulama dan tokoh 

ormas Islam memang bervariasi. Ada yang mendukung secara vulgar 

(meski tadinya kelihatan berseberangan, terutama dalam penentuan 1 

Ramadhan dan 1 Syawal), ada yang agak berhati-hati, dan ada pula 

yang menolak. Jadi, sangat tidak objektif mengklaim bahwa seluruh 

pemimpin ormas Islam dan ulama sudah larut dalam elit kekuasaan. 
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Perbedaan sikap ini dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya 

faktor wawasan, visi, dan kepentingan. Para aktivis, yang pada tahun 

tujuh puluhan dan awal delapan puluhan merasakan betapa beratnya 

tekanan pihak keamanan terhadap dakwah Islam, merasakan lega 

bahkan sudah puas dengan kondisi sekarang. Lantas, mau apa lagi? 

Persoalannya, standard apa yang kita pakai untuk mengukur suatu 

fenomena itu islami atau tidak. Apakah parameter “syi’ar”, perayaan, 

seremonial, atau menggunakan parameter substansial, dalam arti 

Islam sebagai way of life? Apakah kita puas dengan jumlah orang 

Islam yang mendominasi, sementara moralitasnya justru tidak 

mencerminkan akhlak Islam dan jiwa Islam? 

Yang pasti, Islam anti dengan kezaliman, kemungkaran, korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. Orang yang kritis akan menilai sebaliknya 

bahwa kondisi ini justru memperburuk citra Islam. Orang-orang yang 

dikesankan naik membawa nama Islam, justru mempermalukan 

Islam, gara-gara prilakunya yang sangat tidak sesuai dengan ajaran 

Islam. Bukankah ini yang disinyalisasi pendahulu kita sebagai “Al 

Islam mahjubun bil Muslimin” (Islam menjadi terhalang akibat 

prilaku umatnya)? 

Simbol memang penting, tetapi simbol harus mencerminkan 

substansi. Esensi ibadah adalah memperbaiki mentalitas. Lalu, kalau 

seremonial Islam makin semarak, tetapi kemaksiatan juga semakin 

meraja lela, artinya ibadah belum membawa arti terhadap 

pembentukan kepribadian. Lebih baik, pejabat tidak keluar masuk 

Kakbah. Mereka sebaiknya berpikir bagaimana korupsi dan kolusi 

terhapus, kemudian mengupayakan agar keadilan mampu berdiri 

tegak. 

Dukungan banyak ulama seperti yang ada sekarang, rasanya 

perlu dikaji ulang. Para pimpinan ormas Islam pun hendaknya 

mempertajam kekritisannya. Gambaran tentang parameter (manhaj) 

Islam itu hendaknya dipahami dengan baik agar mudah diterapkan. 

Kalau para pimpinan umat terus menerus mengikuti arus, atau 

bahkan terbawa arus, dikhawatirkan mereka akan ditinggalkan 

makmumnya karena sudah tidak percaya kepada imam-imamnya. 

Gejala-gejala ke arah itu sudah mulai muncul. Mahasiswa yang 

merupakan bagian dari tubuh umat yang potensial sudah 
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memperlihatkan sikapnya yang lebih mendekati kebenaran, terlebih 

ditambah dengan suara arus bawah. Oleh sebab itu, sebagai panutan, 

seharusnya ulama cepat menangkap isyarat-isyarat ini, terutama arah 

yang didukung pun tidak jelas mau ke mana, sementara tuntutan umat 

sekarang sudah mudah dibaca. Hendaknya ulama merenungkan 

kembali sebuah hadits Nabi yang menyebutkan, “Jika umatku sudah 

takut melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar, berarti mereka sudah 

diusung dalam keranda.” 

Ulama juga hendaknya tidak gampang percaya dengan 

“kosmetik”, make up yang sering memerdaya dan meninabobokkan. 

Fakta-fakta sejarah di luar maupun di dalam sangat menguatkan kita 

bahwa ulama sering dijadikan sebagai pendorong “mobil mogok”. 

Pada waktu menumpas musuh dan tantangan, mereka dirangkul, 

dicium tangannya. Akan tetapi, giliran menikmati hasil, mereka 

sudah tidak diperlukan lagi. 

Sebenarnya, Islam tidak mengenal pemisahan “ulama dan 

umara”. Dalam Islam, ulamalah yang harus menjadi umara. Rasul 

saw. adalah pemimpin spiritual Islam yang juga pemimpin atas tugas-

tugas kenegaraan, membentuk perundang-undangan, mengirim 

balatentara, mengumumkan perang. Tradisi ini terus dipertahankan 

oleh para penggantinya yang mulia: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan 

Ali. r.a. Namun, ketika yang memimpin negara bukan ulama atau 

orang fasik yang berkedok sebagai ulama, yang terjadi adalah 

penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka, sekarang, 

tradisi itu harus dikembalikan melalui momentum “hijrah”.  
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Hakikat Sebuah Kemerdekaan 
(Renungan HUT Kemerdekaan RI) 

emerdekaan RI sudah berusia lebih dari 75 tahun. Ibarat 

seorang manusia, usia di atas 75 tahun adalah usia sepuh dan 

sekaligus fase kematangan berpikir dan puncak produksi. Ia 

telah melewati beberapa fase dalam hidupnya, seperti masa kanak-

kanak, remaja, dan dewasa. Akan tetapi, bila hal itu kita terapkan 

pada bangsa ini, kondisi realnya sama sekali tidak membenarkan 

kenyataan itu. Bahkan, sepertinya kita masih berada pada fase belajar 

dewasa. Ibarat manusia, pada dirinya terjadi pertumbuhan yang tidak 

normal, mengalami kelambanan dalam berpikir dan bertindak. 

Mengapa hal itu bisa terjadi? 

Dalam pandangan Islam, kemerdekaan tidak hanya diukur dari 

terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan kolonial. Memang, itu tidak 

dimungkiri sebagai salah satu alat ukur karena kondisi terjajah 

membuat bangsa jajahan bergantung kepada si penjajah. Namun, 

kemerdekaan yang hakiki baru dapat dirasakan bila semua makna 

”penjajahan” tersebut betul-betul sirna dan berakhir dalam kehidupan 

suatu bangsa. Suatu bangsa baru dikatakan merdeka yang 

sesungguhnya bila bangsa itu hidup mandiri, tidak menggantungkan 

nasibnya kepada negara lain. Kemandirian di sini khususnya 

menyangkut hal-hal yang esensial, seperti kemandirian ideologi, 

ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan, dan sebagainya. 

Kemandirian tidak berarti menutup pintu untuk bekerjasama dengan 

bangsa lain untuk meraih suatu tujuan yang menguntungkan bersama. 

K 



23 

Kemandirian ekonomi berarti bangsa itu tidak menggantungkan 

hidupnya—juga perputaran roda perekonomiannya—dari bantuan 

dan pinjaman luar negeri. 

Kemandirian poilitik berarti bangsa itu betul-betul bebas dalam 

menentukan kemauan dan kebijakannya, tidak dipengaruhi oleh 

kehendak dan kepentingan negara-negara maju. Umpamanya, bila 

rakyat menginginkan agar Islam diterapkan dalam hidup bernegara, 

penguasa negeri itu mengikuti tuntutan rakyatnya, bukan mendengar 

“gertakan-gertakan” negara maju yang senantiasa mengkhawatirkan 

pelaksanaan aturan Islam di negerinya sendiri. 

Kemandirian hukum lebih jelas lagi. Bangsa yang merdeka 

adalah bangsa yang mampu melahirkan perundang-undangannya 

sendiri yang bersumber dari akar ideologi bangsa itu, bukan 

menggunakan hukum produk negara penjajah. Bangsa Muslim baru 

dikatakan merdeka bila mereka sudah mampu menerapkan syari’ah 

Islam dalam semua segi kehidupan mereka, bukan memilah-milah 

bagian yang sifatnya pribadi dan keluarga saja, sementara pidana, 

perdata, dagang, dan lain-lain mengadopsi hukum Barat. Di sinilah 

perbedaan pokok antara Islam dengan ideologi lain. Islam 

mengharuskan pemeluknya untuk patuh dan tunduk kepada aturan 

hukumnya. Dalam masalah-masalah mendasar, Islam tidak 

menyerahkan pembuatan aturan itu kepada manusia karena hal 

tersebut akan rentan dengan perebutan kepentingan. Oleh karena itu, 

Allah Swt. yang mengetahui persis apa yang menguntungkan dan 

yang merugikan manusia, mengambil alih pembuatan aturan ini. 

Demikian juga dengan kemandirian budaya. Sebuah bangsa 

dikatakan mandiri dari sisi budaya apabila budaya bangsa itu tidak 

diwarnai oleh infiltrasi budaya asing (Barat), seperti pergaulan 

remaja, kehidupan rumah tangga, etika pergaulan, dan sebagainya. 

Yang lebih prinsipil lagi adalah pola pikir atau sering disebut 

sebagai ideologi. Insan yang merdeka adalah insan yang tidak 

menggandakan pemikiran dan tidak mewarisi pola pikir kaum 

penjajah, seperti sekularisme, materialisme, hedonisme dan isme-

isme lainnya. Insan yang merdeka adalah insan yang berpegang teguh 

kepada ideologinya sendiri. Bila ia seorang Muslim, ideologi yang 

dianutnya seharusnya Islam sehingga pemikiran dan pola berpikirnya 
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senantiasa mengacu kepada kerangka berpikir Al Qur’an dan Sunnah 

Nabi saw. 

Apabila pilar-pilar tersebut belum terpenuhi secara global, 

sulitlah untuk mengatakan bangsa itu telah merdeka. Yang ada 

hanyalah merdeka dari penjajahan fisik dan militer sebagaimana yang 

lazim dikenal pada awal abad kedua puluh lalu. Bagaimana mungkin 

suatu bangsa disebut merdeka bila masalah bangsa itu dari persoalan 

politik hingga budaya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing? 

Dari ujung rambut ke ujung kaki disetir oleh orang luar? 

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ketergantungan—

untuk tidak menyebut keterjajahan (neo-kolonialisme)—ini 

disebabkan karena kelemahan dalam diri bangsa-bangsa yang baru 

merdeka atau sebuah kondisi yang dipaksakan oleh pihak penjajah 

kepada mereka, yang betapapun mereka mau lepas dari kerangkeng 

penjajah itu tetap saja akan terikat oleh rantai-rantai lainnya? 

Kedua kemungkinan ini dapat terjadi secara bersamaan. Bangsa-

bangsa Muslim sekarang belum menyadari sepenuhnya arti 

“merdeka“ itu, kecuali hanya pada segelintir orang saja. Ini suatu 

realita yang tidak dapat ditolak. 

Dari percaturan politik internasional, kemungkinan kedua tadi 

indikasinya cukup jelas. Akan tetapi, yang sadar akan hal ini pun 

lagi-lagi hanya kalangan tertentu dari bangsa-bangsa Muslim. Pada 

umumnya, mereka sudah tertidur dengan nyanyian kemerdekaan dan 

“kenikmatan“-nya masing-masing. 

Sungguh amat jelas konspirasi negara-negara Barat terhadap 

negara-negara Muslim yang ingin melepaskan diri dari jerat 

penjajahan itu. Yang mencoba menguak tirai besi itu akan 

berhadapan dengan persekongkolan Barat. Tuduhan yang paling 

ringan adalah “negara teroris“ atau mungkin diembargo. Akan tetapi, 

mereka yang betah dengan kondisi terjajah, akan dibiarkan begitu 

saja dan dimamahi oleh si penjajah. 

Penguasa yang ada di negara-negara Muslim hanyalah 

perpanjangan tangan kaum kolonial saja. Pasalnya, kaum penjajah 

tidak bakal meninggalkan negara jajahannya sebelum yakin bahwa 

yang menggantikannya di kursi kekuasaan adalah orang-orang yang 
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bercorak pikiran serupa dengan si penjajah. Jadi—mengutip istilah 

Sayid Quthb—keluar “Inggris putih” masuk “Inggris cokelat”. 

Sebenarnya, kaum kolonial Barat tidak mengizinkan kita 

merdeka dalam arti yang sesungguhnya sehingga mereka berupaya—

dengan berbagai cara—untuk tetap mempertahankan ketergantungan 

itu yang diawali dari ketergantungan ekonomi, kemudian merembes 

kepada ketergantungan politik, dan tidak disadari masuk dalam jerat 

ketergantungan budaya. Sementara itu, ketergantungan hukum belum 

bisa dilepaskan karena elit-elit yang masih terbelit oleh jerat 

ideologis. 

Dalam konsep Islam, kemerdekaan diawali dari keterbebasan 

akidah dan pola pikir manusia dari mengikuti hawa nafsu. Pasalnya, 

menurut terminologi, akidah hanya dikenal dua arus: pertama, arus 

Allah Swt.; kedua, arus taghut (setan). 

Orang yang tidak mengikuti arus Allah Swt.—sadar atau tidak 

sadar—sudah pasti akan terkooptasi oleh arus taghut. Sementara itu, 

orang beriman akan membebaskan diri dan keinginannya dari segala 

keterikatan di luar Allah. Rambu-rambu Allah Swt. itu sudah jelas, 

baik dalam dimensi politik, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lain. 

Kesemuanya mengacu kepada ketentuan Allah dalam Al Qur’an dan 

Sunnah Nabi-Nya. Manusia berpikir bagaimana menerapkan aturan 

itu dan mengembangkannya ke bagian-bagian yang belum terjangkau 

secara harfiyah oleh aturan itu melalui mekanisme “ijtihad“. Manusia 

tidak boleh sekali-kali berpikir ingin mengubah atau lari dari aturan 

itu. Risikonya harus dibayar dengan biaya yang sangat mahal: 

tersesat di dunia dan di akhirat. 

Itulah yang terjadi sekarang ini. Manusia kehilangan 

kemanusiaannya karena mengikuti hawa nafsunya. Sistem-sistem 

yang mereka ciptakan dengan tujuan awal untuk kesenangan dan 

kebahagiaan manusia, serta-merta berubah menjadi malapetaka yang 

mencelakakan kemanusiaan secara umum. Jadi, manusia menjadi 

musuh dari produk-produknya sendiri. Ancaman kehancuran dunia 

datang dari mana-mana: politik, militer, ekonomi, lingkungan, 

budaya, hukum, dan sendi-sendi lainnya. Sudahkah tiba saatnya 

manusia—khususnya umat Islam—sadar dan mau rujuk kepada 



26 

aturan Allah Swt dan petunjuk (hadyu) Nabi saw. dengan meretas 

berbagai ikatan dan jeratan tebal itu, mulai dari benaknya (akidah) 

hingga ke lingkungan sekitarnya? 

Kemerdekaan tidak boleh dibayang-bayangi oleh perasaan 

ketakutan yang dihembuskan oleh setan dan tentara-tentaranya, apa 

pun jenis hembusan itu: kemajemukan bangsa, kebinekaan, 

nasionalisme, dan sejenisnya.  
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Pasal Dua: 
Reformasi Dan Kehidupan 
(Problematika) Sosial 

 Masalah Pribumi dan Non Pribumi 

 Ambon Berduka Di Hari Gembira 

 Kerukunan Beragama  
Yang Semakin Memudar 

 Fitnah Kubro 
Dan Pengulangan Sejarah  
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Masalah Pribumi dan Non Pribumi 

alam pandangan Islam, semua manusia adalah makhluk 

Allah Swt. yang diciptakan untuk mengabdi kepada-Nya. 

Tinggi rendah manusia tidak diukur dari ras, etnis, atau darah 

keturunannya, akan tetapi dari tingkat ketakwaan. Orang yang paling 

mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa (Q.S. Al Hujurat, 

49:13). Hal demikian ditegaskan kembali oleh Rasulullah saw. dalam 

khotbah perpisahan beliau. Diskriminasi atas dasar warna kulit dan 

suku bangsa sama sekali tidak mendapat tempat dalam Islam. 

Dalam konsep kenegaraan Islam, kelompok minoritas non-

Muslim yang tinggal di dalam negara Islam berhak hidup dan 

mendapat perlindungan (protection). Bahkan, mereka bebas 

menjalankan ibadah mereka masing-masing, selama tidak 

mengagamakan orang yang sudah beragama. Ada sebuah prinsip 

yang mengatur hubungan harmonis antara kelompok mayoritas dan 

minoritas yang tertuang dalam sebuah hadits Nabi saw.: Lahum ma 

lana wa `alaihim ma`alaina” (Mereka berhak mendapatkan apa yang 

kita miliki dan mereka wajib melaksanakan apa yang menjadi 

kewajiban kita). 

Maksudnya, antara minoritas dan mayoritas itu mempunyai hak 

dan kewajiban yang sama. Bukankah ini merupakan prinsip yang 

sangat indah dan melambangkan modernisme, moderasi, dan 

ketinggian peradaban Islam? 

Prinsip ini bukan teori semata. Hal tersebut merupakan teori yang 

telah teruji berabad-abad lamanya sejak zaman Nabi pertama kali 

mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Kaum Yahudi dan 

D 
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Nasrani hidup berdampingan sebagai minoritas di tengah mayoritas 

kaum Muslimin. Piagam Madinah (Madinah Charter) menjadi saksi 

sejarah atas kerukunan yang tiada taranya dalam sejarah kenegaraan 

di dunia. 

Hanya saja, perlu diingat bahwa menjaga perasaan adalah 

merupakan bagian dari kewajiban itu:“tahu diri” dan tetap 

menghormati prinsip “proporsionalitas”. Jangan sampai kelompok 

minoritas menguasai dan melakukan monopoli atas kebutuhan 

mayoritas. Jangan sampai minoritas “enjoy” sendirian menikmati 

kekayaan bumi dan alam, bahkan mengeksploitasinya. Jangan ada 

minoritas yang mempertontonkan kegemerlapan hidupnya di tengah 

kesusahan dan penderitaan kaum mayoritas, akibat rusaknya sistem 

ekonomi, sosial, dan pemerintahan karena hal tersebut merupakan 

tabungan potensi konflik, instabilitas, dan perilaku yang sengaja 

mengundang ketidaksimpatian antara satu dan lainnya. 

Memang, melalui asimilasi dan atau memeluk agama Islam, ada 

saja masyarakat non-pribumi yang secara positif dapat merasakan 

hidup senasib sepenanggungan dengan mayoritas penduduk negeri 

ini. Akan tetapi, seperti diketahui bahwa pada tahun-tahun terakhir 

ini telah terjadi aksi kekerasan yang konon sasarannya antara lain 

adalah WNI keturunan Cina, yang hampir bisa dipastikan dari etnis 

yang tidak dapat dengan baik berasimilasi dan merasakan nasib 

bersama dari bangsa ini. Di antara kekerasan itu ialah peristiwa 

tanggal 14 dan 15 Mei 1998 lalu, beberapa hari menjelang Soeharto 

turun dari tahta kepresidenan yang dinikmatinya lebih dari 30 tahun 

lamanya. Dalam kerusuhan Mei itu, selain banyak kegiatan ekonomi 

kalangan pribumi, juga banyak toko-toko milik warga non-pribumi 

yang menjadi sasaran amukan massal, penjarahan, pencurian, 

pembakaran, dan bahkan ada yang menuduh telah terjadi “perkosaan” 

terhadap kaum wanita etnis Cina. Lucunya, klaim ini baru diteriakkan 

sebulan lebih dari hari H kerusuhan. Itu pun tanpa bukti konkret yang 

memadai. 

Untuk melihat persoalan pribumi dan non-pribumi ini secara 

jernih dan seimbang, tentu tidak cukup dengan hanya menyorot 

peristiwa Mei saja. Justru peristiwa Mei hanyalah klimaks atau “bom 

waktu” dari ketidakpuasan serta perlakuan diskriminatif oleh pihak-
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pihak terkait terhadap mayoritas penduduk Indonesia. Jika kita 

melihatnya hanya dari perspektif Mei saja, jelas mengesankan 

ketidakarifan, ketidakobjektivan, dan tidak berusaha mencari akar 

masalah, bahkan akan memicu munculnya permasalahan-

permasalahan lainnya yang bisa tidak kalah serius. 

Persoalan pribumi dan non-pribumi di Indonesia memang bukan 

masalah baru. Sejak zaman penjajahan Belanda, ada sistem hukum 

khusus dan perlakuan istimewa yang diberlakukan kepada warga 

non-pribumi keturunan Cina yang disebut sebagai “Warga Negara 

Timur Asing”. Hukumnya berbeda dengan penduduk pribumi, 

khususnya dalam keperdataan. 

Harus diakui bahwa selama pemerintahan Orde Baru, kelompok 

WNI non-pribumi mendapatkan perlakuan khusus alias dianak-

emaskan oleh pemerintah Orde Baru. Banyak pengusaha keturunan 

Cina yang berkolusi dengan penguasa sehingga mendapatkan peluang 

bisnis secara luas. Mereka menguasai banyak proyek pemerintah dan 

tender-tender yang bernilai miliaran, bahkan triliunan rupiah. 

Sebagian mereka juga melakukan kolusi besar-besaran dengan 

pejabat untuk mendapatkan tender dan peluang bisnis itu. Hampir 

tidak satu pun lahan bisnis yang tidak dijamah oleh pengusaha Cina. 

Lapangan bisnis yang tidak berhasil dikuasai Cina barangkali hanya 

bisnis rumah makan. Adapun industri-industri ringan dan berat, di 

darat dan di laut, hasil bumi, hasil hutan dari hulu hingga hilir hampir 

seluruhnya dipegang oleh pengusaha Cina. Wajar kalau Pusat Data 

Bisnis melaporkan bahwa simpanan WNI keturunan di Singapura 

saja mencapai 100 miliar dollar Amerika. 

Tidak terbayangkan oleh banyak orang bahwa eksploitasi hasil 

kekayaan alam oleh keturunan Cina ternyata sampai merambah ke 

laut. Daerah-daerah perairan pantai di pesisir Sumatera, seperti 

Tanjung Balai Asahan, Belawan, Bagan Siapi-api, Tanjung Morawa, 

Sibolga dikuasai oleh Cina. Nelayan-nelayan kecil pribumi saat pagi 

buta menyandang kainnya sambil memanggul jaring penangkap ikan, 

pamit kepada istri untuk hilir ke laut, mencari nafkah makanan anak 

dan keluarganya. Tetapi, apa yang dicari? Berhari-hari nelayan 

berlayar di tengah lautan, yang mereka bawa pulang kepada istri dan 

anak-anaknya yang sedang menunggu kedatangan sang ayah tidak 
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lebih dari ikan-ikan kecil, yang kalau dijual ke pasar tidak dapat 

membeli apa-apa. Bahkan, seringkali para nelayan pulang hanya 

membawa jaring tanpa ikan. Betapa menyedihkan penderitaan bangsa 

kita puluhan tahun lamanya. Kemana ikan menghilang? Ikan habis 

dikuras oleh kapal penangkap ikan dengan teknologi canggih milik si 

Aweng, si Kwik, dan lain-lain. Ikan-ikan itu mereka ekspor ke luar 

negeri: Jepang, Singapura, dan lain-lain. 

Lebih dari itu, penyelundupan ternyata terjadi melalui pelabuhan 

Asahan di Sumatra Utara. Tiga pengusaha Cina di Tanjung Balai 

menguasai lintas penyelundupan yang tidak dapat disentuh oleh 

aparat keamanan. Mereka inilah sesungguhnya “penguasa” de facto 

di kawasan pantai itu. Ini baru secuil tentang “imperium” Cina di 

pantai Asahan. Belum lagi kasus Edi Tansil yang membawa kabur 

uang rakyat sebesar 1,3 triliun rupiah ke luar negeri. Di samping itu 

juga, kolusi pun terjadi antara oknum BI dan pengelola bank-bank 

swasta—yang nota bene merupakan masyarakat non-pribumi—yang 

menghilangkan uang triliunan rupiah. 

Fenomena seperti ini harus diingat dan dilibatkan sebelum 

memvonis peristiwa Mei lalu. Barangkali, siapa pun yang jujur dalam 

menelaah tindak kekerasan masa lalu, akan berkesimpulan bahwa 

akar persoalannya terletak pada perlakuan yang tidak adil, 

diskriminatif, dan menganak-emaskan keturunan Cina, sementara 

rakyat kecil pribumi hampir tidak merasakan secara sesungguhnya 

hasil kekayaan negerinya. Apakah kemarahan mereka dianggap wajar 

atau tidak? Pengamat yang jujur tidak boleh hanya melihat kerugian 

non-pribumi selama dua hari dan mengenyampingkan kerugian 

bangsa akibat provokasi pemberitaan dan kemelaratan pribumi 

selama puluhan tahun akibat perlakuan eksploitatif non-pribumi dan 

pejabat. 

Perkosaan? Ada berita yang dibesar-besarkan tentang perkosaan 

di media massa dan internet untuk tujan politik rendah tertentu 

dengan menuduh umat Islam berada di balik perkosaan itu. Sekali 

lagi, kita harus objektif dan jujur. Benarkah terjadi perkosaan massal 

pada Mei lalu? Mengapa tidak ada bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum? Bukankah setiap tuduhan 

atas kejahatan tidak dapat diterima jika tanpa fakta dan bukti 
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material? Kalau tidak, setiap orang bisa mengklaim dirinya 

diperkosa. Apakah ini jujur? 

Yang semakin tidak fair dan ngawur lagi adalah pengaitan 

perilaku perkosaan itu dengan teriakan Allah Akbar. Pasalnya, 

hampir pasti, hal itu adalah fitnah besar untuk semakin memojokkan 

umat Islam dan sekaligus mesiu untuk mengobarkan pembelaan 

membabi buta kepada kalangan non-Muslim. Padahal jelas, Islamlah 

agama yang paling keras memerangi perzinaan dan prilaku asusila 

lainnya. 

Kwik Kian Gie termasuk orang yang bersemangat mengangkat 

soal perkosaan, tetapi ia tidak sekalipun berbicara tentang fakta. 

Padahal, kita tentu setuju bahwa jika perkosaan itu terbukti, 

pelakunya harus diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan. Tidak 

ada kata “excuse” karena ini soal kehormatan. Akan tetapi, kalau 

tidak terbukti, atau buktinya lemah, nama baik bangsa harus 

dilindungi dan dibersihkan. Si penuduh dan penyebar berita bohong 

pun harus dihukum (Q.S. An Nur, 24: 4). Inilah keadilan yang 

sesungguhnya. 

Kini, nama bangsa Indonesia sudah tercoreng di mata dunia 

akibat tuduhan palsu itu. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh si 

penuduh. Berani berbuat, harus berani bertanggungjawab. Pemerintah 

tidak boleh ragu bertindak untuk membuktikan kebenaran kasus Mei 

ini dan bersegera mengajukan para perusuh, penjarah, dan pemerkosa 

yang telah mencemari nama baik bangsa Indonesia. Di samping itu, 

pemerintah juga jangan tanggung-tanggung untuk mengungkap 

dalang dan aktor intelektual di balik semua peristiwa mengenaskan 

ini. Keadilan memang harus ditegakkan dengan menolak kezaliman 

dan membongkar habis akar-akarnya. Dengan demikian, bangsa 

Indonesia, baik pribumi maupun non-pribumi, akan tetap jaya.  
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Ambon Berduka di Hari Gembira 

dul Fitri adalah hari kemenangan dan kegembiraan, khususnya 

bagi orang-orang yang beriman. Pada hari itu, selepas 

menunaikan shalat Id bersama-sama, biasanya mereka saling 

mengunjungi dan bersilaturrahim. Mereka mengencangkan tali 

persaudaraan yang tadinya mungkin kendur: pindah dari rumah ke 

rumah, berpeluk cium, salam-salaman, tertawa dengan akrab, sesekali 

ada yang menangis karena haru. Anak-anak asyik bermain sesama 

temannya dan memakai pakaian baru. 

Begitulah lazimnya keadaan umat Islam setiap kali menyambut 

kedatangan hari raya. Namun, lain halnya dengan umat Islam yang 

tinggal di Ambon pada tahun 1999M. Suasana gembira ria 

merayakan hari kemenangannya berubah secara mendadak menjadi 

hari yang penuh duka. Kondisi yang tidak pernah terbayangkan 

mereka sebelumnya muncul menjadi sebuah kenyataan pahit. Mereka 

diserang secara mendadak. Rumah mereka dibakar dan dihancurkan 

hingga rata dengan tanah. Mereka dianiaya secara keji dan tidak 

manusiawi, disiksa sampai mati. Anak-anak kehilangan orangtuanya 

pada hari-hari yang penuh dengan kegembiraan. Istri kehilangan 

suami yang selama ini menanggung beban kehidupan keluarga. Ada 

pula suami yang kehilangan istrinya. Pembantaian keji dan kejam itu 

dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak mengenal 

prikemanusiaan. Di manakah “cinta kasih” yang sering mereka 

dengung-dengungkan? Apakah dosa mereka sehingga mereka 

dianiaya sekejam itu? 

I 
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Dalam tabloid “AKSI” disebutkan, jumlah korban yang tewas 

sekitar 690 orang. Sumber lain menyebutkan, jumlah yang 

mengungsi di mesjid-mesjid, sekretariat Partai Keadilan, dan lainnya 

sekitar 27.000 orang. Begitulah gambaran masyarakat Islam di 

Ambon pada Idul Fitri 1419H. 

Belum lama, kejadian serupa juga dialami oleh umat Islam di 

Kupang NTT. Kedua wilayah itu memang merupakan wilayah yang 

jumlah non-Muslimnya terbilang besar. Yang terlihat dari kasus-

kasus itu ialah ketika umat Islam sebagai minoritas, keamanan dan 

jiwa mereka terancam. Namun, saat kaum Muslim dalam posisi 

mayoritas, orang lain yang hidup di sekitar mereka merasa tenteram. 

Di Indonesia yang mayoritas Muslim ini—bahkan negara 

Muslim terbesar di dunia—non-Muslim menjadi manja dan cendrung 

ingin menguasai kaum mayoritas. Mereka senantiasa menuntut 

diperlakukan sama, bahkan melebihi umat Islam. Akan tetapi, mereka 

tidak sadar bahwa di luar Indonesia, misalnya Eropa, Amerika, 

Australia, dan lain-lain, saat mereka dalam kondisi mayoritas, mereka 

tidak pernah memberikan hak serupa kepada umat Islam. 

Sebenarnya, yang sangat disesalkan dalam hal ini adalah sikap 

umat Islam yang terlalu toleran kepada kaum Nasrani. Mereka sering 

menjadi korban “toleransi”. Umat Islam selalu mengalah sehingga 

akhirnya betul-betul kalah. Mereka terlalu terbuai dengan kata 

“toleransi” yang seringkali dipergunakan orang di luar Islam sebagai 

senjata untuk menikam umat Islam. 

Di Indonesia, pesta pora non-Islam terjadi pada awal-awal dan 

pertengahan Orde Baru. CSIS, yang merupakan sarang Nasrani, 

adalah dapur tempat merancang strategi pembangunan Orde Baru. 

Pada masa inilah Kristen merajalela di panggung politik, militer, 

ekonomi, dan sebagainya. Sementara itu, posisi Islam benar-benar 

terpuruk dan umat Islam menjadi mangsa dan bulan-bulanan mereka. 

Dengan gampang, mereka membuat rekayasa dan manuver untuk 

meruntuhkan citra Islam dan membantai kaum Muslimin, misalnya: 

kasus Tanjung Priok, pembajakan pesawat Woyla, gerombolan 

Warsidi di Lampung, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, dan lain-lain. 

Waktu itu, umat Islam hanya bisa menadahkan tangannya ke langit, 
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memohon bantuan Ilahi karena yang dihadapi mereka adalah militer, 

sementara kekuatan internal mereka tidak cukup solid. 

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, etnis Cina betul-betul 

mendapatkan peluang empuk dan menjadi anak emas penguasa Orde 

Baru. Hampir seluruh lapangan bisnis dikuasai etnis Cina karena 

kemudahan yang luar biasa diberikan oleh pemerintah. Pemerintah 

mengutang ke luar negeri untuk mengenak-enakkan bisnis Cina. 

Padahal, uang itu dibawa mereka kabur ke luar negeri, sementara 

yang membayar utangnya kemudian adalah anak-cucu umat Islam. 

Umat Islam hanya menjadi pelayan dan buruh kasar yang siap 

diperas keringatnya untuk kepentingan mereka. Sebagian saudara-

saudara mereka sudah banyak yang dimurtadkan karena 

kemiskinannya dan faktor lain. Namun begitu, umat Islam harus 

dipaksa toleran. Apakah ini namanya “toleransi” atau justru 

“perbudakan” seperti yang dilakukan oleh Belanda dan Portugis 

dahulu? 

Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa aturan yang harus 

kita terapkan dalam hidup ini adalah Al Qur’an dan petunjuk 

pelaksanaannya adalah Sunnah Rasul saw. Al Qur’an telah 

menjelaskan parameter kerukunan antarumat beragama yang tertuang 

dalam surat Al Mumtahanah ayat 8-9: selama tidak mengganggu 

dalam menjalankan agama dan tidak menimbulkan keresahan bagi 

umat Islam. Artinya, jika umat Islam merasa tidak aman, kehidupan 

beragamanya terusik
1
, tidak ada pilihan bagi mereka selain harus 

membela diri demi martabat agama, betapapun mahalnya harga yang 

harus dibayar. 

Umat Islam tidak boleh memulai menimbulkan keresahan. Akan 

tetapi, jika agama mereka diusik, saudara-saudara mereka 

                                                
1
  Tragedi Ambon babak kedua terjadi pada bulan Maret 1999. Saat itu, umat Islam 

tengah melaksanakan shalat shubuh berjama`ah di dalam sebuah masjid di kota 

Ambon. Mereka ditembaki dengan senjata api oleh oknum polisi. Dalam musibah 

itu dikabarkan, empat jiwa tewas seketika. Peristiwa ini mengingatkan kita pada 

peristiwa penembakan umat Islam Palestina oleh seorang aparat keamanan Israel 

pada bulan suci Ramadhan 1994. Ketika itu, umat Islam Palestina sedang 
melaksanakan shalat shubuh di Masjid Al Ibrahimy. 
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dimurtadkan, diserang, dianiaya, dan bahkan dibantai, orang Islam 

yang mendiamkan tindakan seperti ini akan mendapatkan azab di sisi 

Allah Swt. 

Jadi, bila umat Islam ingin tetap dipandang berwibawa di mata 

orang lain, sudah seharusnya mereka —mulai sekarang— mengubah 

cara hidupnya. Mereka tidak boleh menunjukkan diri sebagai orang 

lemah dan tidak berwibawa di depan orang lain. Mereka harus 

bersikap tegas kepada orang-orang di luar Islam, seperti yang 

dipraktikkan oleh pendahulu mereka: bersikap tegas dalam semua 

hal, termasuk dalam melakukan toleransi.  



37 

 

Kerukunan Beragama 

Yang Semakin Memudar 

asca ramadhan beberapa tahun ke belakang, Ambon berdarah. 

Aksi pembantaian itu menghilangkan ribuan nyawa manusia. 

Bahkan, dari aksi yang demikian banyak itu, yang cukup 

membuat umat Islam marah adalah aksi menyusul paling dahsyat 

selama masa reformasi yang terjadi di Tobelo, Halmahera Utara. 

Korban yang dibantai dalam kasus yang terjadi selama dua pekan itu 

jauh mengalahkan korban kekerasan Ambon sebelumnya: mencapai 

6000-an orang. 

Perbuatan itu tentu layak disebut sebagai perbuatan “paling 

biadab“ selama era reformasi dan catatan paling buruk dalam sejarah 

kerukunan umat beragama di Indonesia. Kesadisannya melebihi 

kesadisan Perang Salib di Andalusia (1494 M.) dan setara dengan 

kebiadaban Hulako di Baghdad yang membantai penduduk sipil dan 

membumihanguskan pusat peradaban dunia waktu itu (1258M.). 

Mengingat demikian dahsyatnya pembantaian itu, apa pun alasan 

pihak penyerang, wajar-wajar saja bila umat Islam sangat terkejut 

dan spontan menunjukkan rasa kesetiakawanannya kepada saudara-

saudaranya di belahan timur sana. Justru bila adem-ayem saja –

sebagaimana halnya sekelompak orang— dan tidak menampakkan 

responsnya terhadap perbuatan biadab itu, umat Islam perlu ditanya, 

masih adakah di dalam jiwa mereka rasa ukhuwwah yang menjadi 

karakteristik Islam yang ibarat satu tubuh: jika satu organ kesakitan, 

seluruh tubuh ikut merasakannya? 

P 
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Oleh karena itu, setelah meletusnya tragedi tersebut, acara-acara 

aksi solidaritas di tengah masyarakat demikian marak. Tujuan 

utamanya adalah menunjukkan rasa kesedihan yang menimpa para 

korban. Hal itu diwujudkan dengan penggalangan dana untuk korban 

dan pengungsi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. 

Namun demikian, pandangan yang muncul menanggapi aksi 

solidaritas itu, terutama aksi sejuta umat yang digelar di Monas 

beberapa tahun ke belakang itu, beranekaragam. Yang berpikir positif 

menanggapinya secara positif bahwa spontanitas itu adalah sesuatu 

yang wajar dalam konteks keimanan dan rasa kemanusiaan. Namun, 

yang terbiasa berpikir negatif, menanggapinya negatif pula. Ada yang 

meremehkan pertemuan itu dengan mengecilkan jumlah massa yang 

hadir. Mereka menyebutnya hanya dua puluh ribu orang saja. Ada 

pula yang bilang hanya sepuluh ribuan saja. 

Bagi yang melihat acara itu, pastilah ia berkata bahwa massa itu 

tidak dua puluh ribu orang. Dua ratus ribu pun pasti lebih. 

Perhitungan yang jujur memang tidak mencapai satu juta, tetapi 

mendekati satu juta orang. Namun, berapapun jumlah yang hadir 

dalam acara itu, sepantasnyalah suara mereka didengar karena 

mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia yang suaranya berhak 

untuk didengar oleh pemimpin mereka. Para elit kekuasaan tidak 

selayaknya menuduh mereka (terutama Amien Rais) yang bukan-

bukan (sebagai manuver politik, misalnya), sehingga makin 

menambah rasa ketidaksimpatian rakyat kepada mereka. 

Apa Kepentingan Amien Rais? 
Bagi yang berprasangka negatif, mereka perlu bertanya kepada 

dirinya sendiri, seandainya acara seperti itu dirancang oleh Amien 

Rais untuk tujuan-tujuan politis dalam rangka menggoyang 

kepemimpinan duet Gus Dur-Megawati, apakah manuver itu logis? 

Bukankah naiknya Gus Dur ke kursi presiden adalah karena 

dukungan kuat Poros Tengah yang dipelopori Amien sendiri? 

Mengapa lantas baru seratus hari menjabat, Amien berusaha 

menggoyangnya? Bila itu terjadi, manuver itu jelas tidak logis. 

Amien pun bukan tipe orang yang suka bertindak tidak logis. 
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Jadi, bila ada kecurigaan akan ketulusan niat Amien, jelas ini 

tergolong upaya adu domba untuk memecah belah para elit politik. 

Siasat ini harus disadari betul oleh para elit politik agar mereka tidak 

terjebak dalam skenario musuh bangsa. 

Dalam pidatonya di Monas itu, tidak sepatah kata pun dari 

Amien Rais yang melecehkan atau merendahkan kepemimpinan Gus 

Dur-Megawati. Amien sangat tahu persis bahwa kasus Maluku, 

secara umum, telah merebak jauh sebelum Gus Dur menjadi 

presiden. Bagaimana mungkin risiko itu ditimpakan hanya kepada 

Gus Dur atau kepada Ibu Megawati? Seandainya Amien dianggap 

sebagai “musuh bebuyutan” PDI-P, tidak ada kata-kata Amien yang 

menyakiti perasaan Mega atau partai yang dipimpinnya pada saat 

pidato itu. Yang disampaikan oleh Amien tidak lebih dari sekadar 

kritikan seorang reformis yang tidak betah dengan kinerja yang 

lamban. Dalam pikirannya, pemerintahan era reformasi ini harus 

menampakkan secara jelas karakter dan kinerja birokrasinya. 

Semua orang paham bahwa yang namanya Amien sangat akrab 

dengan kebiasaan melakukan kritik yang diyakininya sebagai bagian 

dari amar ma`ruf dan nahi mungkar. Ia pun berada dalam posisi yang 

dapat melaksanakan kewajiban itu secara efektif. Bahkan, kalau itu 

tidak dilaksanakan Amien, berarti ia telah berhenti menjadi seorang 

reformis dan kembali menghidupkan iklim politik Orde Baru yang 

serba manut dan tunduk pada kemauan presiden. Jika Amien tutup 

mulut dalam kasus Maluku Utara, sebagaimana elit-elit lainnya, 

berarti ia telah berhenti menjadi “Amien Ra’is” dan telah berubah 

menjadi “Amien Mar’us” (Amien yang dipimpin). 

Dalam konteks amar ma`ruf dan nahi mungkar, sebuah hadis 

Nabi saw. yang sangat populer menjelaskan sebagai berikut. 

Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka haruslah ia 

mengubahnya dengan “tangan”-nya. Bila ia tidak sanggup, ia harus 

mengubahnya dengan lisan. Bila ia juga tidak sanggup, maka ia 

harus mengubahnya dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-

lemahnya Iman. 

Mengacu kepada hadits tersebut, Amien berada dalam posisi 

yang memiliki “tangan” dan “suara”. Oleh karena itu, ia 
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berkewajiban menyampaikan kritik yang bertujuan untuk meluruskan 

dan mengontrol jalannya roda pemerintahan. 

Sayangnya, di lain pihak, biarpun kita sudah hidup pada era baru, 

namun kesiapan untuk menghadapi pendapat yang berbeda masih 

relatif rendah. Pengakuan banyak orang sebagai seorang “demokrat” 

hanya sebatas klaim. Dalam praktiknya, ternyata mereka masih 

cenderung otoriter. Buktinya, pandangan yang berbeda dengan 

pendapatnya langsung divonis sebagai musuh. 

Oleh karena itu, sungguh amat disayangkan aksi demo yang 

pernah digelar oleh Gerakan Perekat Bangsa di kantor Ketua MPR 

saat itu, terutama karena menggunakan cara-cara yang kurang 

beradab dan menggunakan kata-kata yang sangat tidak etis. Ini 

barangkali salah satu indikasi ketidaksiapan untuk bersikap 

“demokrat” di tengah klaim-klaim demokrasi. 

Kalau dibanding-banding dalam hal kesiapan berbeda pendapat 

dan bersikap demokrat, tampaknya belum ada presiden RI yang 

mampu mengimbangi sikap demokratnya Habibie. Di tengah hujatan 

rival-rival politik—yang tidak lagi merupakan kritik rasional, bahkan 

lebih tepat sebagai dendam—ia mampu tampil menghargai suara 

orang yang berbeda dengannya. Tegasnya, ia tidak pernah marah 

kalau dikritik. 

Sebagai contoh, betapa pedasnya hujatan AS Hikam kepada 

Habibie yang disiarkan oleh media elektronik saat itu. Akan tetapi, 

masyarakat pada akhirnya dapat menilai apa yang dilakukan oleh AS 

Hikam sesudah ia duduk menjadi menteri dan menangani persoalan 

yang bukan bidangnya. Ia bahkan kelihatan sebagai orang yang tidak 

siap untuk dikritik sebagaimana dulu ia mengkritik. 

Dalam kaitan ini, tentu kita ingat kepada suatu hadits yang 

mengatakan, Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. 

Hilangkan Kecurigaan! 
Pada saat ingin bangkit dari krisis ini, sudah sepantasnyalah kita 

membuang jauh-jauh kecurigaan dan prasangka buruk terhadap 

sesama saudara sendiri, apalagi antarsesama elit politik. Apalagi, 

baru saja kita menyelesaikan pelatihan mental dalam mengendalikan 



41 

hawa nafsu pada bulan Ramadhan. Kita semua melaksanakan puasa. 

Elite-elite politik kita semuanya berpuasa. Paling tidak, hal ini adalah 

dugaan baik kita. Pak Amin berpuasa. Akbar Tanjung berpuasa. 

Yang lainnya juga berpuasa. 

Dalam hal ini, barangkali, tidak perlu juga meragukan keislaman 

Mega. Hanya saja, yang mungkin dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh 

Islam selama ini adalah orang-orang yang berada di sekitar Megawati 

yang menyimpan ambisi-ambisi politik dan ideologis yang sangat 

berseberangan dengan kepentingan Islam dan menjadikan partai yang 

dipimpinnya sebagai kenderaan politik mereka. 

Dugaan itu bukan mengada-ada. Dalam sebuah percakapan 

antara Taufik Kiemas dengan Farid Prawiranegara, seperti dikutip 

oleh sebuah tabloid ibukota, Taufik mengakui adanya para oportunis 

politik di partainya. Oleh karena itu, kuat dugaan, jika mereka ini 

tidak lagi berada di sekitar Megawati, hubungan PDI-P dengan 

sebagian umat Islam bisa membaik. Apalagi yang memberikan suara 

kepada PDI-P dalam pemilu lalu juga mayoritas kaum Muslimin. 

Antara Maluku dan Mataram 
Banyak kalangan menilai bahwa peristiwa pembakaran rumah 

ibadah di Mataram dalam rangkaian amuk massa adalah ekses dari 

tablig akbar yang diselenggarakan di kota itu. Akan tetapi, asumsi ini 

masih perlu dibuktikan kebenarannya, apakah benar massa yang 

merusak gereja itu karena terbakar emosi oleh ceramah dalam tablig 

akbar? Ini patut dipertanyakan karena ada informasi yang menyebut 

bahwa pembakaran itu terjadi pada saat tabligh sedang berlangsung. 

Berarti tidak ada hubungan antara tablig dengan perusakan itu. 

Kemudian, aksi yang jauh berlipat kali jumlah pengunjungnya 

ternyata tidak menimbulkan amuk massa seperti yang terjadi di 

Mataram. Aksi sejuta umat berlangsung aman dan tertib. Tidak satu 

nyawa orang Kristen terusik dan tidak satu gereja pun yang dirusak. 

Masing-masing pengunjung kembali ke tempat asalnya. Padahal, 

waktunya lebih berdekatan dengan tragedi Halmahera dan potensi 

konflik di Jakarta lebih besar. 

Oleh karena itu, ada sesuatu yang patut diselidiki dalam kasus 

itu. Alasannya, bisa jadi tindakan itu justru dilakukan oleh orang-
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orang yang tidak suka pada Islam dan umatnya. Sasarannya adalah 

mengalihkan perhatian publik dari kasus teramat penting, Halmahera, 

ke kasus parsial seperti Mataram. Kasus Halmahera dan Ambon 

adalah kasus besar dan tidak boleh dilupakan sampai kapan pun. 

Kalau perlu, kasus tersebut diabadikan dalam buku sejarah seperti 

Andalusia, Palestina, dan Bagdad. 
Pada kasus Mataram memang terlihat jelas adanya indikasi 

pengalihan perhatian dari masalah besar. Buktinya, kasus tersebut 
diangkat sebesar-besarnya oleh media massa dan mendapat 
penanganan aparat secara serius, seperti perintah tembak di tempat. 
Mudah-mudahan hal serupa juga diterapkan untuk kasus di 
Halmahera dan Ambon yang terbengkalai begitu lama. Jika 
penanganan kedua kasus itu tidak seimbang, kesan yang akan timbul 
adalah diskriminasi dalam penegakan hukum. 

Maluku, Awal Kebangkitan Islam 
Sudah lazim dalam sejarah perjuangan dakwah Islam, kejayaan 

harus didahului dengan pengalaman pahit yang menelan korban dan 
penderitaan. Ini terulang berkali-kali dalam sejarah. 

Pada periode dakwah di Mekah, para sahabat Nabi yang mulia 
mendapat tekanan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya. 
Yasir dan Sumayyah (orang tua Ammar) dibunuh secara sadis. Bilal 
ibn Rabbah dianiaya. Akan tetapi, setelah itu Islam menyebar ke 
seluruh penjuru dan berdirilah negara Madinah. 

Perang Salib yang menelan korban puluhan ribu nyawa di 
Palestina, juga mengawali kebangkitan Islam. Kebangkitan ini 
dipelopori oleh Salahuddin Al Ayyubi melalui negara Ayyubiah-nya 
yang mampu mengembalikan kota Quds ke pangkuan Islam. 

Pembantaian yang dilakukan Hulako di Bagdad dan Syam 
mengawali bangkitnya Islam di bawah kepemimpinan Raja Qutuz 
dan Beibres. Kebangkitan ini lahir dari negaranya, Al Mamalik, yang 
berpusat di Mesir. 

Pembantaian di Andalusia menyulut semangat juang umat Islam 
di Turki sehingga perluasan wilayah Utsmaniyah sampai ke 
perbatasan Hongaria dan Austria. 

Oleh karena itu, kita berpikir positif bahwa Allah Swt. akan 
segera memberikan kemenangan atas umat Islam melalui tragedi 
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yang terjadi di Ambon dan Maluku di ujung Timur, Chechnya di 
Eropa Timur, dan Palestina di Timur Tengah. 

Format Kerukunan Beragama 
Konflik bernuansa agama belakangan ini kerap terjadi. Padahal, 

pertemuan antartokoh dan pemimpin umat beragama juga sering 

dilaksanakan. Hal ini membuat kita menjadi bertanya-tanya, sejauh 

mana efektivitas pertemuan dan seminar bagi tumbuhnya 

ketenteraman hidup beragama kita? Jangan-jangan, yang mereka 

bicarakan dengan yang terjadi di lapangan saling berbeda. Dalam 

seminar-seminar ilmiah, masing-masing tampak berbicara normatif 

dan ideal. Akan tetapi, di lapangan, konsep-konsep itu menjadi tidak 

berlaku. Yang ada adalah ambisi dan egoisme. Inilah yang sekarang 

perlu dievaluasi oleh pihak-pihak terkait. 

Baru-baru ini ada yang menyarankan agar pertemuan itu 

ditingkatkan frekuensinya. Akan tetapi, menurut hemat penulis, 

pertemuan basa-basi seperti yang terlaksana selama ini tidak bakal 

menuntaskan persoalan. Yang membantu terwujudnya kenyamanan 

hidup beragama adalah saling terbuka dan kemauan menjaga diri dari 

unsur-unsur egoisme tadi. Salah satu kuncinya adalah tidak sekali-

kali meneruskan program menyebarkan agama di tengah masyarakat 

yang sudah terikat dalam sebuah agama tertentu. Bila program 

mengagamakan orang yang sudah bergama berjalan terus, baik 

dengan cara kasar seperti pemaksaan ataupun dengan cara-cara licik 

dan murahan seperti memberi bantuan dengan maksud tertentu 

kepada orang-orang yang sedang terdesak, dapat dipastikan, kapan 

pun kerukunan beragama di bumi Indonesia ini tidak akan aman. 

Jadi, sudah saatnya para pemimpin umat beragama di Indonesia 

mengevaluasi program dakwah dan penyebaran agamanya masing-

masing. Kemudian, pemerintah, harus aktif memantau kondisi yang 

terjadi di masyarakat agar penyimpangan-penyimpangan seperti itu 

dapat dicegah untuk menghindari bentrokan yang lebih luas.  
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Fitnah Kubro 

Dan Pengulangan Sejarah 

ecara sederhana, sejarah dapat kita sebut sebagai 'catatan masa 

lampau'. Catatan yang menggambarkan kehidupan masyarakat 

manusia pada masa-masa silam dari berbagai bidangnya; 

kehidupan beragama (dalam hal ini yang paling menonjol adalah 

ideologi), pergaulan sosial, iklim politik, tatanan ekonomi, disiplin 

hukum, komitmen pada nilai-nilai moral dan etika dan aspek-aspek 

lainnya. Kesemua aspek itu terangkum dalam sebuah catatan dan 

itulah yang kita sebut sebagai 'sejarah'. 

Jadi meneropong sejarah suatu bangsa tidak bisa ditinjau hanya 

dari satu aspek semata-mata, aspek ekonomi umpamanya. Karena 

ekonomi bukan sisi yang berdiri sendiri dan terpisah dari sisi lainnya. 

Perilaku ekonomi sering diwarnai oleh visi terhadap materi. Visi ini 

sangat terkait dengan ideologi. Sebab, manusia adalah makhluk yang 

integrated, yang melakukan sejumlah peran dalam hidupnya. Tidak 

ada manusia yang hidup hanya untuk aspek tertentu saja. Masyarakat 

juga demikian. Masyarakat yang merupakan kumpulan dari sejumlah 

individu, tidak ada yang secara khusus memerankan satu aspek dalam 

kegiatan hidupnya. Tapi dalam masyarakat itu, terdapat sejumlah 

aspek yang diperankan oleh suatu masyarakat. Demikian pula halnya 

suatu bangsa yang merupakan kumpulan dari masyarakat. 

Dengan demikian, setiap kali kita ingin menyoroti sejarah suatu 

masyarakat dari satu sisi belaka, tidak mengikutsertakan sisi lainnya, 

maka selama itu pula analisis kita menjadi timpang dan tidak 

S 
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menemukan titik-titik kebenaran. Karena metodologi kita dalam 

memahami sejarah belum benar. Maka kesimpulan yang 

dihasilkanpun juga tidak benar. 

Begitulah halnya umat Islam. Seorang peneliti yang membaca 

sejarah umat Islam untuk priode tertentu, tidak bisa memfokuskan 

penelitiannya hanya untuk aspek tertentu dengan tidak mempedulikan 

aspek lainnya, khususnya ideologi (‘aqidah) yang membentuk visi 

dan cara pandang umat Islam terhadap aktifitas hidup yang beraneka 

ragam. Sebab umat Islam, di kurun apapun mereka hidup, adalah 

komunitas yang visi dan misinya dibentuk oleh ‘aqidahnya. 

Kendatipun peneliti tadi bukan secara khusus menyoroti aspek 

ideologi dan kehidupan spiritual umat Islam, tetapi ia umpamanya 

hanya meneliti aspek ekonomi atau politik masyarakat muslim 

tertentu di zaman tertentu pula, namun ini adalah masalah yang 

melekat pada diri umat Islam. Kekeliruan metodologi akan 

berpengaruh besar pada kesimpulan yang dihasilkan. 

Penulisan sejarah 
Ada dua pihak yang terlibat dalam penulisan sejarah Islam:  

1. Penulis sejarah atau biasa disebut dengan mu’arrikh atau ahli 

sejarah dan 2. Nara sumber yang memberi masukan kepada penulis 

sejarah yang bisa kita sebut sebagai informan atau ‘ikhbari’. 

Informan memberikan bahan baku kepada ahli sejarah dan oleh ahli 

sejarah ditulis sebagai sejarah. 

Kedua unsur di atas berpengaruh besar pada tampilan sejarah 

yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bila salah satu dari kedua 

unsur tersebut mengalami distorsi, apalagi kedua-duanya, maka 

tampilan sejarah yang akan dibaca oleh generasi belakangan akan 

demikian buruknya sehingga menghilangkan rasa percaya pada 

generasi awal yang sebenarnya tidak demikian yang terjadi. 

Penulis sejarah Islam dapat dibagi menjadi tiga: 

1. Penulis sejarah yang dari awal tidak mampu bersikap obyektif 

dan telah menampakkan kepemihakannya kepada kepentingan 

tertentu. Termasuk dalam kategori ini misalnya: al-Mas`udi, al-

Ya`qubi dan lainnya. Mereka ini memang sengaja memberi warna 

tertentu dalam kitab sejarah yang mereka tulis, yakni warna syi`ah. 
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Mereka hanya memuat informasi sepihak yang memburuk-burukkan 

Mu`awiyah [ra] dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Dan di sisi lain 

menyanjung-nyanjung `Ali [ra] dan keluarganya sampai ke tingkat 

mengkultuskannya. Berita yang mereka peroleh dari ikhbari atau 

informan, diterima bulat-bulat, tanpa seleksi dan bahkan dibumbu-

bumbui dengan cerita bohong. 

2. Penulis sejarah yang selektif. Mereka ini dalam menerima 

informasi sejarah (khabar) yang bernada miring, terlebih dahulu 

mengukurnya dengan standar al-Qur’an dan al-Sunnah, khususnya 

yang berkaitan dengan watak dan karakter sahabat Nabi saw. Bila 

berita tersebut menyimpang jauh dari petunjuk al-Qur’an dan ucapan 

Nabi, mereka tidak segan-segan menolaknya. Apalagi berita itu 

muncul dari seorang nara sumber yang fanatis kepada salah satu 

pihak, seperti para ikhbari Syi`ah Rafidhah yang menghalalkan 

semua cara untuk memukul lawannya. Penulis yang selektif berusaha 

menghindari informasi dari narasumber yang murahan itu. Termasuk 

mu’arrikh kelompok ini ialah Abu Bakar ibn al-`Arabi (bukan Ibnu 

`Arabi) dalam kitabnya al-`Awashim min al-Qawashim dan Ibnu 

Katsir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah. 

3. Ada penulis sejarah yang menempuh metode lain. Dalam 

menyikapi berita-berita miring dari para ikhbariyyin syi`ah dan 

khawarij, mereka menerima sebagian khabar-khabar itu untuk dimuat 

dalam kitab-kitab mereka, bukan untuk mereka yakini kebenarannya, 

tetapi sekadar menyajikannya sebagai informasi, si A berkata begini, 

si B berkata begitu... Mereka, dengan ilmunya dan kejeliannya, sudah 

mengetahui mana berita yang benar dan mana yang palsu dan dibuat-

buat. Khabar-khabar itu mereka paparkan dengan menyebutkan mata 

rantai sumber berita itu yang lazim disebut isnad dalam ilmu hadits. 

Secara tanggung jawab moral, mereka, para penulis sejarah tadi, 

sudah terlepas tugas dan tanggungjawabnya. Karena, suatu berita 

kendatipun diragukan kebenarannya, selama disebut narasumbernya, 

maka tanggungjawab penulis sudah lepas. Ada semacam kaidah 

dalam ilmu hadits, ‘barangsiapa yang telah menyebutkan isnadnya, 

berarti telah lepas tanggungjawabnya’. Tanggungjawabnya sekarang 

ada di pundak pembaca. Pembaca harus mempelajari kebenaran 
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berita itu dengan metode pelacakan validitas si pembawa berita 

(ikhbari). 

Pertanyaan yang mungkin mengganjal di benak sebagian 

pembaca kontemporer, mengapa mu’arrikh itu memuat berita-berita 

miring yang dia sendiri tidak percaya kebenarannya? Jawabannya 

adalah karena tugas mereka adalah mengumpulkan berita sejarah, 

bukan dalam konteks menilai atau menyeleksi berita sejarah. Semua 

yang mereka terima, mereka koleksi dan paparkan seperti yang 

dituturkan oleh nara sumber -hanya saja dengan isnad. Sebab 

pemuatan informasi-informasi sejenis itu, tak dapat dipungkiri ada 

juga faedahnya. Paling tidak orang mengetahui berita yang tidak 

benar itu seperti apa adanya. Dan berita-berita itu terkadang ada yang 

memuat rincian suatu peristiwa yang tidak didapat dalam berita yang 

valid. Kemudian, kitab-kitab itu ditulis pada zaman di mana tingkat 

pemahaman masyarakat muslim terhadap sejarah pendahulunya 

relatif baik sehingga kontroversi itu tidak mengganggu pola pikir 

mereka. Tidak seperti zaman kita, di mana masyarakat muslim lebih 

banyak yang buta sejarah dan daya deteksinya relatif lemah. Ketika 

mendengar berita-berita miring, mereka langsung percaya begitu saja, 

tanpa bersikap kritis terhadap informasi itu. 

Penulis yang termasuk dalam kelompok ini ialah Imam al-

Thabary yang menjadi sorotan dan obyek kajian dari kitab ini, yaitu 

kitabnya yang sangat populer itu Tarikh al-Rusul wa al-Muluk yang 

biasa disingkat dengan nama Tarikh al-Thabary. 

Bila penulis sejarah (mu’arrikh) terbagi dalam beberapa 

kelompok, maka narasumber (ikhbari)pun demikian halnya. Ada 

ikhbari yang tsiqah (sangat terpercaya). Ada yang shaduq (jujur, 

dapat diterima). Ada ikhbari yang sering keliru dalam menyampaikan 

berita. Ada ikhbari yang pembohong. Bahkan ada ikhbari yang suka 

memalsukan berita. Sama halnya seperti hadits Nabi saw. 

Ikhbari yang tsiqah hanya menyampaikan informasi yang akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi ikhbari yang tidak jujur, 

pembohong, pemalsu dan ahli bid`ah berani memalsukan berita yang 

tak pernah terjadi, atau membumbu-bumbui cerita yang ada. 

Kenapa ahli hadits tidak mencurahkan perhatian pada kritik 

sejarah sebagaimana besarnya perhatian yang mereka tujukan kepada 
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kritik Hadits? Pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul, mengingat 

dampak dari penyimpangan sejarah tidak sederhana. Tidak sedikit 

umat Islam yang tersesat akibat menerima informasi sejarah yang 

tidak akurat. Tapi perlu diingat bahwa dahulu, kebutuhan orang pada 

pemurnian sejarah tidaklah mendesak seperti sekarang. Jadi wajar 

saja bila ahli hadits dahulu tidak menyibukkan dirinya dengan 

persoalan sterilisasi sejarah yang saat itu bukan persoalan mendesak. 

Sementara tugas yang lebih menantang di depan mereka menuntut 

untuk diselesaikan yakni pemeliharaan terhadap hadits Nabi [saw]. 

Dahulu masyarakat muslim mengetahui betul apa yang terjadi di 

kalangan sahabat. Watak persengketaan yang menyebabkan perang 

itupun diketahui umat Islam, apa penyebabnya dan siapa yang 

menggerakkan huru-hara itu. Bahkan mereka cerdas betul memilah 

kitab-kitab sejarah mana yang laik dipercaya dan mana yang tidak 

laik dibaca. Tapi kondisi umat Islam sekarang, jauh berbeda dengan 

kualitas mereka waktu itu. Sekarang, para pembaca sudah tidak 

memiliki daya detektor yang kuat untuk memilah mana informasi 

yang laik pakai dan mana yang harus dibuang ke keranjang sampah. 

Saking lemahnya sikap kritis itu, mereka banyak menerima sajian 

informasi dari orang-orang di luar mereka yang memburuk-burukkan 

pendahulu-pendahulu mereka, tanpa melakukan telaah ulang atau 

paling tidak umpamanya sikap reserve, sebelum dilakukan penelitian 

yang lebih mendalam. Aneh, mereka lebih percaya kepada cerita 

orang yang tidak dikenal identitasnya dari informasi al-Qur’an yang 

telah dipastikan kebenarannya. 

Gara-gara menerima informasi sejarah dari sumber yang tidak 

bertanggungjawab mengakibatkan mereka menjadi ‘korban sejarah’. 

Mereka ikut-ikutan berasumsi buruk dan mencerca habis-habisan 

para sahabat Rasul yang telah berjuang mati-matian membela agama 

Allah [swt]. Tidak sedikit pula dari mereka yang terperangkap dalam 

doktrin ‘ahli bid`ah’ yang mengkultuskan keluarga `Ali [ra] dan 

meratapi penderitaan mereka. Padahal antara `Ali dengan Mu`awiyah 

tidak ada persoalan yang prinsip. Antara `Ali dengan `Utsman 

terdapat hubungan persaudaraan yang sangat erat. Itu semua gara-

gara membaca sejarah yang telah mengalami distorsi. 
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Persamaan Kondisi Indonesia dengan fitnah kubro 
Bila kita mengamati dengan seksama peristiwa huru-hara pada 

masa kekhalifahan `Utsman yang berujung pada pembunuhan 

khalifah ketiga itu, dan berlanjut pada masa `Ali [ra] dengan ‘perang 

jamal’ dan ‘perang shiffin’nya, lalu kita kaitkan dengan konteks 

politik kita dewasa ini, akan terlihat adanya kemiripan dalam 

beberapa hal. 

Pertama, adanya otak kerusuhan, atau lebih populer dengan 

istilah ‘aktor intelektual’-nya. Dalam peristiwa fitnah, aktor 

intelektualnya sudah terbongkar yaitu `Abdullah Ibnu Saba’, seorang 

Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Dialah yang 

merancang skenario huru-hara sejak pemerintahan `Utsman hingga 

ke masa `Ali. Sejak Ibnu Saba’ masuk Islam, keadaan umat Islam 

tidak kunjung aman. Dia keluar masuk negeri-negeri Islam untuk 

menyebar fitnah, sekaligus mencari dukungan dan melakukan 

pengkaderan terhadap penduduk setempat yang sevisi dengannya. 

Setiap kali terbongkar kedoknya, dia diusir oleh penduduk setempat 

dan pindah lagi ke negeri lain. Dari Yaman, ke Iraq, lalu ke Syam 

dan terakhir bermukim di Mesir. Sulit dibayangkan massa 

memberontak dari Mesir dan Kufah terhadap Khalifah `Utsman yang 

tinggal di Madinah dalam waktu yang bersamaan tanpa ada suatu 

skenario atau makar yang telah dipersiapkan secara matang. Wilayah-

wilayah yang memberontak kepada pemerintah pusat seluruhnya 

mempunyai isu dan tuntutan yang serupa dan kesemuanya wilayah 

yang pernah didiami oleh Ibnu Saba’. 

Dengan sangat mudah dibuktikan adanya tangan-tangan yang 

bermain di balik persoalan `Utsman, umpamanya, ketika rombongan 

warga Mesir yang datang ke Madinah lantaran terprovokasi oleh 

Sabaisme. Semula mereka ingin melakukan kudeta terhadap 

`Utsman, namun ketika bertemu dengan sang Khalifah, apa yang 

mereka dengar dari provokator ternyata tidak benar dan tidak 

terbukti. Dalam perjalanan pulang, mereka di tengah perjalanan, tiba-

tiba dihadang oleh seseorang yang mengendarai kuda. Orang itu 

berpenampilan aneh dan mencurigakan. Sebentar muncul dan 

mendahului rombongan, kemudian menghilang. Lalu muncul lagi 
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kemudian menghilang. Ketika digrebek oleh rombongan, dia 

mengaku sebagai utusan Khalifah yang membawa sepucuk surat 

yang ada tanda tangan dan stempel Khalifah `Utsman kepada 

gubernurnya di Mesir agar membunuh atau memotong tangan dan 

kaki rombongan ini sesampainya mereka nanti di Mesir. 

Mereka mengambil surat itu, lalu mereka kembali menuju 

Madinah. Mereka mendatangi `Ali, dan berkata kepadanya: Apakah 

Anda tidak melihat musuh Allah? Dia telah menulis tentang kami 

begini dan begitu, sesungguhnya Allah telah menghalalkan darahnya, 

maka ikutlah bersama kami menghadapinya. `Ali menjawab: Demi 

Allah, aku tidak ikut dengan kalian. Mereka bertanya: Lalu mengapa 

Anda menyurati kami. `Ali menjawab: “Demi Allah, aku sama sekali 

tidak menulis surat kepada kalian. Maka mereka pun saling 

memandang satu sama lain, dan sebagian berkata kepada lainnya: 

Untuk inikah kalian bertengkar dan saling murka? Lalu `Ali pergi 

meninggalkan Madinah ke suatu desa. Mereka pun pergi mendatangi 

`Utsman dan mengatakan: Engkau telah menulis tentang kami begini 

dan begitu. `Utsman pun menjawab: “Ada dua pilihan, memilih dua 

orang di antara kaum Muslimin atau aku bersumpah demi Allah yang 

tiada tuhan selain Dia: aku tidak menulis, tidak mendikte, dan juga 

tidak mengajari orang menulis. Surat itu mungkin ditulis oleh 

seseorang dengan cap tanda tangan palsu.” Mereka menjawab: “Allah 

telah menghalalkan darahmu karena engkau telah merusak perjanjian 

(sumpah setia kita)”. Maka mereka mengepung `Utsman [ra] di 

rumah kediamannya. 

Beginilah caranya provokator membangkitkan emosi massa agar 

melakukan tindakan brutal terhadap pemerintahnya. Sebuah tindakan 

yang halus dan sepintas lalu meyakinkan, namun setelah diselidiki, 

sama sekali tidak benar. 

Kedua, kemiripannya dalam menggunakan provokator. Dalam 

melancarkan operasinya, sudah barang tentu Ibnu Saba’ tidak 

sendirian. Dia punya tenaga-tenaga SDM yang terlatih, kader, 

pembantu-pembantu dan jaringan yang siap melaksanakan perintah-

perintah yang dia keluarkan. Tampaknya setiap wilayah Islam ketika 

itu mempunyai provokator-provokator yang telah dikader oleh Ibnu 
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Saba’. Mereka kebanyakannya adalah mantan-mantan budak 

(mawali) yang menjadi tawanan perang. Mereka masuk Islam hanya 

sebagai siasat belaka untuk mencari payung pengaman. Selanjutnya 

mengatur rencana dan strategi menghancurkan Islam dari dalam. 

Mereka sudah diajari cara-cara menimbulkan keresahan, kemudian 

kerusuhan dan memancing amuk massa dan menciptakan keadaan 

huru-hara. Isu-isu yang potensial untuk ditunggangi. Sudah barang 

tentu menggunakan cara-cara licik dan kotor serta berbau fitnah. 

Waktu itu isu yang mereka lontarkan adalah ‘kebobrokan’ 

pemerintah. Mereka menuduh `Utsman bersikap nepotisme dalam 

mengangkat gubernur-gubernurnya di wilayah-wilayah. Ada pula isu 

pembagian harta ghanimah (rampasan perang) yang tidak adil. Ada 

isu penggantian sahabat-sahabat senior dan digantikan oleh orang-

orang muda. Kesemua isu-isu tersebut sudah tentu dibuat-buat dan 

tidak berdasarkan fakta yang meyakinkan. Semua tuduhan itu pernah 

ditangkis oleh `Utsman dalam berbagai dialog terbuka dengan 

mereka dan mereka mengakuinya. Tetapi, dasarnya provokator, 

hanya semata-mata memanfaatkan isu-isu yang bisa membangkitkan 

emosi massa yang terdiri dari masyarakat pinggiran dan berekonomi 

lemah yang sangat gampang untuk disulut. 

Bila diamati secara garis besar, pihak-pihak yang melancarkan 

aksi huru-hara dalam sejarah Islam terdiri daru dua kelompok besar; 

yaitu (1) orang-orang Yahudi dan, (2) orang-orang Persia, yang 

masuk Islam karena mereka kalah perang. Mereka masuk Islam 

dengan menyimpan dendam, karena kerajaan mereka yang begitu 

megah dan luar biasa besar hancur porak poranda ketika berhadapan 

dengan pasukan Islam. Kaum Yahudi terusir dari Jazirah `Arabia 

sejak masa Nabi [saw]. Sedangkan orang-orang Persia merasa 

dendam, karena kekuasaan Imperium Persia yang megah itu ambruk 

selama pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin, khususnya pada masa 

Abu Bakar, `Umar [ra], dan awal pemerintahan `Utsman. 

Ibnu Saba’ sendiri adalah orang Yahudi dari Yaman. Sangat 

mencurigakan, dia baru masuk Islam setelah masa `Utsman. Padahal 

dia hidup sejak zaman Rasulullah [saw], Abu Bakar dan `Umar. Apa 

gerangan kenapa dia tidak masuk Islam sebelum `Utsman dan baru 
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masuk Islam pada masa `Utsman? Ini mengundang tandatanya besar. 

Kuat dugaan, dia tidak masuk Islam pada zaman Rasul, karena 

soliditas kaum muslimin sangat kuat, sehingga dia akan merasa 

kesulitan untuk melancarkan aksi-aksinya. Demikian juga semasa 

dua khalifah pertama. Dia menunggu sampai kondisi umat Islam 

sedikit mencair, dan pemimpin umat orang yang berwatak relatif 

lunak, toleran dan lembut. Dan itu ada pada `Utsman. Ia tidak berani 

dengan `Umar, karena `Umar berwatak keras dan tidak kenal basa-

basi dengan provokator. 

Ketiga, kemiripan dalam sasaran (obyek) provokasi, yaitu orang-

orang yang hidup dalam kondisi susah dan terjepit serta kaum 

pengangguran. Dulupun -pada masa `Utsman- yang jadi sasaran 

provokasi itu adalah kaum pinggiran yang hidup susah. Mereka ini 

karena terjepit oleh kondisi ekonomi, gampang dibakar emosinya. 

Dan dulu, mereka adalah orang-orang badui yang mempunyai 

tempramen kasar, nekad, tidak mengenal basa-basi dan berpikir 

pragmatis/pendek. Mereka tidak biasa berfikir rasional, tenang dan 

berbuat dengan suatu perencanaan. Apalagi keinginan menyelidiki 

benar tidaknya isu yang mereka terima. Ini sangat jauh dalam logika 

mereka. Begitu mereka dibakar oleh provokator dengan isu-isu yang 

sepintas lalu masuk akal mereka yang singkat, mereka langsung 

terprovokasi dan mengambil tindakan dan jalan pintas. 

Dari nuktah-nuktah di atas dapat kita lihat kemiripan-kemiripan 

antara kondisi yang tidak stabil di negeri ini dari 1997 hingga 

sekarang, dengan kondisi masa lalu pada masa `Utsman. Bedanya 

yang sangat menonjol, ialah kalau pada masa `Utsman, kebobrokan 

pemerintah itu hanya semata-mata isu yang tidak dapat dibuktikan, 

sementara kebobrokan pemerintah orde baru sangat gampang untuk 

dibuktikan. 

Kesalahan memahami sejarah, tidak hanya dialami oleh orang 

awam saja. Yang lebih ironis, kalangan yang mempelajari Islampun 

iku latah mengikuti orientalis dalam meneropong sejarah Islam masa 

lalu. Ada pengalaman penulis yang agak menarik ketika mengajar di 

Program Pascasarjana UIN (dahulu IAIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Sebagian besar mahasiswa telah termakan oleh sejarah yang 
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distortif. Pandangan mereka terhadap salah satu pemeran sejarah 

sudah demikian suram. Bahkan mereka tidak merasa sungkan 

melecehkan Mu`awiyah Ibn Abi Sufyan dan `Amru Ibn al-`Ash dan 

sahabat-sahabat lainnya. Bahkan menuduh sahabat yang mulia itu 

sebagai orang yang haus kekuasaan. Sungguh pekerjaan saya 

meluruskan pikiran orang yang menjadi ‘korban sejarah’ amat berat. 

Karena konsepsi ini sudah mereka warisi ketika mereka duduk di 

program S1 dan dimatangkan lagi ketika mereka di S2 dan S3. 

Bahkan ada di antara mereka yang sudah berpikiran beku. Jika 

persoalan fitnah ini dijelaskan kepada mereka secara proporsional, 

mereka balik menuduh, sikap itu adalah a-historis. Padahal mereka 

yang menjadi ‘korban sejarah’, gara-gara tidak membaca sejarah dari 

sumbernya yang akurat. Mereka hanya menelan bulat-bulat ide dan 

keterangan dari dosen sejarahnya yang mengalami nasib serupa. 

Namun di sana masih ada secercah harapan untuk mengajak calon-

calon intelektual di masa depan, untuk berfikir lebih jernih, rasional 

dan proporsional.  
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Sunnatullah dalam Politik 

elama ini, sunnatullah yang dipahami kebanyakan orang ialah 

hukum alam seperti gaya gravitasi bumi, perputaran bumi 

mengelilingi matahari, air mencari tempat yang paling rendah, 

dan lain-lain yang sejenis itu. Padahal, sesungguhnya sunnatullah 

bukan itu saja. Yang paling banyak disorot Al Qur’an sebagai 

sunnatullah justru fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku 

manusia dan masyarakat yang jika melanggar “rambu-rambu” 

tertentu akan berhadapan dengan ketentuan Allah yang pasti dan 

tidak akan beranjak walau setapak pun. Umpamanya, suatu kaum 

yang diuji Allah dengan nikmat dan kekayaan melimpah ruah, tetapi 

kesenangan itu kemudian mereka gunakan untuk hal-hal yang 

dimurkai Allah, seperti hura-hura, foya-foya, dan mengumbar hawa 

nafsu, akan ditimpakan Allah kepada mereka bencana hebat. Allah 

Swt. Berfirman, “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, 

maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di 

negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi mereka melakukan 

kedurhakaan dalam negeri itu. Maka, sudah sepantasnya berlaku 

terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan 

negeri itu sehancur-hancurnya.” (Q.S. Al Isra,17: 16) 

Manusia-manusia yang tidak mau menerapkan konsep Allah 

(baik yang bersifat hukum, ekonomi, politik, sosial, dll.) pun akan 

menghadapi kehidupan yang “sempit” seperti yang diterangkan Allah 

dalam Al Qur’an surat Thaha ayat 124. Kehidupan seperti ini bisa 

diterjemahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, utang 

melilit pinggang, kondisi sosial yang rawan, hukum yang tidak 

S 
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berwibawa, iklim politik yang mengerikan dengan perebutan 

kekuasaan, dan sebagainya. 

Selain Al Qur’an, Hadits Nabi sangat kaya dengan informasi 

semisal ini. Hadits bahkan tidak hanya menceritakan keadaan 

sebenarnya yang terjadi kala itu, tetapi juga menginformasikan 

masalah-masalah futuristik (nubu’at) yang sebagian besar telah teruji 

kebenarannya. Sekali lagi, sunnatullah yang diterangkan di dalam 

Hadits juga berkaitan dengan “human behaviour”. Memang biang 

kerusakan dan kehancuran di dunia ini tidak lebih dari manusia. Nah, 

jika ayat-ayat dan prediksi Nabi itu diaktualisasikan, tidak terlalu 

sulit menangkap kejadian serta kondisi sulit yang kita alami sekarang 

ini. Sudah tentu sunnatullah dalam politik itu sangat banyak dan tidak 

mungkin diuraikan satu persatu dalam halaman ini. 

Di antara sunnatullah itu ialah bila keadilan tidak ditegakkan, 

niscaya kehancuran tidak dapat dihindarkan. Ketidakadilan dapat 

dijumpai dalam berbagai sektor dan beraneka bentuk. Ada 

ketidakadilan dalam pemerataan hasil pembangunan: yang menikmati 

hasil pembangunan adalah hanya segelintir saja dari rakyat, 

sementara mayoritas rakyat tetap dalam garis kemiskinan dan 

memprihatinkan, bahkan dapat disebut sebagai “tamu” di negeri 

sendiri. Bentuk seperti ini amat populer di negeri kita. Kerusuhan 

yang banyak terjadi di mana-mana hingga akhir-akhir ini 

membuktikan benarnya asumsi ini. Orang-orang yang merasa tidak 

turut mengecap hasil, sementara ia merasa memiliki hak di dalamnya, 

biasanya menjadi pemantik lahirnya kehancuran sosial. 

Ada pula ketidakadilan dalam menilai dan memperlakukan pihak 

lain, seperti dalam pemilu, misalnya. Ketidakadilan yang sangat 

mengancam ialah perlakuan diskriminatif dalam menegakkan hukum. 

Pada prinsipnya, hukum/peraturan harus berlaku untuk semua orang 

tanpa kecuali. Setiap yang bersalah harus dikenakan hukuman. Tidak 

seorang pun yang kebal terhadap hukuman. Maka, di dalam Islam 

dikenal asas “equality among the law” (persamaan kedudukan di 

mata hukum) yang belakangan diadopsi oleh hukum Barat sebagai 

salah satu asasnya. Prinsip ini di dalam Islam sangat dipegang teguh, 

sehingga Nabi saw. sendiri pernah mengeluarkan pernyataannya, 



57 

“Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong 

tangannya.” (H.R. Bukhari). 

Umar ibn Al Khattab menghukum putra gubernurnya di Mesir 

karena memukul seorang pemuda Kristen Koptik dengan cambuk. 

Pemuda Koptik itu disuruh Umar membalas putra gubernur. Tidak 

seorang pun yang kebal hukuman, baik karena jabatan ataupun 

karena status sosial. Yang salah harus dipersalahkan demi keadilan. 

Isyarat kehancuran akibat tidak menegakkan keadilan itu datang 

dari hadits Nabi sendiri: Sesungguhnya penyebab kehancuran 

bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu adalah perlakuan yang 

diskriminatif. Jika yang mencuri itu berasal dari rakyat jelata, 

mereka menegakkan hukum. Akan tetapi, jika pencurinya orang-

orang elit, mereka bebaskan begitu saja... (H.R. Bukhari, Muslim 

dan Tirmizi).
1
 

Dalam dunia peradilan, praktik kolusi atau suap menyuap bukan 

hal baru lagi. Persekongkolan antara hakim, jaksa, dan pengacara 

sudah menjadi rahasia umum. Demikian juga dengan mafia peradilan 

atau putusan yang ditenderkan. 

Orang yang jelas-jelas bersalah bisa lepas dari hukum, sementara 

orang yang tidak berdosa, entah bagaimana skenarionya, bisa dijerat 

oleh hukuman dan masuk penjara. Kasus-kasus yang santer di media 

massa hanyalah sebagian kecil dari praktik kezaliman di masyarakat. 

Kasus terbunuhnya Udin di Yogyakarta penuh dengan misteri dan 

pembunuhnya konon belum didapatkan. Sementara yang dikorbankan 

adalah orang yang tidak tahu menahu duduk persoalannya. 

Terbunuhnya empat mahasiswa Trisakti juga mengundang 

tandatanya besar. Siapa penembak yang sesungguhnya, apakah polisi 

atau ada pasukan lain? Lebih penting dari itu, mengapa di pengadilan 

yang dipersoalkan adalah kesalahan prosedur, padahal seharusnya 

siapa pelaku dan perancang pembunuhan? 

Kasus lain adalah banyaknya tahanan yang mati di dalam penjara 

tanpa diketahui duduk perkaranya. Pencuri seribu rupiah bisa mati 

digebuk massa, tetapi pencuri miliaran, bahkan triliunan rupiah hidup 

                                                
1
  Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il, al-Shahih, Bab Al-Ambiya, Al Maghazy, dan 

Al Hudud; Muslim, al-Shahih, bab Al Hudud; dan Tirmizi. 
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bebas dan bahkan terhormat. Pembantai ribuan nyawa manusia di 

Tanjung Priok, Lampung, dan Aceh sampai hari ini belum diajukan 

ke meja hijau. Kasusnya ditutup begitu saja karena alasan politik. 

Dengan gampangnya, Try Sutrisno menjawab kepada wartawan, 

“Kasus Tanjung Priok sudah ditutup”. Siapakah yang menutupnya? 

Mengapa ditutup dan apa alasannya? Kalau ada, kuatkah alasan itu? 

Padahal sebetulnya, tidak satu kejahatan pun dapat dinyatakan 

“selesai” sebelum perkaranya diputuskan di pengadilan. 

Pada era reformasi ini, dalam pelepasan napol (narapidana 

politik) dan tapol (tahanan politik) saja sudah terlihat benih 

diskriminasi. Yang banyak dilepaskan adalah tahanan yang mendapat 

dukungan Amerika. Alasan pemerintah sementara ini ialah bahwa 

tapol dan napol berkelas-kelas. Yang dibebaskan hanya napol yang 

terlibat penghinaan terhadap pemerintah Orde Baru. Sementara Tapol 

dan Napol Islam tetap mendekam di dalam sel. Mengapa? Karena 

mereka tidak masuk daftar “pesanan” dan orang Islam tidak memiliki 

pembela, kecuali Allah Swt. Kasus ini juga membuktikan bahwa 

persoalan Islam masih dianggap “berat” oleh penguasa. Tahanan 

yang dipenjarakan karena memperjuangkan Islam masih menempati 

urutan paling berbahaya dalam pandangan mereka. Untuk itu, 

pelepasannya tidak bisa dengan segera. Sementara itu, oposisi yang 

didukung Amerika, seperti Pakpahan, tidak mampu dihalangi 

pemerintah. Sekarang, sesudah dilepaskan, Pakpahan justru jadi “PR” 

pemerintah. Di sana sini, ia membuat move dan psy-war. Itu rasanya 

tidak akan terjadi pada tapol dan napol Islam yang istiqamah dengan 

Islamnya. 

Selain ketidakadilan, kufur terhadap nikmat Allah juga 

berpotensi mendatangkan kemurkaan Allah alias bencana. Karunia 

Allah tidak semata-mata menjadi bukti atas keridhaan Allah pada 

manusia. Karunia Allah juga bisa menjadi ujian bagi kecerdasan 

manusia. Bila mereka kurang pandai bersyukur, nikmat tadi bisa saja 

dicabut Allah secara mendadak (uncountable) dan akhirnya mereka 

jatuh dalam kemelaratan yang berkepanjangan. Bentuk-bentuk kufur 

nikmat dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. 

1. Memandang bahwa kesuksesan yang dicapai manusia adalah 

karena kehebatan dan keahliannya (human ability) semata. 
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Padahal, dalam kacamata Islam, semua kesuksesan manusia 

adalah karena kemurahan Allah Swt. Ketika Indonesia berada 

pada puncak kejayaannya, penguasanya sering memberi kesan 

bahwa keberhasilan itu adalah lantaran kehebatannya dan 

ketepatan strategi pembangunan. Belakangan baru terbukti 

bahwa kejayaan itu semuanya adalah semu. Kemewahan itu 

berasal dari utang luar negeri yang ratusan miliar dollar US. 

Pemerintah dan jajarannya berpesta pora dengan pinjaman, 

sementara yang akan memikulnya adalah rakyat kecil yang tidak 

merasakan sedikit pun hasil pinjaman itu. 

2. Menggunakan kekayaan materi itu untuk sesuatu yang dimurkai 

Allah. Konsekuensi sikap syukur atas nikmat ialah 

mengalokasikannya di jalan Allah. Maksudnya tentu tidak saja 

membangun masjid sebab Islam tidak hanya berputar di sekitar 

masjid. Dunia pendidikan kita masih jauh ketinggalan dari 

negara-negara yang sekelas dengan kita. Di negara miskin seperti 

Mesir saja, misalnya, Al Azhar sanggup memberikan pendidikan 

gratis dan berkualitas kepada rakyat Mesir dan pendatang dari 

dunia Islam, termasuk dari Indonesia, mulai dari SD sampai ke 

tingkat doktoral. Sementara di Indonesia, pada masa kejayaannya 

pun, pemerintah tidak mampu memberikan pendidikan gratis 

kepada rakyat. Pendidikan yang ada pun tidak membuat rakyat 

menjadi cerdas, saking rendahnya mutu pendidikan negara ini. 

Akhirnya, pendidikan berkualitas diserobot oleh lembaga-

lembaga swasta untuk kepentingan bisnis dan misinya. 

Kesehatan tidak kurang parahnya. Walaupun puskesmas 

tersebar sampai ke desa-desa, namun itu sangat tidak memadai 

bila dibanding dengan kadar nikmat yang diberikan Allah. Harga 

obat melambung tinggi. Padahal, di negara lain, subsidi terhadap 

obat itu demikian besarnya, sehingga rakyat tidak merasa berat 

untuk berobat. Demikian pula memberdayakan ekonomi rakyat 

dengan membagi-bagi nikmat itu secara merata kepada seluruh 

rakyat, agar tidak hanya dirasakan segelintir anak bangsa, apalagi 

hanya dinikmati oleh orang asing yang kemudian menjadi warga 

negara RI. Namun, yang terlihat di depan mata kepala kita, 
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nikmat yang melimpah ruah itu justru dibuang ke tempat-tempat 

maksiat: meja perjudian, diskotik, panti pijat, pesta-pesta mewah, 

dan tempat-tempat prostitusi. 

3. Pemborosan (tabzir atau mubazzir). Pemborosan adalah watak 

yang melekat dalam pemerintahan Orde Baru dan menjangkit 

pada orang-orang kayanya. Bukan rahasia lagi dalam suatu 

instansi, bila diakhir tahun anggaran belanja, tidak boleh ada 

yang tersisa. Jika masih tersisa, itu harus dihabiskan dengan cara 

apapun jua. Di tahun 1997 di mana rakyat sedang rentan-

rentannya menanggung beban krisis moneter, kita temukan ibu-

ibu dharmawanita dari suatu departemen melakukan shoping ke 

Bangkok dan Singapura. Apakah anda kira mereka ini pergi 

dengan biaya dari kantong suaminya masing-masing? 

Impossible! 

Dua Bencana: Kelaparan dan Ketakutan 
Kufur nikmat dalam perspektif Al Qur’an akan mendatangkan 

dua bencana besar: pertama, kelaparan (al-ju`), yang bisa 

diterjemahkan dengan krisis pangan, sembako, dan krisis moneter, 

walaupun pada negeri agraris seperti Indonesia yang curah hujannya 

relatif tinggi, tanah pertaniannya terhampar luas lagi subur, dan—

secara logika—tidak mungkin mengalami krisis pangan. Faktanya, 

negeri kita benar-benar mengalami krisis tersebut. Kita masih 

mengimport beras dari luar. 

Kedua, ketakutan, kekhawatiran, dan rasa tidak aman (al-khauf). 

Kedua bencana ini sudah terjadi secara real dalam masyarakat: 

ketakutan yang mencekam akibat kerusuhan massal, isu ancaman 

bom, serta ketakutan akan tindakan kejahatan (fear of crime) seperti 

penodongan, perkosaan, pembunuhan, dan sebagainya. Semua itu 

membuat orang hidup tidak tenteram, tidak merasa aman, atau 

senantiasa dihantui perasaan cemas dan khawatir. 

Hal inilah yang diperingatkan Allah dalam salah satu ayat-Nya: 

“Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang tadinya 

aman sentosa, memperoleh rezeki yang melimpah ruah dari berbagai 

penjuru, tetapi (penduduk) negeri itu kufur terhadap nikmat Allah, 
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maka Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan rasa takut, 

akibat apa yang mereka perbuat.” (Q.S. An-Nahl, 16: 112). 

Meski mengancam demikian, pada ayat lain, Allah Swt. juga 

memberikan solusi atas dua bencana tersebut: “Maka hendaklah 

mereka menyembah Tuhan yang memiliki Baitullah ini, yang 

memberi mereka makan dari kelaparan dan memberi rasa aman dari 

ketakutan.” (Q.S. Quraisy, 106: 3-4). 

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa solusi yang hakiki dari 

krisis-krisis tersebut adalah memperbaiki hubungan dengan Allah 

Swt. yang dibahasakan dengan ungkapan “menyembah Allah”. 

Selama ini, kita memang sudah melakukan penyembahan kepada-

Nya, namun penyembahan itu masih sektoral dan parsial. Kita 

menyembah Allah hanya di dalam shalat saja. Di luar shalat dan 

ibadah seremonial lainnya, kita cenderung tidak menyembah Allah. 

Buktinya, kita masih enggan menerapkan sistem yang disyariatkan 

Allah Swt. Kita pun masih lebih percaya pada sistem yang kita 

ciptakan sendiri. Bukankah ini artinya kita tidak percaya bahwa 

sistem yang disyariatkan Allah itu efektif untuk mengatur kehidupan 

kita? 

Begitulah sunnatullah. Semoga pengalaman masa lalu jadi 

pelajaran berharga bagi kita semua. Amiin.  
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Kezaliman Pasti Runtuh 

i antara sunnatullah yang berdimensi sosial, ada yang 

berkaitan dengan kehidupan berpolitik. Hal tersebut 

diketahui melalui penegasan Al Qur’an dan petunjuk-

petunjuk Nabi dengan intonasi yang khas. Misalnya, sudah 

menjadi sunnatullah bahwa kezaliman pasti akan runtuh, meskipun 

didukung oleh berbagai perangkat kekuasaan yang mapan. 

Pertarungan antara pendukung kebatilan dan pendukung kebenaran 

biasanya berlangsung seru dan memakan waktu yang lama, tetapi 

kemenangan pada akhirnya berada di pihak yang benar. Runtuhnya 

kezaliman disebabkan karena hal itu merupakan bagian dari kebatilan 

yang—menurut Al Qur’an—tidak memiliki potensi untuk bertahan 

lama. Kezaliman—dengan segera atau perlahan-lahan—pasti akan 

ambruk dan menjadi catatan hitam dalam sejarah umat manusia. 

Kecepatan runtuhnya kezaliman akan bergantung pada kekuatan yang 

menopang kebenaran sebagai rival kezaliman tadi. Allah Swt. 

berfirman, “Katakanlah (Ya Muhammad!):Telah datang kebenaran 

dan telah runtuh kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti akan 

lenyap.” (Q.S. Al Isra, 17: 81). 

Kezaliman berarti penganiayaan, merugikan pihak lain, berlaku 

curang, tidak menegakkan keadilan, berat sebelah, dan sebagainya. 

Zalim adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan. 

Di panggung sejarah kekuasaan, ada seorang penguasa yang 

dikenal sangat arogan, zalim, dan tiran. Ia memperlakukan rakyatnya 

sebagai sapi perahan atau budak yang bekerja hanya untuk mengabdi 

kepadanya. Dialah “Firaun”, seorang raja pada masa Mesir Kuno, 

D 
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yang menurut ahli sejarah diidentifikasi sebagai Raja Ramses II. 

Kekuasaan Firaun digambarkan sebagai kekuasaan yang tidak 

terbatas dan di tangannya terletak sentral kekuasaan. Ia 

memperlakukan rakyatnya, khsususnya orang-orang Israel, sebagai 

budak. Di dalam Al Qur’an diceritakan bahwa Nabi Musa sampai 

meminta agar Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir 

karena tidak tahan melihat perlakuan Firaun yang tidak manusiawi. 

Keangkuhannya terlihat dari pernyataannya bahwa dirinya adalah 

Raja Mesir, yang sungai-sungainya mengalir di bawah daerah 

kekuasaannya. 

Dalam konteks kekuasaan, Firaun adalah pemimpin yang 

otoriter, tidak mengenal kompromi, tidak boleh dikritik, angkuh dan 

ekspansif. Keangkuhannya membawa dirinya mengaku sebagai 

Tuhan, pemegang kekuasaan tertinggi. Firaun diceritakan pernah 

menantang Nabi Musa untuk mencari Tuhan, sehingga ia perintahkan 

arsiteknya, Haman, agar membangun menara tinggi di Luxor dalam 

rangka mencari Tuhan Nabi Musa. 

Banyak pelajaran menarik dari kisah Firaun, di antaranya sebagai 

berikut. 

1. Firaun bukan sekadar figur yang hidup untuk masa Musa saja, 

tetapi lebih sebagai sifat mentalitas yang membentuk kepribadian 

penguasa (Firaunisme). Jadi, kapan dan di mana saja, Firaun-

Firaun “muda” dapat muncul dalam pentas kekuasaan. Oleh 

karena itu, akhir dari kejayaan Firaun, yaitu “kehinaan”, juga 

akan menimpa penerus-penerus Firaun. Jasanya—seandainya 

dibilang ada—menjadi sirna karena kesalahannya yang 

menumpuk dan tidak sebanding dengan “dosa”-nya. 

2. Bertahannya Firaun di kursi ke”presidenan”nya dan tidak mau 

“lengser keprabon”, menurut perspektif Al Qur’an, adalah karena 

kondisi sosial yang memberinya peluang untuk berlaku 

sewenang-wenang. Allah Swt. berfirman, “Dia (Firaun) 

menghinakan kaumnya, tetapi mereka masih tetap patuh 

kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.” 

(Q.S. Az-Zukhruf,43: 54). 

Maksudnya, rakyat yang dipimpin Firaun waktu itu siap 

untuk dizalimi. Mereka tidak menyampaikan kritik dan tidak 
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melakukan reformasi. Mereka lebih memilih untuk diam karena 

takut. Bahkan sebagian mereka (baca: elit kekuasaan yang biasa 

disebut “al mala`”) cenderung bersorak sorai, berteriak 

kegirangan karena dapat mendompleng dalam kekuasaan Firaun. 

Ternyata, menurut visi Al Qur’an, kepatuhan tidak senantiasa 

merupakan perbuatan terpuji. Dalam kasus Firaun, mereka yang 

betah dengan kediktatorannya dan tidak mau memberontak, 

justru dianggap sebagai “fasik” karena—secara rasio—perbuatan 

zalim tidak berlangsung jika tidak terpenuhi dua unsur: pertama, 

adanya orang yang tega berlaku zalim; kedua, adanya orang yang 

siap untuk dizalimi. 

Jika rakyat Mesir waktu itu melakukan protes dan reformasi, 

niscaya Firaun tidak berani berbuat sewenang-wenang terhadap 

rakyatnya dengan sejumlah ketentuan peraturan dan kebijakan 

yang menyiksa. Akan tetapi, karena mereka diam dan 

menunjukkan loyalitas, Firaun akhirnya semakin yakin bahwa 

dirinya berada di jalan yang benar. 

Dalam politik Islam, fungsi kontrol adalah suatu keharusan untuk 

ditegakkan, siapa pun pelaksananya, bisa lembaga negara, partai 

oposisi, pers, dan rakyat. Konsep ini biasa dikenal sebagai “amar 

ma’ruf nahi munkar”. Entah mengapa, di dalam Islam, soal 

kekuasaan ini sangat diperhatikan norma dan aturannya, termasuk 

keharusan menyampaikan kritik kepada penguasa. Bahkan, dalam 

beberapa hadits, Nabi saw menjelaskan bahwa kedudukan oposan 

dan reformis yang tulus amat terhormat di mata Allah. Rasulullah 

bersabda, “Pemimpin syuhada (nanti di hari akhirat) adalah Hamzah 

ibn Abd Al Muthalib dan orang yang datang kepada penguasa untuk 

menyampaikan kritik, lalu dibunuhnya.” (H.R. Al Hakim) 

Dalam hadits lain disebutkan, “Syahadah (mati syahid) yang 

paling hebat ialah menyampaikan pesan yang benar (kalimatu `adl) 

di depan penguasa yang zalim.” 

Begitulah, Nabi menempatkan posisi reformis lebih tinggi dari 

orang yang terbunuh di medan tempur karena risiko yang pertama 

jauh lebih berat dari yang terakhir. 

Allah mengancam siapa pun yang tidak menegakkan fungsi 

sosial kontrol berupa azab dan doa yang tidak didengar-Nya. Dalam 
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sebuah hadits, Nabi saw. mengatakan, “Kalian harus menegakkan 

amar ma’ruf nahi munkar atau Allah menurunkan hukuman-Nya 

kepada kamu, kemudian kamu berdoa kepada-Nya, tetapi doa itu 

tidak didengar-Nya lagi.” (H.R. Tirmizi, kualitas hasan). 

Masih segar dalam ingatan kita, bencana alam berupa 

kekeringan, asap (kebakaran hutan), dan musibah yang bertubi-tubi 

sekitar tahun 1997, mulai dari tabrakan pesawat hingga demam 

berdarah. Aneh memang, begitu terjadi alih kekuasaan, demam 

berdarah menurun drastis. 

Semoga reformasi yang dilakukan oleh umat Islam berada dalam 

kerangka penegakan amar ma’ruf dan nahi munkar dan umat Islam 

harus tidak terlena dan membiarkan kekuasaan dikendalikan oleh 

badut-badut politik. Maling teriak maling.  
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Islam dan Negara 

iskusi “Islam dan Politik” senantiasa menarik, apalagi jika 

dikaitkan dengan konteks kekinian, saat sebagian besar 

negara-negara Islam lebih diwarnai oleh sistem politik Barat 

beserta instrumen-instrumennya. Padahal, Islam mempunyai sistem 

dan corak tersendiri dalam menata pemerintahan. Paling tidak, 

sejarah telah mencatat pembuktian kekuasan sistem itu selama 

tigabelas abad. 

Suatu hal yang tidak mudah dimungkiri, hangatnya diskusi 

tentang tema ini dikarenakan adanya interaksi dua peradaban besar: 

Islam dan Barat. Barat memberikan pengaruh kepada sejumlah 

intelektual Muslim untuk menerima alternatif yang ditawarkan Barat 

dalam politik, ketimbang mempertahankan sistem yang sudah ada, 

kendatipun konsep itu pernah teruji keampuhannya. 

Diskusi terpanas di antara dua pihak itu barangkali diwakili oleh 

kasus buku “Al Islam wa Ushul Al Hukm” tahun 1925, karya Ali 

Abdul Raziq, seorang mantan hakim pengadilan agama di Mesir. Ada 

sebagian kalangan mengatakan, penulis buku itu sebenarnya bukan 

Ali Abdul Raziq, malainkan seorang orientalis yang mencatut nama 

Ali. Hanya saja, ketika buku itu diributkan oleh khalayak Mesir, Ali 

tidak membantah dirinya sebagai penulisnya. Dalam bukunya itu, Ali 

menilai bahwa Islam tidak membawa aturan dalam berpolitik dan 

bernegara, melainkan sekadar agama yang hanya mengatur hubungan 

vertikal antara manusia dengan Tuhan. Artinya, Ali menyamakan 

Islam dengan agama lainnya, seperti Nasrani yang tidak membawa 

konsep tentang politik. 
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Sudah tentu, klaim ini mengundang reaksi keras dari ilmuwan-

ilmuwan Islam lainnya. Dalam tempo beberapa bulan pun, sekitar 

dua puluh buku terbit membantah Ali. 

Salah seorang di antara ilmuwan yang bereaksi keras terhadap 

Ali adalah Muhammad Dhya’ Ad Din Al Reys, guru besar Sejarah 

dan Peradaban Islam Universitas Kairo, dalam kitab Al Islam wa Al 

Khilafat fi Al `Ashr Al Hadits. Reys menegaskan bahwa buku Ali itu 

kehilangan bobot ilmiahnya karena kandungan buku tersebut tidak 

lebih dari kumpulan klaim-klaim yang tidak didukung oleh sumber-

sumber ilmiah, mirip dongeng ”seribu satu malam”. Ali juga dinilai 

telah jauh menyimpang dari konsensus umat Islam yang menganggap 

bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang sejati. 

Al Azhar sendiri menyampaikan protes keras atas pandangan Ali 

itu sekaligus mengadilinya dalam sebuah sidang terbatas. Azhar 

memandang “ijtihad” Ali itu berarti menghapus sejumlah besar 

ajaran syari’at Islam yang berharga mutlak. Ali juga mengingkari 

sebagian tugas-tugas kerasulan Nabi saw. yang tidak hanya diutus 

untuk persoalan ibadah, tetapi menyampaikan wahyu tentang 

berbagai persoalan hidup manusia secara universal. Tentu hal itu 

merupakan sebuah pelanggaran prinsip intelektual yang berat. 

Akhirnya, Al Azhar memvonis, seluruh ijazah yang pernah diraih 

Ali dari Azhar, dinyatakan batal. Konon, Ali mengakui kekeliruannya 

dan ia menolak bukunya itu dicetak ulang. 

Sejak itu, perdebatan tentang ”Islam dan Politik” hampir tidak 

kunjung surut, kendatipun dalam waktu-waktu tertentu tidak terlalu 

mencuat. Akan teapi, jika diperhatikan, isu ini kembali muncul 

setiapkali ada fenomena Islam yang berdimensi politik lahir di negeri 

Muslim. Biasanya, yang pertama kali mengungkit-ungkit soal tema 

ini adalah pihak Barat atau paling tidak pihak-pihak yang beraliansi 

ke Barat. 

Ketika Pemilu di AlJazair dimenangkan oleh FIS, misalnya, isu 

“Islam dan Politik” kembali mencuat menjadi berita besar. Selain itu, 

ketika rakyat Sudan menuntut diberlakukannya syari’at Islam di 

negeri itu, isu Islam radikal, Islam fundamentalis, bahkan sesekali 

Islam teroris serta merta bermunculan dalam bahasa pers Barat. 

Demikian pula halnya di setiap negeri yang mayoritas Islam, 
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termasuk Turki, yang diawali oleh keberhasilan Refah meraih suara 

mayoritas dalam pemilu di negeri itu. 

Keberatan Barat 
Bila diamati dengan saksama, yang paling keberatan dengan 

politik Islam ini sesungguhnya adalah pihak Barat, yang sekarang ini 

dikomandani oleh Amerika Serikat. Apakah sesungguhnya yang 

mereka khawatirkan? 

Yang menjadi momok besar dalam benak penguasa-penguasa 

Eropa adalah berdirinya kekhalifahan Islam (The Caliphate of Islam) 

kembali sebagaimana dahulu berdiri megah selama belasan abad, 

membentang dari ujung barat di Andalusia (Spanyol) dan kawasan 

Balkan di Eropa Timur hingga ke Indonesia dan Philipina di Timur. 

Selain itu, yang turut memperburuk image mereka tentang 

gambaran pemerintahan Islam adalah potret sejarah Perang Salib 

yang memakan waktu sangat panjang. Peperangan itu sendiri ditandai 

dengan kalah dan menang silih berganti di kedua belah pihak. 

Namun, pada akhirnya, kekalahan yang sangat tragis itu ada pada 

kaum Salib Eropa, ketika komandan perangnya, Louis IX dari 

Prancis, tertangkap oleh pasukan Shalahuddin Al Ayyubi di 

Manshurah, Mesir. Ini menjadi dendam sejarah yang tidak kunjung 

padam di benak setiap insan Eropa. Kisah Perang Salib hingga 

sekarang masih diabadikan dalam kurikulum sekolah di negara-

negara Barat, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Konon, Perang Salib itu sendiri lebih menampakkan corak politik dan 

keserakahan Barat ketimbang perang karena motivasi agama. 

Alasannya, kaum Nasrani di Timur justru berada di belakang pasukan 

Shalahuddin ketimbang memihak kepada tentara Salib dari Eropa. 

Umpamanya, sikap Kristen Koptik di Mesir tidak memihak kepada 

tentara Salib, justru memihak kepada tentara Islam. 

Ketakutan Barat itu tidak hanya pada kekhalifahan Islam, tetapi 

juga kekhawatiran pada sebuah negara yang menjadikan Islam 

sebagai dasarnya. Mereka berusaha sekuat tenaga, menjegal upaya-

upaya untuk mendirikan negara Islam dan menekan negara-negara 

Islam yang sudah berdiri. Jangan sampai negara-negara Islam yang 

sudah ada menjalarkan konsep negara Islam kepada saudara-
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saudaranya. Hal ini bisa dimengerti karena kekhalifahan merupakan 

gabungan dari negara-negara bagian Islam. Seandainya negara Islam 

dapat berdiri tanpa hambatan, itu merupakan dorongan bagi negeri 

lain untuk ikut mendirikan negara Islam; jika jumlah negara Islam 

semakin banyak, pada gilirannya, akan berdiri ”Khilafah Islamiyah” 

yang ditakuti oleh Barat itu. 

Secara konsepsi ilmu politik modern, negara Islam itu harus 

diawali dari mendirikan partai politik Islam karena kekuasaan 

memerintah dalam konsep ilmu politik dan tata negara modern, 

hanya didapatkan melalui dua jalur: pertama melalui jalur konstitusi 

atau demokrasi dan perangkat-perangkatnya, seperti pemilihan 

umum, perwakilan di parlemen, dan sebagainya; kedua melalui jalan 

pintas, yakni revolusi. 

Jika jalur yang ditempuh adalah jalur konstitusi dan ini 

merupakan proses yang umum terjadi, langkah itu harus diawali 

dengan pendirian partai politik Islam. Setelah itu, partai tersebut 

harus mengikuti proses demokrasi dengan ikut menjadi peserta 

pemilihan umum dan harus mendapat suara terbanyak. Jalur inilah 

yang sudah ditempuh oleh kekuatan Islam di beberapa negara 

Muslim seperti FIS di Al Jazair dan Refah di Turki. 

FIS di Al Jazair telah berhasil memenangkan pemilu yang 

demokratis (ala Barat) itu, tetapi hasilnya dibekukan oleh militer 

setempat karena tidak direstui oleh Prancis. Sementara itu, Refah di 

Turki telah melampaui keberhasilan saudaranya, FIS, di Al-Jazair. 

Refah berkesempatan memerintah Turki di bawah kepemimpinan 

Najmudin Erbakan. Akan tetapi, lagi-lagi sejarah berulang. Erbakan 

tidak sempat lama berkuasa. Ia dijegal oleh militer dan kekuatan 

politik Turki yang sekuler. Hingga saat ini, upaya menaikkan kembali 

Najmuddin belum berhasil secara politik. 

Wacana Negara Islam 
Oleh karena hasrat mendirikan negara Islam itu berawal dari 

sebuah wacana politik Islam, Barat sangat berkepentingan jika yang 

menolak konsep tentang negara Islam itu berasal dari kalangan umat 

Islam sendiri, apalagi jika ide itu dilontarkan oleh seorang tokoh 

Islam. Pasalnya, jika disampaikan oleh seorang orientalis, misalnya, 
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tentu ide yang sama akan mendapat penolakan secara total dari 

masyarakat Muslim. 

Dalam tataran pemikiran, Barat telah berhasil mencetak 

serombongan kaum intelektual yang siap mengamini agenda dan pola 

berpikir Barat, sengaja atau tidak sengaja. Mereka hidup di tengah-

tengah masyarakat Muslim dan tidak sedikit dari mereka yang 

memegang posisi strategis dalam pemerintahan, baik sebagai praktisi 

maupun sebagai perencana dan pemikir. Mereka memang lebih akrab 

dengan metode berpikir Barat yang liberalis ketimbang metode 

Qur’an dan Hadits. Mereka lebih percaya dengan fenomena yang 

terjadi di Barat saat ini, ketimbang melihat pada sejarah 

kegemilangan umat Islam pada masa silam. 

Akan tetapi, fenomena Khalid Muhammad Khalid dari Mesir 

menjadi menarik dicermati. Penulis kondang yang satu ini pernah 

dikenal sebagai intelektual (pemikir) Mesir yang berhaluan sekuler. 

Dengan tegas ia menolak gagasan ”Negara Islam”. Bahkan, dalam 

beberapa tulisannya, ia tidak segan-segan mengajak bangsa-bangsa 

Muslim untuk berkiblat ke Barat. Akan tetapi, di penghujung 

usianya, artinya pada fase kematangan pemikirannya, ia hijrah total 

dari pemikiran yang sempat dilontarkannya sebelumnya. Ia meralat 

ide-idenya yang lalu. Ia pun menulis karya-karya yang cukup 

berkualitas seperti Rijal Haula Al Rasul saw. dan Ad Daulah fi Zhill 

Al Islam. 

Salah satu yang penting dicatat dari ralat beliau ialah soal sistem 

kenegaraan dalam Islam. Ia berkata, “Dahulu, kami menolak konsep 

bernegara dalam Islam dan menganggap ide itu merupakan 

keterbelakangan. Kami pun mengajak untuk memisahkan masalah 

agama dengan masalah politik dan pemerintahan karena dalam 

pandangan kami waktu itu, negara-negara maju di Barat yang 

menganut sekularisme mengalami kemajuan setelah mereka berhasil 

memisahkan peran gereja dari persoalan politik dan kenegaraan. Jadi, 

kami mengambil kesimpulan bahwa jika umat Islam ingin maju, 

mereka harus mengikuti pola Barat dengan memisahkan negara dari 

campurtangan agama.” 

Ucapan Khalid Muhammad Khalid tersebut dengan mudah dapat 

dipahami bahwa pemikiran yang selama ini berkembang di sementara 
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kalangan intelektual yang mengajak untuk memisahkan negara dari 

agama (sekularisme), adalah buah dari ketertipuan intelektual 

cendekiawan kita terhadap fenomena di Barat. Ilmuwan barat sering 

mendengungkan ke telinga sarjana-sarjana mereka bahwa kemajuan 

yang mereka capai sekarang ini adalah berkat kemampuan mereka 

mengakhiri peran gereja dalam masalah pemerintahan dan negara. 

Sampai-sampai, ada ucapan Kaisar Romawi yang cukup kesohor: 

“Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Dan 

berikanlah kepada raja apa yang menjadi hak raja.” Sebuah ungkapan 

dari pola pikir yang sekuleristik. Sementara itu, Islam mengatakan, 

“Raja dan apa yang menjadi milik raja adalah hak Allah Swt.” 

Jadi, konsekuensinya, menurut asumsi mereka, bila negara-

negara Muslim juga ingin maju dan ini sudah menjadi obsesi semua 

bangsa, mereka harus siap mencontoh pola Barat dalam arti 

memisahkan negara dari agama. Maksudnya, dalam teori mereka, 

selama kaum Muslim tidak bisa memisahkan negara dari agama, 

mereka tetap berada dalam posisi terbelakang. 

Akan tetapi, seorang ilmuwan sejati akan bertanya, apakah 

hipotesis ilmuwan-ilmuwan Barat itu sudah langsung menjadi 

aksioma atau hanya sekadar asumsi mereka yang masih perlu diuji 

kebenarannya? 

Jika sarjana-sarjana di Barat mengatakan, “Kami maju karena 

meninggalkan agama”, ilmuwan yang kritis akan mengajukan 

pertanyaan berikutnya, “Apakah statemen ini berlaku untuk semua 

agama atau khusus untuk agama yang selama ini dianut orang-orang 

di Eropa?” 

Pertanyaan ini menjadi penting dalam konteks Islam karena 

sejarah masa silam kaum Muslimin justru bertolak belakang dengan 

hipotesis itu. Dahulu, pendahulu-pendahulu kita yang mengukir 

kemajuan dalam peradaban dan warisan intelektual yang mereka 

tinggalkan, justru memberikan saham besar bagi kemajuan berpikir 

kaum Barat. Hal itu terjadi pada saat mereka hidup dalam komitmen 

Islam yang tinggi dan hidup di bawah naungan negara Islam. Jadi, 

hipotesis Barat itu menjadi terpatahkan oleh fakta sejarah. 

Hal yang sebenarnya mungkin terjadi di Barat adalah 

pembuangan peran agama karena agama yang mereka pegang waktu 
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itu memang tidak sejalan dengan konsep kemajuan peradaban 

modern. Ajarannya tidak memberi dorongan untuk hidup maju, 

bahkan justru sebaliknya, mengajarkan untuk membenci dunia dan 

membunuh hawa nafsu. Semakin hebat seseorang menyiksa dirinya, 

semakin dekat jaraknya dengan Tuhan. 

Hal itu sangat jauh berbeda dengan Islam yang memandang 

kehidupan dunia dan ukhrawi secara seimbang: tidak ada salah satu 

sisi yang dikorbankan untuk memenangkan sisi yang lain. Bila tidak 

dikendalikan oleh agama, politik akan liar dan menjadikan manusia 

sebagai mangsanya, sekalipun ia dipegang oleh orang-orang agamis. 

Harus dibedakan antara orang-orang yang memegang jabatan 

keagamaan dan yang memegang komitmen keagamaan. Memang, 

dahulu, dua hal itu menyatu sekaligus. Para khalifah dari empat 

khulafaurrasyidin adalah tokoh-tokoh agama yang berkomitmen 

kepada Islam. 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memegang komitmen 

keagamaan itu. Komitmen itulah yang mendidik sang penguasa untuk 

tidak serakah, ambisius, menghalalkan segala cara, berlaku zalim dan 

sifat-sifat lainnya yang biasa melekat pada pribadi penguasa. 

Khalid Muhammad Khalid tidaklah sendirian. Masih ada 

sederetan pemikir di Mesir yang mengalami pengembaraan 

intelektual seperti Khalid, termasuk Profesor Muhammad Imarah 

yang dulu pernah menjadi pengagum Marxisme, yang sekarang 

menjadi tokoh pemikir yang membela Islam politik.  
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Membaca Hasil Pemilu 1999 
(Pemilu Pertama Pasca Reformasi) 

enghitungan suara pada Pemilu Pertama Pasca Reformasi 

tahun 1999 cukup mendebarkan, siapakah yang akan berkuasa 

setelah pemilu di era reformasi ini. Semua kelompok dan aliran 

merasa sangat berkepentingan dengan hasil Pemilu itu. Di masa 

kampanye berbagai isu yang menakutkan berkembang di masyarakat. 

Tidak sedikit yang kabur ke luar kota, seperti ke Sumatera, bahkan 

keluar negeri. Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi atas 

kekhawatiran itu. Hari Selasa, yakni sehari sebelum kampanye 

dimulai, antrean panjang terlihat di kounter Garuda di Cengkareng. 

Yang terbanyak kelihatan dari mereka adalah etnis minoritas yang 

sering merasa dirinya dikejar-kejar oleh rasa takut Isu kerusuhan itu, 

bisa saja muncul karena trauma masa lalu yang hanya ada tiga parpol, 

namun kampanye menelan korban cukup dahsyat Konon lagi 

sekarang ada 48 partai yang bertarung, akan berapa lagi jumlah 

korban yang mungkin jatuh. Mungkin juga karena kejadian-kejadian 

prakampanye. Sebelum kampanye saja sudah terjadi bentrokan antar 

massa pendukung parpol, konon lagi masa kampanye. Namun isu itu 

kadangkala terlalu dibesar-besarkan baik disengaja atau tidak 

sengaja. Yang penting bagi mereka ialah bagaimana caranya 

membuat orang tidak tenteram. Alhamdulillah pemilu usai dan 

keadaan aman-aman saja, kecuali korban-korban kecil yang lumrah 

dalam masa kampanye. Sebagai umat Islam kita seharusnya tidak 

terpengaruh Oleh isu-isu itu. Karena tumpuan dan tempat bergantung 

P 
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kita hanya Allah SWT. Dialah yang memberi ketenangan kepada 

hamba-Nya. 

Dalam menyikapi pemilu kemarin, tidak sedikit umat Islam yang 

bingung. Untuk sementara kebingungan itu boleh kita bilang 'wajar', 

namun ia harus diberi limit. Sebab jika tidak, umat Pasti akan 

menyesal di belakang hari. Mereka bingung karena hampir semua 

partai meneriakkan pembelaan pada "rakyat", sebuah terminologi 

yang cukup laris akhir-akhir ini. Ada yang mengklaim partainya 

memperjuangkan nasib 'rakyat', membela kepentingan 'rakyat', 

mengembalikan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Sebagai muslimpun, 

mereka juga bingung, karena parpol Islam relatif banyak. Diantara 

mereka ada- yang sadar bahwa parpol-parpol yang ada sebagian 

pencari kursi dan sebagian ada juga yang berjuang murni. Hati nurani 

mereka ingin mencari si pejuang murni, tetapi partai yang manakah 

itu, mereka tidak dapat menjawabnya? Kebanyakan mereka tidak 

punya kemampuan untuk mempelajari satu persatu partai-partai itu. 

Melihat fenomena ini, siapapun yang menang dalam pemilu nanti, 

bukan berarti dia partai yang banyak didukung rakyat, tetapi karena 

dia mampu memanfaatkan kebingungan rakyat. Diperlukan beberapa 

kali pemilu mendatang untuk menentukan partai mana sesungguhnya
 

yang berhak membawa nama 'rakyat' itu. Karena pada waktu itu 

nanti, rakyat memilih tidak lagi dalam keadaan bingung. Tetapi 

karena kesadaran dan kecerdasannya. 

Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, saat ini dihadapkan 

pada dua musuh besar (two evil power). Pertama, status quo. Kedua' 

kaki tangan asing. Siapa yang tidak memilih dua kelompok inilah 

Yang sementara dapat disebut 'tidak bingung'. Kita mulai dari status 

Status quo adalah kelompok yang pada hakikatnya tidak 

menginginkan adanya perubahan, kecuali hanya sekadar basa-basi. 

Sebab perubahan itu akan mempengaruhi kedudukannya yang relatif 

mapan. Kelompok ini tidak secara otomatis dialamatkan kepada 

Golkar. Termasuk dalam status quo, mereka yang belakangan ini 

aktif meneriakkan keburukan orde baru, padahal mereka dahulu 

adalah bagian yang cukup berperan dalam pemerintahan orde baru. 

Dahulu dia sebagai tokoh di Golkar sekarang menjadi tokoh lagi di 

partai sekuler. Bukankah ini yang namanya bunglon, pindah partai 
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sekadar untuk ganti baju saja. Vokalnya teriakan mereka hanya 

menggambarkan sejauh mana perselisihan mereka dalam membagi-

bagi jatah saja. Pengertian status-quo sendiri perlu diklarifikasi. Yang 

tidak memperjuangkan agenda reformasi, itulah status-quo sejati, 

walaupun ia meneriakkan reformasi dan kepemihakan kepada rakyat. 

Teriak belum sepenuhnya menggambarkan hakikat yang di dalam. 

PDI-P hingga sekarang masih belum memperjuangkan dengan 

sungguh-sungguh agenda reformasi yang menjadi tuntutan rakyat, 

seperti pencabutan dwi fungsi ABRI, pengadilan Suharto, dll. 

Musuh umat kedua, adalah kaki tangan asing, khususnya 

Amerika. Setelah berakhirnya perang dingin antara Amerika dengan 

Uni Soviet yang ditandai dengan runtuhnya negara adidaya itu, maka 

Amerika mengarahkan moncong senjatanya kepada negara-negara 

muslim, khususnya yang punya potensi untuk menyaingi peran 

Amerika. Tidak ada negara-negara Islam yang punya potensi -baik 

dari segi SDM, kekayaan alam, besar jumlah penduduk- yang lepas 

dari bulan-bulanan Amerika. Indonesia menjadi sasaran tembak 

Amerika karena negeri ini kaya dalam berbagai segi, khususnya 

kekayaan alam dan sumber ekonomi. Demikian pula posisi Indonesia 

sebagai negara muslim terbesar di dunia. Sebenarnya peran Amerika 

sudah ada sejak awal naiknya rezim orde baru. Itu terlihat dari posisi 

CSIS sebagai "dapur" pembangunan orde baru. Di awal priode 

kekuasaan Soeharto, yang menentukan kebijakan dan arah 

pembangunan segala-galanya di tangan CSIS. Hasilnya ialah 

depolitisasi umat Islam, asas tunggal, P4, marginalisasi umat secara 

ekonomi, simpul-simpul ekonomi dan bisnis dikuasai sepenuhnya 

Oleh etnis minoritas yang non muslim. Di periode akhir kekuasaan 

Suharto, terjadi kerenggangan antar kedua pihak. Biasanya 

disebabkan perebutan kekuasaan. Suharto agak mendekat dengan 

umat dan non muslim merasa dianaktirikan. Beberapa permintaan 

tokoh-tokoh umat diterima Suharto hingga jumlah orang Islam di 

Parlemen dan kabinet mendominasi sementara jumlah Nasrani 

dibatasi. Namun secara ekonomi mereka tetap saja menguasai karena 

dominasi mereka sudah puluhan tahun. Amerika sudah tentu tidak 

senang. Anak buaya yang tadinya dibesarkan sekarang sudah mulai 

melawan. Apalagi beberapa permintaan AS ditolak oleh Suharto, 
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seperti permintaan agar dibukanya kedutaan negara Yahudi di sini, 

penawaran penjualan senjata AS kepada Indonesia. Kesimpulannya, 

Suharto harus dipaksa mundur. Amerika mulai mengguncang 

ekonomi Indonesia. Kebetulan utang luar negeri sudah jatuh tempo. 

Harga dollar melangit dan rupiah terpuruk. Borok-borok KKN 

Suharto yang selama ini disimpan Amerika sekarang dibuka untuk 

membangkitkan amarah rakyat. Siapa kakitangan Amerika disini? 

Semua yang menjadi musuh umat Islam secara otomatis menjadi 

corong Amerika. Bukan mereka saja. Di kalangan orang muslimpun 

sangat banyak menjadi agen Amerika secara sadar atau tidak sadar. 

Memang reformasi sudah betul kehadirannya. Tetapi setir 

reformasi belakangan dirampas oleh kelompok anti Islam dari tangan 

Amien Rais dan membawa gerbong reformasi ke arah tujuan yang 

mereka inginkan. Padahal pelopor reformasi itu adalah umat Islam. 

Tak ada yang bisa menyangkal, Amin Raislah yang pantas disebut 

seorang reformis. Yang banyak adalah oposan Suharto, bukan 

reformis. Megawati adalah oposan, sebagian jenderal-jenderal tua 

adalah pahlawan kesiangan, Wimar Witoelar adalah oposan kemarin 

sore. Bahkan sikap reformisnya Megawati tidak kelihatan. Lalu 

kenapa gerbong reformasi bisa dirampas? Jawabnya memang 

jawaban lama, karena kesiapan mereka dan kelemahan umat. 

Sepertinya roda sejarah berulang kembali. Umat Islam yang jadi 

tukang pekiknya, sedang yang menikmati hasilnya musuh-musuh 

Islam. Yang meneriakkan reformasi umat Islam, yang 

menggulingkan Suharto
 
adalah umat. Yang korbanpun adalah putera-

putera umat. Tetapi waktu pemilu, yang meraih suara terbesar adalah 

anti umat. 

Pemilu sudah usai. Dari perhitungan sementara, yang menang 

adalah PDI-P yang menjadi kenderaan politik non-muslim. Megawati 

hanya sekadar simbol. Sementara yang mengelilinginya adalah 

kekuatan non-muslim. Inilah target Amerika dengan segala 

rekayasanya selama ini. Amerika masuk dengan cantik melalui pintu 

"pemantau pemilu." Sampai-sampai Jimmy Carter dengan 

rombongannya turun tangan untuk memantau pemilu. Jeffry Winters 

yang sering berlagak kritis dan intervensi terhadap urusan Indonesia 

itu, ikut dalam satu pesawat pada kampanye PDI-P. Kacamata Carter 
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warnanya merah. Yang dipantaunya, jika Golkar berlaku curang. 

Namun apabila PDI-P yang berlaku curang tidak akan pernah 

tertembus pandangannya. Teror, intimidasi dan money politics hanya 

terlarang dilakukan oleh Golkar. 

Sekarang sudah saatnya umat Islam merapatkan barisan. Jika non 

muslim menjadikan PDI-P sebagai kenderaan politiknya, dan anak-

anak umat sudah terlanjur memberikan suara mereka kepadanya, 

maka sekarang pintu terakhir masih ada. sema kekuatan politik yang 

merasa berhubungan moral dengan umat Islam harus merapatkan 

barisan. Yang saling menghujat selama ini, sadar atau tidak sadar 

adalah memuluskan rencana Amerika, harus segera rujuk dan 

menghentikan kebencian. Kekeliruan masa lalu harus dihentikan, 

pemberdayaan rakyat harus dikedepankan, dan koalisi besar harus 

diwujudkan. Kendatipun Amien Rais dengan PANnya sering 

berseteru dengan Golkar, Gus Dur dengan PKBnya lebih akrab 

dengan orang luar daripada saudaranya sendiri padahal yang menjadi 

massanya adalah warga santri dan Kyai, maka ke depan ini 

hendaknya kepentingan umatlah yang harus dinomorsatukan. Musuh 

bersama sudah dibatang hidung. Tidak ada waktu untuk mengelak. 

Jika kekuatan anti Islam kembali berkuasa seperti di awal orde baru, 

maka pupuslah sudah harapan kebangkitan Islam dari bumi 

Indonesia. Kita berdoa, agar koalisi besar ini segera terwujud. 

Siapapun yang jadi presiden dipersilahkan, Habibie boleh, Amien 

Rais lebih bagus, atau tokoh lain dari PKB. Tapi yang maju sebagai 

capres harus satu orang. Marilah mengalah demi kepentingan umat. 

Kalaupun Habibie yang maju, mari kita buat perjanjian dengan 

beliau. Balas jasa umat (syari'at Allah sebagai landasan 

pembangunan)! Teruskan agenda reformasi, tempatkan ulama pada 

posisi yang proporsional. Kita yakin inilah harapan dan suara hati 

nurani umat. Kita sudah kecolongan dalam pemilu, dan itu tidak 

boleh berulang pada pasca pemilu ini. Innallaha ‘ala nashrihim 

laqodir.  
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Abdurrahman Wahid, 

Presiden Produk Reformasipun Jatuh 

etika Gus Dur (panggilan Akrab Abdurrahman Wahid) 

menang dalam penghitungan suara untuk meraih kursi 

presiden, setidaknya ada dua kecenderungan yang muncul di 

masyarakat: pertama, pihak yang cenderung puas dan merasa 

bersyukur; kedua, pihak yang merasa tidak puas karena partai 

pemenang dalam pemilu adalah PDI-P, bukan partainya Gus Dur atau 

"Poros Tengah" yang menjagokan Gus Dur. 

Di kalangan umat Islam sendiri, tidak sedikit yang menyimpan 

rasa cemas atas naiknya Gus Dur. Akan tetapi, karena waktu itu 

pilihan yang ada hanya Gus Dur dengan Megawati, mereka bisa 

memahaminya. 

Rasa cemas itu dikarenakan pengalaman masa lalu Gus Dur 

terhadap umat Islam (khususnya non-NU) yang penuh dengan nuansa 

kontroversial dan ketegangan. Sikap dan pernyataan Gus Dur, jauh 

sebelum ia menjadi Presiden, sangat menyakitkan dan tergolong 

aneh. Padahal, sebagai seorang tokoh organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, ia seharusnya menunjukkan pembelaan atau solidaritas 

terhadap permasalahan umat Islam. Akan tetapi, sikap yang 

ditampilkannya justru terbalik, menyakiti hati umat dan sering 

berpendapat aneh dan malah keluar dari mainstream Islam. 

Setelah kabinet diumumkan, pemerintahan Gus Dur mulai 

bekerja. Masyarakat Indonesia mulai menunggu perbaikan nasib dan 

kesejukan hati di bawah kepemimpinan seorang—yang katanya—

K 
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tokoh agama. Namun, pekan demi pekan berlalu, tidak satu pun yang 

didambakan tadi kunjung nyata. 

Hari Jumat (26/11/99), pemerintahan Gus Dur-Megawati genap 

berusia 36 hari. Akan tetapi, apakah yang telah dicapai oleh 

pemerintah dalam mengatasi berbagai krisis yang tengah mengancam 

eksistensi bangsa? Mari kita amati sejenak beberapa aspek yang 

dapat kita jadikan—paling tidak untuk sementara—sebagai tolok 

ukur keberhasilan atau kegagalan Gus Dur dalam menjalankan roda 

pemerintahan. 

Pada hari terpilihnya Gus Dur sebagai presiden (21/10), harga 

dolar berada pada Rp7.200. Hari berikutnya, saat Megawati terpilih 

sebagai wakil presiden, dolar menurun menjadi Rp7100. Beberapa 

hari sesudah itu, harga dolar hanya turun pada kisaran Rp6.750 

hingga Rp6.800. Akan tetapi, pada pekan kelima dari kepemimpinan 

Gus Dur, tepatnya tanggal 25/11, nilai tukar dolar melonjak menjadi 

Rp7.200. Hingga pekan pertama bulan Desember pun, kurs rupiah 

tetap bertenger pada kisaran Rp7.200-an/dolar. Bahkan, pada bulan 

Juli 2001, masa-masa akhir dari kepemimpinan Gus Dur, nilai tukar 

rupiah terhadap dolar sudah melampaui ambang batas psikologis 

yang wajar, yakni Rp12.000/US dolar. 

Jika fluktuasi rupiah sering dijadikan sebagai tolok ukur pasar, 

berarti naiknya Gus Dur-Megawati tidak banyak berpengaruh pada 

respons pasar kita. Ternyata, pemerintahan yang baru terpilih sebagai 

hasil pemilu 1999 tidak mampu juga menekan harga dolar pada nilai 

tukar rasional, yakni Rp5.000/US dolar. 

Dari tinjauan politik dan keamanan, suhu politik di tanah air 

tidak terlalu menggembirakan. Bahkan, secara objektif boleh 

dikatakan, kondisi negeri kita cukup mendebarkan. Betapa tidak, 

rakyat Aceh menuntut keras agar dilaksanakan referendum bagi 

rakyat Aceh untuk melepaskan diri dari negara kesatuan RI. 

Saat itu muncul dugaan yang kuat, pada tanggal 4 Desember 

1999, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan menaikkan bendera Aceh 

Merdeka dan menurunkan bendera Merah-Putih. Dugaan itu dibalas 

oleh TNI dengan dengan sebuah ancaman: bila Merah-Putih 

diturunkan, pilihan yang akan muncul adalah (GAM) atau TNI yang 
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mati. Artinya, militer akan kembali menggunakan kekerasan dalam 

menangani soal Aceh. 

Belum puas menganiaya warga Aceh selama sepuluh tahun lebih 

dalam operasi DOM, pemerintahan ”reformasi” rupanya masih 

hendak menggunakan pendekatan serupa dalam menyelesaikan 

permasalahan Aceh. Apakah pemerintah sudah kehabisan usaha atau 

dari awal sudah pesimis tidak bakal mampu menyelesaikan kasus 

Aceh? 

Sikap kurang peduli jelas tampak dari Gus Dur. Ketika sedang 

hangat-hangatnya kasus Aceh, Gus Dur bukan justru datang ke sana 

dan berdialog dari dekat dengan masyarakat Aceh, tetapi bahkan 

pergi ke luar negeri. Ketika Amien Rais pulang dari Aceh, ia sempat 

berjanji kepada wartawan akan meminta Gus Dur berangkat ke Aceh, 

sehari setelah kembali ke tanah air. Namun, apa yang terjadi setelah 

tiba di Jakarta? Hanya beberapa hari saja, Gus Dur sudah berangkat 

lagi ke Timur Tengah. Ini semua menunjukkan kegagalan Gus Dur-

Mega menangani soal Aceh. 

Selain itu, Gus Dur juga gagal dalam penyelesaian kasus Ambon. 

Sejak naik menjadi presiden hingga diturunkan dari kekuasaannya, 

Gus Dur belum mampu menyelesaikannya dengan tuntas. Yang ada 

hanyalah pemberlakuan keadaan darurat sipil. 

Pelanggaran Akidah 
Yang lebih mendasar dari kesalahan-kesalahan tersebut adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ajaran Islam 

yang pokok, yakni masalah akidah. Kendatipun dikenal sebagai cucu 

seorang ulama, pemimpin NU, dan mendapat gelar sebagai “kyai”, 

ternyata Gus Dur masih menyimpan penyakit paling berbahaya bagi 

akidah Islam, yaitu syirik. Secara terang-terangan, ia menunjukkan 

kepercayaannya kepada kekuatan setan dan jin sebagai warisan 

sinkretisme Jawa kuno. 

Pada masa kepresidenannya, Gus Dur melakukan ruwatan ke 

pantai selatan di daerah Cilacap, sebuah budaya Jawa kuno yang 

jelas-jelas syirik. Ia dimandikan dengan air kembang oleh seorang 

dukun. Gus Dur juga nyekar ke kubur-kubur. Ini juga budaya Jawa 
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yang berbau syirik karena orang yang nyekar itu, biasanya meminta-

minta kepada roh orang yang diziarahi. 

Pelanggaran terhadap akidah Islam adalah pelanggaran yang 

fatal dan pasti mengundang murka Allah Swt. Lebih dari itu, Gus Dur 

juga melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol (terminologi) 

syari`ah, seperti jihad dipelesetkannya dengan ”Jahid” dan ”Jahad”. 

Dia juga menghina dan melukai perasaan umat Islam. Dalam sebuah 

pertemuan antara tokoh-tokoh berbagai agama, ia mengatakan, 

pembangunan gereja tidak memerlukan IMB. Alasannya, masjid-

masjid yang banyak tersebar tidak pernah mendapatkan izin 

bangunan. Ia lupa atau tidak mau tau dengan peraturan yang 

dikeluarkan bersama oleh tiga menteri tentang aturan membangun 

rumah ibadah. 

Gus Dur juga sangat menghina hati nurani umat Islam ketika ia 

berusaha keras untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, 

teroris pada abad dua puluh satu ini. Nyawa umat Islam Palestina 

yang sangat murah di mata Israel—sehingga mereka melakukan 

pembantaian atas umat di bumi para anbiya itu, termasuk terhadap 

anak-anak kecil yang tidak berdosa—bukan dibalas dengan ancaman 

memboikot seluruh produk Yahudi dan Amerika sebagaimana 

difatwakan Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi, melainkan disambut Gus 

Dur dengan rencana membuka hubungan dagang dengan negara 

Yahudi itu. 

Jadi, kemarahan umat Islam kepada Gus Dur ini sudah 

memuncak. Hal itu sebagaimana memuncaknya kegembiraan saat 

umat menyaksikan kejatuhannya dari kursi presiden.  
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Pasal Empat: 
Reformasi Partai Politik Islam 

 Islam Yes, Partai Islam Yes! 

 Menyoal Pencalonan Cak Nur 
Sebagai Presiden 

 Keharusan Partai-Partai Islam Bersatu 

 Membedah Politik Islam Yang Lumpuh  
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Islam Yes, Partai Islam Yes! 

ada akhir masa orde baru, diskusi tentang partai Islam semakin 

semarak. Dalam kondisi ini, pihak yang pro dan kontra sama-

sama mengajukan hujahnya. 

Bagi yang tidak setuju, alasannya adalah lagu lama, Orde Baru, 

yaitu kekhawatiran akan timbulnya keruncingan yang berbau SARA. 

Padahal, istilah SARA itu sendiri adalah terminologi yang diciptakan 

rezim waktu itu untuk menghajar kekuatan politik umat Islam. 

Entah mengapa term tersebut masih saja menyala dalam benak 

sementara orang padai era reformasi ini. Padahal, rezim Orde Baru 

sendiri sudah tumbang dalam sebuah gerakan massal. Pemberhentian 

Soeharto itu sendiri—dalam visi Islam—adalah “karunia” Allah 

kepada umat Islam Indonesia. Ini sangat penting ditekankan untuk 

memelihara kemurnian akidah umat. Hanya saja difasilitatori oleh 

sebuah gerakan rakyat yang sering dikenal sebagai “Gerakan 

Reformasi” di mana mahasiswa merupakan bagian integral 

didalamnya. 

Reformasi yang bergulir dengan sangat cepat itu sesungguhnya 

merupakan tuntutan mayoritas rakyat yang sudah sejak lama 

mendambakan perubahan dalam berbagai aspek, khususnya dalam 

bidang politik. Oleh karena itu, salah satu agenda reformasi politik 

ialah kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat, dan menyalurkan 

aspirasi politik. Hal tersebut muncul sebagai akibat dari pemerintah 

Orde Baru yang dinilai tidak memberikan kebebasan kepada rakyat 

untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam iklim yang demokratis, 

P 
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bahkan membelenggu kebebasan berpolitik itu, dengan alasan 

menjaga stabilitas pembangunan. 

Pemerintah membatasi kebebasan partai politik untuk 

menentukan dirinya. Pembelengguan itu mencapai puncaknya ketika 

semua parpol dan bahkan ormas dipaksa untuk mengubah masing-

masing asasnya menjadi asas “Pancasila” sebagai satu-satunya asas. 

Jika kita melakukan napak tilas tentang pemberangusan politik, 

sasaran tembak yang paling utama sebenarnya adalah “politik Islam”. 

Hal ini dapat kita lihat dalam sebuah skenario yang dirancang oleh 

Ali Murtopo, seorang arsitek politik Orde Baru melalui lembaga 

CSIS-nya. Untuk kemasan Islam, Ali Murtopo menggunakan tangan-

tangannya dalam menyosialisasikan gagasan itu. Umpamanya, kita 

dapatkan sebuah jargon yang pernah diributkan oleh sejumlah tokoh 

Islam pada tahun tujuh puluhan karena dinilai terlalu mencerminkan 

keinginan penguasa waktu itu: “Islam Yes, Partai Islam No!” 

Jargon tersebut dikumandangkan oleh Nurcholis Madjid. Tesis 

inilah yang kemudian dijadikan pemerintah sebagai acuan dalam 

memberangus politik Islam. 

Sesungguhnya, maksud semboyan tersebut dapat dipahami 

dengan mudah bahwa Islam sebagai agama yang mengatur hubungan 

vertikal manusia dengan Rabb-nya tidak menjadi masalah. Akan 

tetapi, saat Islam berbicara politik (baca: partai politik Islam), hal itu 

harus diwaspadai. 

Atas dasar itulah, kita melihat bahwa pemerintah Orde Baru terus 

menerus mempersempit ruang gerak politik umat Islam dengan 

melakukan intervensi ke dalam tubuh parpol dan ormas Islam. 

Hampir tidak ada ormas Islam yang luput dari campur tangan 

pemerintah, baik dalam pemilihan ketua/pengurus, perumusan 

kebijakan, menjustifikasi semua keinginan pemerintah, termasuk 

menghapus asas Islam dalam kepartaian dan keormasan. Pokoknya, 

siapa yang berani beroposisi dalam tubuh ormas itu akan menghadapi 

risiko berat. 

Kalau dirunut lebih jauh lagi ke belakang, slogan serupa juga 

disampaikan oleh Snouck Hurgronje—yang waktu itu menjabat 

sebagai penasihat Belanda—kepada pemerintah kolonial Belanda. 
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Jadi, secara kebetulan, terdapat kemiripan pesan dan langkah 

strategis dalam memperlakukan parpol Islam. 

Perubahan sistem politik masa lalu itulah yang menjadi tuntutan 

utama reformasi sekarang. Artinya, rakyat sudah menyadari betul 

betapa kejamnya penguasa lalu itu dalam memperlakukan Islam. 

Sekarang, pemerintah reformasi dituntut agar memberikan hak-hak 

berpolitik kepada rakyatnya dengan menjamin kebebasan untuk 

berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan menyalurkan aspirasi, 

termasuk mendirikan partai atas dasar agama. 

Namun, tentu menjadi hal yang aneh jika dalam iklim demokrasi 

yang pintu-pintunya baru saja terbuka, Nurcholis Madjid tiba-tiba 

mengatakan bahwa mendirikan partai agama tidak perlu. Ungkapan 

yang disampaikan sehari setelah mundurnya Soeharto dan masih 

dalam suasana hangat-hangatnya isu reformasi itu sangat terasa 

sebagai hal yang bertentangan dengan semangat reformasi. Padahal, 

salah satu konsekuensi reformasi politik ialah menghapuskan UU 

yang membatasi ruang gerak parpol, di antaranya tentang asas 

tunggal dan mengembalikan hak parpol untuk kembali ke asasnya 

masing-masing, kecuali yang terang-terang bertentangan dengan 

pandangan hidup bangsa, yaitu ideologi komunis. 

Bila kita lihat sistem politik di Barat sekalipun, partai agama 

bukan partai terlarang. Di Jerman, partai Kristen menjadi partai yang 

cukup kuat. Menggunakan simbol-simbol kekhasan suatu partai amat 

relevan dengan semangat reformasi karena pertimbangan 

demokratisasi. Sebaliknya, pelarangan atas simbol-simbol itu 

bertentangan secara diametral dengan semangat reformasi. 

Oleh karena itu, terasa amat janggal jika dalam diskusi “Partai 

Politik Agama” di IAIN Jakarta beberapa waktu lalu, muncul 

anggapan bahwa menggunakan simbol-simbol agama dapat 

menghambat pertumbuhan dan pelaksanaan ide reformasi dan 

demokratisasi (Kompas 9/6). Bukankah yang benar adalah 

sebaliknya? 

Yang terasa lebih aneh lagi adalah ungkapan Said Agil Siraj, 

tokoh NU dalam seminar tersebut yang menyebutkan, visi agama 

yang baik adalah visi yang berpandangan bahwa tanah air milik 
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semua lapisan bangsa, sedangkan agama adalah milik Allah semata. 

Perlu diketahui bahwa pernyataan ini, di Mesir—yang dalam bahasa 

Arabnya “Al Din lillah wal wathan lil jami`e”, dikenal sebagai 

semboyan Hizb At-Tajammu` yang berhaluan komunis. 

Alangkah kejamnya jika semua identitas boleh ditampilkan 

dalam partai, kecuali “agama”. Seolah-olah agama dianggap sebagai 

biang kerusuhan dan pemecah-belah dalam masyarakat seperti yang 

dibayangkan oleh Pakpahan. Bukankah agama diturunkan untuk 

membimbing kehidupan manusia, termasuk untuk tidak saling 

memusuhi antarsesama pemeluk agama? 

Jika Pakpahan berkata begitu, sangat boleh jadi ia seorang agen 

Barat (Amerika), yang mau memecah-belah kerukunan bangsa. Ia 

sedang melakukan test case untuk menguji sejauh mana kesolidan 

umat Islam. Bila umat Islam diam, berarti manuver-manuver 

Amerika untuk memukul kekuatan Islam selama ini dinilai berhasil. 

Akan tetapi, ia harus ingat bahwa umat tidak akan mendiamkan 

makar-makarnya. Permintaan maafnya di majalah umat sama sekali 

tidak menyelesaikan masalah. Majalah umat tidak dapat mewakili 

ratusan juta umat Islam yang tersinggung dan merasa dihina. Sudah 

sepantasnya pemerintah mengambil tindakan yang proporsional 

dengan meninjau kembali kebijakan pelepasan Pakpahan, demi 

keadilan. Alasannya, tujuan yang dimaksudkan pemerintah dalam 

pelepasan itu bukan saja tidak tercapai, tetapi justru jadi bumerang 

karena ia berbuat hal-hal yang meresahkan rakyat. Apalagi Pakpahan 

berjanji ingin menggulingkan Presiden Habibie. Sebuah makar yang 

lahir dari manusia yang tidak tahu berterima kasih. Besar 

kemungkinan, asumsi itu adalah visi “Perang Salib” yang ditanamkan 

oleh Barat. 

Bagi umat Islam, saat ini adalah momentum yang paling tepat 

untuk menunjukkan eksistensinya secara politik. Salah satunya 

dengan mendirikan parpol Islam. Keberagaman parpol Islam dewasa 

ini belum dapat dijadikan indikasi perpecahan. Justru fenomena 

tersebut adalah sebagai respon atas kekejaman politik Orde Baru 

yang anti parpol Islam. Hanya saja, yang perlu disadari bahwa 

keragaman parpol Islam tidak boleh memecah persatuan mereka di 
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pentas politik. Orientasi dan tujuan mereka seharusnya sama dan 

searah. Dalam kondisi tertentu, mereka harus mengambil sikap dan 

kebijakan yang sama, alias beraliansi. Yauma`izin yafrahul 

mu`minun! 
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Menyoal Pencalonan Cak Nur 

Sebagai Presiden 
(Catatan untuk Sri Sayekti Hadi) 

alam harian Republika (11/3), Sri Sayekti menulis artikel 

dengan judul ”Menimbang kekuatan Cak Nur dalam Kancah 

Politik”. Dalam beberapa hal tulisan itu dinilai wajar. Namun 

ada beberapa sisi yang luput dari pengamatan penulisnya. Untuk 

itulah tulisan hadir untuk memberikan gambaran yang berimbang 

dalam melihat cak Nur. Semakin dekat pemilu, maka pembicaraan 

tentang calon
 

presiden pun semakin intens. Fenomena ini tidak 

terbilang aneh apalagi dikaitkan dengan suasana reformasi yang 

membawa angin keterbukaan dan kebebasan yang tak pernah 

terbayangkan sebelumnya di masa orde baru. Saat ini hampir setiap 

parpol yang disetujui bakal ikut bertarung dalam pemilu nanti, akan 

menjagokan calonnya masing-masing. Bahkan ada parpol yang 

mempunyai capres lebih dari satu. Dari rakernasnya bulan Maret ini, 

Golkar merekomendasikan lima nama capres. Namun ada pula partai 

yang lebih mengutamakan kriteria pemimpin nasional mendatang 

ketimbang sibuk menjagokan figur tertentu. Sebab tidak jarang figur 

yang semula difavoritkan namun belakangan mengecewakan basis 

yang mendukungnya. Lain halnya jika yang dikedepankan kriteria, 

maka siapapun yang memenuhi kriteria, akan berhak untuk 

dicalonkan, kendatipun pada akhirnya yang dipilih adalah orang yang 

paling memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. 

D 
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Suatu hal yang tak dapat dibantah, bahwa mencalonkan atau 

dicalonkan adalah hak warganegara yang diakui oleh UUD 1945. 

Namun juga perlu disadari bahwa orang yang akan memimpin negeri 

ini seharunyalah Putera terbaik dari bangsa ini. Bahwa setiap orang 

dapat menilai tokohnya sebagai Putera terbaik, memang wajar-wajar 

saja. Namun pikiran jernih dan obyektif mengharuskan Putera terbaik 

itu adalah orang yang pernah berjasa dalam menyelamatkan bangsa 

ini dari tirani kediktatoran dan kebangkrutan yang berada diambang 

pintu. 

Memang kebebasan adalah hak asasi yang dititipkan Tuhan 

kepada setiap manusia. Ketika kebebasan itu dikekang dan belenggu 

maka yang terjadi adalah perbudakan dan kesewenang-wenangan. 

Dalam Islam, kebebasan ditempatkan pada posisi yang proporsional. 

Seseorang yang telah berikrar dengan "dua kalimat syahadat", tidak 

akan patuh dan tunduk melainkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Atas 

dasar itulah, perbudakan, penindasan dan penjajahan merupakan 

perbuatan yang sangat kontradiktif dengan konsep tauhid. Siapapun 

tidak berhak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, kecuali 

seizin Allah SWT. Sejak itu "tauhid" menjadi simbol kebebasan 

dalam Islam. Dalam waktu yang sama terkandung makna, tidak ada 

yang kebal kritik selain wahyu. Amat menarik ungkapan Umar ibn 

al-Khattab kepada gubernurnya di Mesir, Amru ibn al-‘Ash dalam 

kasus perselisihan antara puteranya dengan seorang pemuda kristen 

koptik Mesir. Umar berkata "Sejak kapan anda mendapatkan 

legitimasi memperbudak orang lain padahal mereka dilahirkan 

ibunya dalam keadaan bebas merdeka." Ungkapan inilah belakangan 

muncul menjadi pijakan konstitusi dan piagam HAM. 
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Keharusan Partai-Partai Islam Bersatu 

etelah melihat dan memerhatikan hasil pemilu Mei 1999 lalu, 

yang dimenangkan oleh PDI-P, para pemimpin ormas dan elit 

politik Islam tersentak. Mereka sama sekali tidak menduga 

bahwa perolehan suara partai Islam begitu jauh bila dibandingkan 

perolehan suara PDI-P yang mereka anggap sebagai partai non-

Muslim. Bayangan mereka sebelumnya adalah suasana meriah 

karena suara yang melimpah ke partai-partai Islam—yang jumlahnya 

belasan partai itu—sehingga mereka dapat membagi-bagi kursi di 

DPR. Mereka lupa kalau mendirikan partai itu tidak serupa dengan 

mendirikan yayasan yatim piatu. Rasa pede mereka g terlalu tinggi 

(over estimate), sehingga mengalkulasi massa seperti mengkavling 

tanah: bagian yang di sana milik saya, yang sebelah sini milik kita. 

Ketika hasil pemilu diumumkan, yang mendapatkan jatah kursi di 

DPR hanya empat partai yaitu: PPP, PBB, PK, dan PNU (dua yang 

terakhir ini kurang dari 2%). Bahkan, PAN yang memiliki public 

figure seorang lokomotif reformasi, hanya mendapatkan 7%. 

Mengapa partai Islam “kalah”? Jawaban yang paling realistis dan 

tidak apologis adalah karena mereka pecah. Perpecahan itu dengan 

sangat cepat ditangkap dari banyaknya jumlah partai Islam. Bila 

pertanyaan itu dilanjutkan, mengapa mereka pecah, jawaban yang 

paling etis adalah karena masing-masing menganggap kelompoknya 

paling benar. Sementara itu, jawaban yang kurang etis adalah karena 

mereka mengikuti hawa nafsu, berambisi menjadi “imam” dan tidak 

mau menjadi “makmum.” 

S 
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Dalam setiap acara orientasi partai, pertanyaan yang paling 

sering muncul dari masyarakat adalah mengapa partai Islam lebih 

dari satu. Jadi, kebingungan umat Islam dengan banyaknya partai itu 

bukan sesuatu yang mengada-ada dan tidak boleh dianggap enteng. 

Jawaban atas pertanyaan itu pun tidak pernah memuaskan, bahkan 

biasanya bersifat apologis. 

Kekalahan yang lalu itu rupanya mereka jadikan sebagai 

“cemeti” dalam sidang-sidang di MPR. Dalam sebuah kubu yang 

disebut “Poros Tengah”, mereka bergabung menggumpalkan 

kekuatan yang kecil-kecil. Teknik ini ternyata efektif, sehingga 

target-target mereka relatif tercapai dalam setiap voting, umpamanya 

ketika menggoalkan Gus Dur sebagai presiden RI keempat, tentu saja 

dengan bantuan suara Golkar yang tidak kecil. Namun, dalam 

perjalanan, hubungan mesra antara Gus Dur dengan Poros Tengah 

tidak mulus. Gus Dur sendiri tampaknya tidak merasa berutang budi 

kepada Poros Tengah. Ia malah lebih dekat dengan teman-teman 

lamanya dari Forum Demokrasi. Kebijakan-kebijakan Gus Dur lebih 

menyenangkan kelompok anti Poros Tengah dan keintiman dengan 

tokoh-tokoh Poros Tengah pun makin berkurang. Hamzah Haz 

didepak dari jabatan menteri dalam kabinetnya. 

Sejauh ini, kebersatuan partai-partai Islam dan yang bernuansa 

Islam di sidang MPR lebih disebabkan karena faktor kondisional, 

yakni menghadapi tantangan yang sama (common enemy). Poros 

Tengah memosisikan PDI-P sebagai kenderaan politik kalangan yang 

anti Islam. Meski demikian, pada dasarnya, mereka tidak merasa 

keberatan dengan Mega. Akan tetapi, yang jadi persoalan adalah 

orang-orang di sekitarnya. 

Harus disadari, landasan ini tidak akan kokoh untuk membangun 

kekuatan strategis pada masa mendatang, apalagi untuk menjadi 

kekuatan politik yang tangguh. Yang dibutuhkan adalah kesadaran 

untuk bersatu dari masing-masing unsur karena ikatan ideologi dan 

prinsip saling membutuhkan. Perekat inilah yang sesungguhnya 

permanen dan stabil. 

Dari basis massa masing-masing partai terlihat tidak satu partai 

pun yang mewakili semua lapisan masyarakat. Harus diakui, 

masyarakat Islam di negeri ini bertingkat-tingkat dan bervariasi. Ada 
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kalangan santri, ada tradisionalis, ada kalangan intelektual, ada 

kawula muda, ada pewaris politik Islam tempo dulu, dan lainnya. 

Akan tetapi, bila dirangkai menjadi satu, signifikasi masing-masing 

akan membentuk kekuatan yang cukup mencengangkan. PPP dengan 

basis massa tradisional (mencakup massa NU, santri, dan daerah 

pedesaan) masih memiliki kantong massa yang cukup bisa 

diperhitungkan, setidaknya dalam pemilu kemarin. PBB memiliki 

basis massa eks masyumi yang lumayan. PAN juga memiliki 

komunitas Muhammadiyah dan cendekiawannya. Termasuk juga PK, 

yang memiliki kekuatan pada jaringan kepemudaannya. Apalagi bila 

Golkar mau ikut bergabung. Bila bergabung dalam satu partai, maju 

ke arena pemilu dengan satu tanda gambar, besar harapan partai-

partai ini akan menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Partai-

partai kecil lainnya, selayaknya dengan hati yang ikhlas bersedia 

menjadi makmum. Tidak usah memaksakan diri. Toh, politik praktis 

bukan satu-satunya kancah untuk berjuang. 

Namun demikian, tokoh-tokohnya tetap perlu direkrut dalam 

kepengurusan partai gabungan itu. Yang sangat senior bisa 

ditempatkan dalam dewan pakar dan yang masih produktif dapat 

dimasukkan dalam kepengurusan harian. 

Bentuk partai itu nanti bisa berupa aliansi. Seorang ketua umum 

akan dibantu oleh sejumlah ketua yang mewakili partai-partai aliansi. 

Sekjen dibantu oleh sejumlah sekretaris. Bahkan, pencalonan sebagai 

wakil rakyat pun harus tetap memerhatikan pembagian jatah antar 

partai itu. 

Tantangan ke arah persatuan ini tidak kecil. Yang paling berat 

adalah kendala psikologis. Tokoh-tokoh yang sudah merasa dirinya 

besar, sulit bergabung dengan tokoh lain karena posisi top leader di 

partainya mungkin tidak dapat lagi dipegangnya dalam partai 

gabungan itu. 

Ketika top leader sebuah partai bersedia bergabung, kendala 

berikutnya adalah pada lapisan kedua (staf-staf pemimpin di bawah 

ketua). Memang harus diakui, penggabungan partai akan membuat 

sejumlah orang kehilangan posisi dan pekerjaan. Namun, aksi siaga 

”sejuta umat” di Monas itu mempunyai nuansa spesifik yang dapat 

dijadikan sebagai momentum persatuan. Disaksikan kurang dari 
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sejuta umat, para top leader partai berangkulan menyambut ide yang 

ditawarkan Hamzah Haz untuk bersatu, seraya disambut gemuruh 

takbir sebagai dukungan spontan atas gagasan itu. 

Kendala lain adalah soal politik eksternal. Tampaknya, faktor 

inilah yang paling dominan. Persatuan itu memang tidak dikehendaki 

oleh pihak-pihak luar karena dapat menjadi kekuatan berat dalam 

percaturan politik mereka, apalagi membawa nama Islam. Term 

”politik Islam” sudah sekian lama diposisikan sebagai ancaman oleh 

pemerintah masa lalu yang lebih melihat sisi-sisi negatif daripada 

positifnya. Persepsi ini pun masih terus melekat di kalangan politisi 

kita saat ini. Sudah dapat diprediksi, pihak-pihak luar pun akan ikut 

bermain untuk menggagalkan aliansi ini, bahkan dengan cara adu 

domba dan menyusup ke tubuh partai Islam. 

Upaya-upaya adu domba oleh pihak ketiga biasa ditemukan dalam 

praktik politik kita. Pada awal terbentuknya partai-partai, Amien Rais 

diadu dengan tokoh-tokoh PPP, juga dengan Yusril. Tadinya, Amien 

sudah hampir masuk memimpin PPP, tetapi pihak ketiga bermain dan 

mengelola konflik, sehingga rencana itu gagal. Orang-orang di PPP 

diisukan tidak sepakat menerima Amien sebagai orang baru yang 

langsung memimpin. Setelah itu, Amien juga hampir masuk ke PBB 

karena ikatan keturunan Masyumi. Akan tetapi, lagi-lagi karena isu 

dan fitnah, rencana itu gagal kembali. Almarhum Anwar Harjono 

(mantan Ketua DDII) sangat menyambut kehadiran Amien karena ia 

putra seorang Masyumi. Yusril pun bersedia menjadi sekjen bila 

Amien mau menjadi ketua umum. Akan tetapi, ada isu bahwa tidak 

semua orang sepakat dengan Amien di PBB. Padahal, yang benar 

adalah Pak Amien memang tidak diinginkan oleh pihak ketiga masuk 

ke dalam salah satu partai Islam karena akan membuat partai itu besar 

dan mengundang partai lain untuk ikut bersatu. Ini ancaman berat di 

mata mereka. Mereka menginginkan Amien terpisah dari ”habitat”-nya 

(umat Islam) dengan mendirikan partai terbuka dan tidak berlabel 

Islam. Alasan yang mereka kemas cukup indah, bukankah Pak Amien 

seorang reformis yang seharusnya lebih nasionalis? Rupanya, kiat ini 

efektif juga untuk menghadang Amien. 

Akan tetapi, apa pun persoalannya, kendala-kendala itu akan 

menjadi enteng bilamana elit-elit umat ini berpikir ke depan demi 
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kemaslahatan yang lebih besar. Untuk itu, diperlukan sebuah tim 

kerja—sebaiknya dari luar partai-partai—untuk mempertemukan para 

elit dan secara perlahan-lahan menyosialisasikannya ke tingkat yang 

di bawah. Apakah ini mungkin? Mengapa tidak!  
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Membedah Politik Islam yang Lumpuh 

ila kita mengamati secara kasar kondisi politik Islam sejak 

kemerdekaan hingga kini, kesan yang muncul ialah bahwa 

politik Islam mengalami kelumpuhan. Pada masa Soekarno, 

politik Islam memang pernah tampil di panggung kekuasaan. Saat itu, 

almarhum M. Natsir sebagai Ketua Masyumi pernah menduduki 

jabatan perdana menteri. Akan tetapi, itu tidak berjalan lama. 

Masyumi dibubarkan dan akhirnya hanya tinggal dalam catatan 

sejarah. 

Hal tersebut sudah menjadi cukup bukti bahwa politik Islam 

tidak bakal dibiarkan bergerak maju secara alamiah oleh musuh-

musuh Islam. Politik Islam pasti dijegal, dikebiri hingga benar-benar 

tidak berdaya. Pada masa Orde Baru, kondisinya lebih parah lagi. 

Kendatipun umat Islam—yang nota bene menjadi basis parpol 

Islam—berjuang mati-matian menumpas komunisme dan berhasil, 

namun keberhasilan itu tidak membuat Soeharto merasa perlu 

membalas jasa. Bahkan, politik Islam ia basmi, bahkan ia 

menciptakan istilah ”ekstrim kanan” untuk menyebut mereka yang 

ingin memperjuangkan politik Islam. 

Periode Orde Baru sarat dengan rekayasa-rekayasa politik demi 

menghancurkan politik Islam. Bahkan, bukan hanya parpol Islam 

yang jadi sasarannya, ormas-ormas Islam pun ikut dalam target 

sasarannya. Ormas-ormas Islam tidak diperbolehkan mencantumkan 

asas Islam. Yang jadi asas haruslah Pancasila. Ormas-ormas Islam 

disusupi oleh agen-agen rahasia untuk mengobrak-abrik dari dalam 

B 



96 

dan memunculkan konflik-konflik internal, hingga semuanya harus 

menyerah dan meminta bantuan kepada rezim Orde Baru. 

Semula, harapan perubahan nasib politik Islam itu ada pada 

pergantian rezim (baca: reformasi). Alasannya, pergantian rezim 

memberikan peluang-peluang baru yang selama ini benar-benar 

tertutup. Akan tetapi, apa yang terjadi? Reformasi diperjuangkan oleh 

putra-putra umat, namun yang menikmati adalah musuh-musuh umat. 

Mengapa? Jawabannya karena umat Islam sering tidak mempunyai 

rencana yang matang untuk menghadapi masa depannya. 

Kedatangan reformasi sendiri tidak direncanakan sebelumnya, 

sehingga ketika muncul, semua komponen umat menjadi 

kalangkabut, kebingungan, dan bertindak secara sporadis. Ketika 

terbuka peluang mendirikan partai Islam, hampir semua tokoh yang 

merasa memiliki basis massa mendirikan partai. Akan tetapi, 

program apa yang akan digulirkan, baik secara taktis maupun 

strategis untuk membangkitkan kembali politik Islam, semua serba 

kabur. Bahkan, masing-masing ingin dianggap paling nasionalis. 

Semuanya meneriakkan sebagai ”partai terbuka”, menerima dan 

menampung semua pihak dan kalangan. Apakah mereka mengira, 

orang non-Islam plus orang-orang abangan (sekuler) mau bergabung 

ke partai Islam? Jauh panggang dari api. 

Kesalahan pertama secara global dari umat ini adalah tidak 

mempunyai rencana ke depan. Tenaga-tenaga strategis memang 

sangat langka di tubuh aktivis Islam. Yang ada adalah bagaimana 

merespons kondisi yang ada sekarang. Akhirnya, mereka menjadi 

ikan yang gampang dipancing oleh musuh-musuhnya. Yang memberi 

umpan adalah musuh dan ikannya adalah umat Islam. 

Kesalahan taktis diawali dari tindakan Amin Rais mendirikan 

parpol yang bercorak nasional (PAN). Memang agak sulit dipahami, 

seorang Amien Rais yang tumbuh sebagai putra Masyumi, hidup di 

lingkungan Muhammadiyah hingga menjadi top leader-nya, berani 

mendirikan partai sekuler. Jawaban dari ketidakpahaman tersebut 

adalah Amien masuk dalam perangkap musuh-musuh Islam. 

Musuh Islam sangat tidak menginginkan Amien berada dalam 

shaf partai Islam. Jika itu terjadi, Amien bisa menjadi key-person 

untuk mempersatukan seluruh komponen umat yang terkesan 
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terpecah-belah ini. Hal tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan 

sekulerisme di Indonesia. Lalu, Amien digoda dengan rayuan maut. 

Orang sebesar Amien Rais tidak pantas diselimuti dengan ”baju 

Islam” yang sempit. Amien sudah milik bangsa, bukan saja umat 

Islam. Jika Amien berada dalam barisan parpol Islam, karier 

politiknya tidak bakal naik. Seperti itulah rayuan-rayuan yang mereka 

embuskan ke kuping Amien. 

Andaikan Amien masuk ke PPP (sudah tentu dengan sejumlah 

perombakan mendasar, mulai dari struktur, paradigama, dan kinerja), 

tokoh-tokoh lain tidak bakal mendirikan partai Islam yang kecil-kecil 

itu. Logikanya, orang sepopuler Amien saja mau bergabung dengan 

parpol Islam tertua, bagaimana dengan yang lain? Terbukti, semua 

parpol itu mendambakan ”cinta” Amien. Hampir seluruhnya 

mengatakan bahwa partai mereka siap dipimpin oleh Amien Rais. 

PPP, PBB, PUI, Masyumi, PK, dan lainnya melamar Amien. Jadi, 

apa yang direncanakan musuh-musuh Islam benar-benar kejadian. 

Artinya, musuh Islam lebih pandai berpolitik daripada umat Islam. 

Kembali ke zaman kemerdekaan, kesalahan utama elit politik 

Islam waktu itu bermula dari mundurnya mereka dari perjuangan 

mempertahankan tujuh kata dalam piagam Jakarta. Sikap mereka 

patut disesalkan oleh generasi berikutnya. 

Andai mereka bertahan, niscaya mereka akan menang atau kalah 

tapi mulia, sehingga nasib politik Islam di tanah air ini tidak akan 

separah yang ada ini. Kekalahan itu berekses panjang. Hingga saat 

ini, dampak itu masih terasa. 

Peluang berikutnya kembali Allah bukakan pada SUT 2000 

untuk mengamandemen pasal 29 UUD 45 tentang agama agar 

kembali kepada bunyi ”Piagam Jakarta”. Dua fraksi (PPP dan PBB) 

perlu diacungi jempol karena mengusulkan tuntutan itu. Anehnya, 

Fraksi Reformasi justru tidak menghendaki itu. Alasan mereka adalah 

lebih memilih isi ”Piagam Madinah”. Padahal, inilah momentum 

yang tepat untuk mengembalikan isi ”Piagam Jakarta”. Kalau ini pun 

lewat, jangan harap kesempatan itu berulang kembali kecuali dengan 

revolusi. 

Kendatipun PK berada dalam satu fraksi dengan PAN, 

seharusnya PK mengomandoi perjuangan amandemen pasal 29 UUD 
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45 ini agar sesuai dengan isi ”Piagam Jakarta” karena asal-usul 

mereka adalah perjuangan yang ingin menegakkan sistem Allah 

(Robbani) di muka bumi (iqomatu manhajillah fi ardhihi). 

Soal “Piagam Madinah”, perlu dipahami menurut konteksnya. 

Salah paham dalam masalah ini bisa mementahkan perjuangan yang 

sudah berjalan puluhan tahun. Yang pertama, waktu itu yang 

berkuasa adalah Islam. Yang menjadi kepala negara adalah 

Rasulullah saw. Biarpun Islam tidak disebut-sebut, yang berkuasa 

secara real adalah Islam. Sementara kita, saat ini, tidak memiliki 

kekuasaan apa-apa. Kita harus fight untuk mendapatkan kekuasaan 

itu. Kedua, ”Piagam Madinah” tidak bertahan lama, hanya beberapa 

bulan. Yang berlaku akhirnya adalah syari’at Islam karena syari`atlah 

yang merupakan ketentuan pokok dari Al Qur’an dan Sunnah. 

Sementara ”Piagam Madinah” hanya pengecualian karena alasan 

kondisional. 

Akan tetapi, hikmah di balik kegagalan ini adalah semakin 

dikenalnya siapa saja yang tidak menginginkan diberlakukannya 

syariat Islam di negeri ini, baik yang menolak terang-terangan 

maupun yang disebabkan oleh alasan taktis. Yang pertama adalah 

tokoh-tokoh nasionalis sekuler, termasuk Nurcholis Madjid yang 

selama ini diagung-agungkan oleh banyak pihak sebagai guru bangsa 

dan juga Djalaluddin Rahmat. Demikian pula tokoh terkenal dari 

Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Yang dikhawatirkan dari 

kegagalan ini adalah munculnya kembali ekstrimitas dari sebagian 

umat akibat rasa frustrasi dalam memperjuangkan pemberlakuan 

syari`at Islam.  
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Agenda Keagamaan 

Pemerintah Reformasi 

ari demi hari, reformasi terus bergulir dan rakyat Indonesia 

terus menantikan perubahan-perubahan mendasar dalam 

berbagai bidang kehidupan. Namun, di tengah hiruk-

pikuknya agenda yang disodorkan oleh masyarakat kepada 

pemerintah reformasi, sepertinya ada aspek yang hampir luput dari 

sorotan para ahli dan tokoh-tokoh reformasi, yakni aspek keagamaan. 

Padahal, sisi ini tidak kalah pentingnya untuk direformasi ketimbang 

sisi-sisi lainnya. Alasannya, unsur-unsur KKN, penyimpangan, 

otoritasi kekuasaan telah merambah hingga ke masalah-masalah 

keagamaan yang selama ini mendapat penghargaan yang sangat 

tinggi dari seluruh komponen bangsa. 

Pemerintah reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Habibie 

seharusnya menunjukkan keberaniannya melakukan perubahan-

perubahan mendasar dalam bidang keagamaan dari kebijakan yang 

diterapkan oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Di antara agenda-

agenda yang harus mendapat perhatian serius itu ialah sebagai 

berikut. 

Reformasi Posisi Ulama 
Selama pemerintahan Orde Baru, ulama diposisikan sebagai 

“fasilitator” penguasa untuk mengamankan kebijakan-kebijakan yang 

ditelurkan oleh pemerintah, khususnya bila kebijakan itu dirasakan 

bertentangan dengan ajaran agama, seperti program KB, Porkas, 

H 
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lokalisasi pelacuran, dan lain-lain. Mereka diminta meyakinkan 

umatnya agar menerima kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran 

agama dan hati nuraninya. Mengapa startegi ini diambil pemerintah? 

Jawabannya karena peran ulama sangat efektif untuk memuluskan 

keinginan penguasa dan meredam emosi serta kemarahan rakyat. 

Karena alasan itu, pemerintah reformasi dituntut agar mengubah 

paradigmanya dalam memandang dan menempatkan ulama. Ulama 

harus berada di atas penguasa. Kata-kata ulama hendaknya didengar 

oleh pemerintah, bukan sebaliknya, ulama meminta restu kepada 

pemerintah. Pemerintah harus memberikan kebebasan kepada ulama 

untuk menetapkan fatwa dan menentukan sikapnya atas berbagai 

persoalan umat dan negara. Dengan menempatkan posisi ulama di 

atas pemerintah, niscaya mereka dapat mengontrol jalannya roda 

pemerintahan, bukan malah berfungsi sebagai “corong” suara 

pemerintah seperti yang selama ini terjadi. Dengan demikian, ulama 

tidak akan lagi merasa takut untuk menyuarakan kebenaran walaupun 

itu bertentangan dengan kemauan elit kekuasaan. 

Di sisi lain, MUI, sebagai salah satu wadah ulama, hendaknya 

juga mengikuti irama reformasi dan melakukan restrukturisasi di 

tubuhnya. Orang-orang yang selama ini terkesan mengaminkan suara 

pemerintah—terlebih yang suka mencari-cari muka penguasa dan 

naik turun istana—sudah saatnya diganti oleh orang-orang yang 

selalu kritis demi membangkitkan izzah dan wibawa MUI sendiri. 

Kriteria ulama pun harus diperbarui. Ulama tidak identik dengan 

da`i, mubalig, pemimpin pesantren, atau pemimpin ormas Islam. 

Ulama lebih dititikberatkan pada kualitas keilmuwan seseorang plus 

ketakwaannya. Oleh karena itu, dalam hemat saya, tidaklah 

berlebihan jika dibuat persyaratan ulama, minimal harus “doktor” 

dalam ilmu-ilmu syar’iyah atau orang yang telah teruji 

keilmuwannya (bukan sekadar ceramahnya) di masyarakat. 

Ulama juga harus peka dengan tuntutan masyarakat dan terlibat 

dalam berbagai persoalan rakyat. Dalam kasus Aceh, Tanjung Priok, 

Lampung, dan sebagainya, seharusnya ulamalah yang paling 

bersuara, bukan LSM-LSM yang ada. Bagaimanapun, yang menjadi 

korban adalah umat mereka. Ulamalah yang seharusnya lebih vokal 
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menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat karena yang 

dibantai adalah umat Islam. 

Tentu merupakan hal yang ironis jika kita begitu bersemangat 

menyuarakan hak-hak Muslim Bosnia, sementara “Bosnia” di dalam 

negeri kita: Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Ambon, dan lain-lain 

tidak kita perhatikan. 

Nasib rakyat Aceh lebih pantas untuk kita tangisi. Sayangnya, 

kebiadaban tentara di Aceh yang setara dengan kekejaman orang-

orang Serbia cenderung kita diamkan. Lebih disayangkan lagi adalah 

peran ulama, khususnya MUI. Mereka masih saja diselimuti oleh 

penyakit yang disebarluaskan oleh rezim Orde Baru, yaitu rasa 

ketakutan kepada penguasa (fear of regime). 

Gara-gara mereka memilih untuk diam, akibatnya adalah: 

pertama, suara dan kredibilitas mereka menjadi lenyap. Hal ini erat 

kaitannya dengan kepercayaan umatnya. Sebaliknya, suara LSM-

LSM begitu mengemuka. Padahal, jika diamati secara objektif, 

perjuangan mereka lebih bermuatan politis, penuh dengan ambisi 

kepada kekuasaan. 

Tentu akan berbeda halnya jika para ulama kita bersikap vokal 

dan berani. Pasalnya, mereka berjuang bukan untuk mencari 

kedudukan, melainkan semata-mata hanya untuk perbaikan (ishlah), 

Kedua, ulama dicitrakan tidak sebagai “motivator”, mesin 

penggerak, tetapi lebih mirip sebagai “mesin pendingin”. Padahal, 

sesungguhnya, peran ulama sejak zaman Belanda hingga 

pemberontakan PKI adalah lebih sebagai penggerak potensi umat. 

Ulama tidak perlu sungkan mengeluarkan fatwa kendatipun 

kurang disenangi oleh banyak orang, asal fatwa itu sesuai dengan 

ketentuan syara’. Misi ulama adalah menegakkan amar ma`ruf nahi 

munkar, bukan memuaskan keinginan pihak-pihak tertentu dari 

masyarakat. 

Selama ini, banyak ulama yang sungkan untuk memfatwakan 

bahwa bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Padahal, kajian 

fikih dan ekonomi yang didasarkan pada sumber-sumber utamanya, 

Al Qur’an, Sunnah, dan dikuatkan oleh ijmak para ulama, 

menyebutkan bahwa bunga bank adalah riba. Masih banyak kaum 

Muslimin yang tidak mengetahui hukum ini, padahal riba adalah 



103 

termasuk salah satu dosa besar. Soal ada pihak yang berkeberatan 

dengan hukum itu, bukan persoalan penting. Kemungkaran harus 

ditolak karena itu menjadi tanggungjawab ulama. 

Reformasi Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan 
Agenda yang tidak kalah pentingnya ialah soal penentuan awal 

dan akhir puasa. Pasalnya, puasa bagi umat Islam adalah ibadah 

sakral yang sangat diperhatikan. 

Munculnya fenomena kaum Muslimin berpuasa dan berlebaran 

dalam dua versi tentu amat menyedihkan. Hal tersebut seolah-olah 

mengesankan bahwa mereka adalah pemeluk dua agama. 

Perbedaan tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi jika setiap orang 

yang berbeda pendapat tersebut sama-sama mencari ridha Allah. Jika 

dicari akar masalahnya, hal tersebut tidak lain disebabkan karena 

pemerintah tidak mengikuti aturan Sunnah, yang mengharuskan agar 

mendasarkan perhitungan itu kepada rukyat (melihat bulan). 

Seharusnya juga mereka tidak menggunakan hisab sebelum prosedur 

pertama diputuskan tidak memungkinkan. Jika hal tersebut 

dilakukan, komponen umat yang kritis tidak dapat menerima visi 

pemerintah yang keliru itu. 

Selama ini, penguasa terus berpedoman kepada hisab 

(penanggalan kalender) dan tidak memedulikan rukyat. Kalaupun ada 

rukyat, hal itu semata-mata hanya make-up yang tujuannya tidak 

lebih untuk mengukuhkan penanggalan hisab mereka. 

Jadi, kekeliruan seperti itu rasanya tidak perlu lagi diulangi oleh 

pemerintah reformasi agar kepercayaan umat kepada pemerintah 

semakin kokoh. Alangkah anehnya, misalnya, dalam penentuan 

wuquf pada bulan Dzulhijjah pemerintah kita mengacu ke Saudi 

Arabia yang berpedoman kepada rukyah, tetapi dalam penetapan 

Ramadhan kita berpedoman kepada hasil hisab. 

Kita semua berharap, pada puasa-puasa mendatang, umat Islam 

tidak lagi dipusingkan oleh perbedaan yang tidak perlu. Kita yakin, 

selama pemerintah berpedoman kepada rukyah yang murni, niscaya 

perbedaan seperti itu dapat dihindari. Betapa indahnya, misalnya, jika 

umat Islam seluruh dunia, paling tidak kawasan Asia, serentak 

berpuasa dan berlebaran untuk mencerminkan persatuan. 
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Reformasi Biaya Penyelenggaraan Haji 
Sudah banyak diketahui orang, biaya perjalanan haji yang 

dibayar oleh setiap calon jamaah haji sama sekali tidak sesuai dengan 

fasilitas yang mereka dapatkan. ONH biasa selama ini, sebenarnya 

sudah dapat dipakai untuk mendapatkan ONH plus jika 

perhitungannya jujur, tidak ada kolusi. 

Berdasarkan perhitungan, terdapat kelebihan sekitar 450 dolar 

dari ongkos yang dibayarkan oleh tiap jamaah. Jika jumlah itu 

dikalikan dengan jumlah jamaah dan selama sekian tahun, tentu 

menjadi angka yang sangat besar sekali untuk kepentingan segelintir 

orang. Ini baru menyangkut biaya transport saja, belum termasuk 

biaya penginapan dan konsumsi selama di tanah suci yang selama ini 

juga terindikasi mengalami penguapan. 

Kecurigaan itu muncul ketika kita membandingkan antara 

jamaah haji kita dengan jamaah haji dari Malaysia. Pelayanan dan 

akomodasi yang mereka dapatkan jauh melebihi yang didapatkan 

jamaah haji asal negeri kita. Padahal, biaya yang kita bayar jauh lebih 

mahal dari mereka. 

Revisi Undang-Undang Tentang Penyebaran Agama 

dan Rumah Ibadah 
Kerukunan antarsesama pemeluk agama menjadi dambaan orang-

orang yang taat pada agamanya. Di dalam Islam, kerukunan itu lebih 

ditekankan lagi. Hal tersebut malah dibenarkan oleh fakta-fakta 

sejarah pendahulu-pendahulu mereka sejak empat belas abad silam. 

Namun, untuk kasus Indonesia, banyak sekali ketegangan 

antarsesama pemeluk agama selama pemerintahan Orde Baru. Hal itu 

disebabkan oleh aturan yang tidak jelas atau penerapan yang tidak 

tegas dari sebuah aturan dan sistem. 

Salah satu di antara sistem yang tidak jelas adalah mengenai 

penyebaran agama. Oleh karena itu, pemerintah reformasi diharapkan 

berani mengambil sikap untuk menetapkan UU tentang penyebaran 

agama: orang-orang yang sudah memeluk salah satu agama tidak 

boleh dijadikan sasaran penyebaran agama lainnya. Hal ini sangat 

penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persoalan 
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agama adalah persoalan sensitif. Oleh karena itu, pengaturannya 

harus tegas. 

Demikian pula tentang izin pendirian rumah-rumah ibadah. Perlu 

sekali aturan yang rasional dalam perizinan mendirikan rumah 

ibadah. Soal ini sering menyulut pertikaian antarsesama pemeluk 

agama. Tentu menjadi hal yang rasional jika rumah ibadah 

disesuaikan dengan proporsi jumlah pemeluk agama di suatu tempat 

atau daerah. Sebaliknya, sangat tidak rasional mendirikan masjid di 

tengah-tengah penduduk Nasrani, atau pula sebaliknya. 

Kasus Yasmin Bogor merupakan kasus yang sarat dengan 

muatan politik. Sekelompok umat beragama ingin memaksakan 

kehendaknya membangun rumah ibadahnya di tengah pemukiman 

masyarakat mayoritas Muslim. Kasus ini dibawa ke tingkat 

internasional untuk menekan pemerintah untuk tetap mengizinkan 

pembangunan gereja Yasmin di tengah penolakan masyarakat 

setempat. Persoalannya adalah ambisius sekelompok penganut agama 

tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan menggunakan 

cara-cara yang tidak sah. Sejumlah penduduk setempat diundang 

hadir dalam sebuah acara makan-makan, lalu setelah berakhir acara, 

para undangan diberi hadiah amplop, dengan disodori lemabaran 

nama dan tanda tangan yang tidak dijelaskan untuk apa. Belakangan 

nama dan tanda-tangan inilah yang disalahgunakan alat oleh panitia 

untuk membuktikan persetujuan penduduk atas dibangunnya rumah 

ibadah di lokasi tersebut. Yang dengan surat itu, diajukan 

permohonan izin pembangunan rumah ibadah karena sudah 

mendapatkan izin penduduk yang diundang ke acara makan malam 

itu. Karena merasa dibohongi, penduduk setempat tidak menerima 

dan menolak pembangunan rumah ibadah tersebut. Penolakan itulah 

yang kemudian diangkat ke badan internasional untuk menuduh umat 

Islam di Indonesia tidak toleran dan agar supaya PBB (baca 

Amerika) melakukan intervensi. Kejadian seperti ini sebenarnya 

tidak hanya terjadi di Yasmin Bogor, tetapi hal serupa terjadi di 

banyak tempat. Namun karena penduduk setempat lebih memilih 

”pasrah” karena tidak berdaya, maka mereka memilih untuk diam.  
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Haji Dan Momentum Perubahan 

(Reformasi) 

Pendahuluan 
Salah satu keunikan Islam sebagai agama, dapat mengumpulkan 

pemeluknya setiap tahun dalam jumlah besar, jutaan manusia, di satu 

tempat, kawasan. Tidak kita temukan agama selain Islam melakukan 

ritual seperti ini. Ajaibnya jumlah manusia yang begitu besar, 

berkumpul di satu lokasi, dan berpindah-pindah dari satu tempat ke 

tempat lain dalam hari yang berbeda. Pada hari yang sama, jutaan 

manusia berada di bumi Arafah pada tanggal 9 zulhijjah, jumlah yang 

hamper sama berada di Muzdalifah, pada malam tanggal 10 zulhijjah, 

dan dalam jumlah serupa di Mina pada tanggal 10 zulhijjah untuk 

melempar jumrah 'Aqabah. Mereka gegap gempita 

mengumandangkan talbiyah sebagai pernyataan kesiapan mereka 

memenuhi panggilan Allah dan melaksanakan semua perintah-Nya. 

Sehari sebelumnya mereka seluruhnya berjemur di ‘Arafah dengan 

pakaian putih bersih, meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan 

pada hari itulah (hari ‘Arafah) dosa-dosa manusia yang paling banyak 

diampunkan oleh Allah SWT. 

Bagi yang tidak berkesempatan menunaikan haji setiap tahunnya, 

Allah mengganti keutamaan haji itu dengan berpuasa selama sepuluh 

hari pada awal Zulhijjah. Puncaknya adalah puasa ‘Arafah. Puasa 

‘Arafah adalah salah satu puasa yang sangat besar ganjarannya dari 

Allah SWT. Sebagaimana terlihat dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
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"Shaum hari ‘Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun, tahun 

lalu dan tahun depan. Sedangkan shoum hari ‘Asyuro menghapuskan 

dosa tahun silam." (Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah). 

Haji, Ibadah Yang Sarat Makna Penghambaan 
Haji adalah ibadah yang amat dalam maknanya. Ibadah haji 

merupakan simbol penghambaan diri secara penuh kepada Al-Khaliq 

SWT. Manusia, apapun jabatannya, kekuasaan apapun yang 

dipegangnya, haruslah patuh dan tunduk pada aturan yang ditetapkan 

Allah dalam haji. Tak seorangpun dari orang yang berhaji memprotes 

kenapa dia harus berputar tujuh kali keliling mengitari Ka’bah di 

tengah lautan manusia, berlari-lari kecil di antara Shafa dan Marwa. 

Tak seorangpun yang keberatan berpanas-panas di padang Arafah, 

kemudian malamnya harus menginap di Muzdalifah sambil mengutip 

batu-batu kecil untuk melempar jumrah pada waktu subuh hari 

kesepuluh Zulhijjah. Itu semua aturan yang telah ditetapkan Allah 

SWT melalui Nabi-Nya saw. Tak seorangpun manusia yang dapat 

menolak dan mengingkari aturan itu. Mereka begitu pasrah, patuh 

dan tunduk sepenuhnya pada sistem Allah SWT. 

Pelajaran inilah yang harus dipertahankan dalam semua sisi 

kehidupan, yakni ketaatan pada aturan Allah SWT., tidak hanya 

dalam beribadah, tetapi juga dalam menata kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, 

seharusnya dipatuhi, tanpa melakukan pemilah-milahan. Harus 

disadari bahwa Allah tidak membebankan tugas kepada manusia 

melainkan Dia sudah mengetahui, bahwa tugas itu sanggup dipikul 

oleh manusia. Tidak seharusnya umat Islam menjadi orang-orang 

yang memilah-milih tugas, yang dianggap enak dan enteng 

dikerjakan, dan yang terasa “berat” dan “berisiko” mereka tunda atau 

abaikan. Karena sifat seperti ini adalah sifat Yahudi yang dikecam 

Allah SWT. 

Haji Dan Kesetaraan Dan Persaudaraan 
Haji juga mengandung makna kesetaraan, dan persatuan Islam. 

Dalam pelaksanaan haji tidak ada perbedaan antara kopral dengan 

jenderal. Tidak ada fasilitas khusus bagi Raja/Presiden dari tukang 
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sapu. Mereka sama-sama mengenakan kain ihram yang berwarna 

putih bersih, sama-sama berwukuf di panas terik matahari, sama-

sama berdesak-desakan di tengah lautan manusia. Tak ada 

diskriminasi antara yang berkulit hitam, putih atau yang berkulit 

cokelat. Mereka semua adalah hamba Allah, kemuliaan mereka hanya 

terletak pada ketinggian derajat ketaqwaan mereka kepada Yang 

Maha Perkasa. 

Persatuan juga terlihat dalam "Forum Internasional" itu. Yang 

satu dengan yang lain saling membantu dalam ketaqwaan. 

Menjauhkan rasa iri hati dan dengki terhadap saudara. Mereka yang 

datang dari Russia, Balkan, dengan mereka yang datang dari Afrika 

Selatan, dan dari Asia Tenggara membaur dalam sebuah suasana 

yang menyejukkan (suasana Iman), berkumpul di tempat-tempat 

yang menenteramkan (ka’bah dan tempat-tempat suci lain). 

Gambaran ini saja sudah cukup menjadi bukti persatuan dan 

persaudaraan Islam. Tak ada orang yang menonjol-nonjolkan suku 

dan etnisnya, tak ada pula yang merasa bangsanya lebih terhormat 

dari bangsa yang lain. Mereka semua hamba Allah yang bersaudara. 

Nilai-nilai inilah yang seharusnya dipelihara dalam kehidupan ini 

agar umat Islam menjadi terpandang dan disegani di mata orang-

orang di luar Islam. 

Bagi yang menyaksikan langsung peristiwa Arafah, lautan 

manusia di tengah padang pasir dengan busana yang seragam, 

mengingatkan semua akan hari berbangkit dari alam kubur di padang 

mahsyar, pada hari perhitungan. Semua manusia dibangkitkan Allah 

dari kuburnya, berkumpul di satu tempat, sejak manusia pertama 

Adam a.s hingga manusia terakhir. Semuanya mempertanggung-

jawabkan amalnya di hadapan al-Qadhi Robbul Jalil SWT. Tak ada 

dosa yang dapat disembunyikan, tidak ada kesalahan yang luput dari 

perhitungan Allah SWT. Tidak ada yang bisa lari dari
 
pengadilan-

Nya, pengadilan yang tak pernah curang dan tak mengenal pilih 

kasih. Dosa beşar dan Kecil semua terdaftar dalam catatan amal 

setiap insan. Potret ini dikuatkan oleh Firman Allah SWT: 

رِِميَْْفَ تَ َرىْال ِكَتابَُْْوُوِضعَْ ِفِقيَْْال ُمج  َْهَذاَْمالَِْْوي  َلتَ َناْيَاَْويَ ُقوُلونَِْْفيهِِْْم اُْمش 
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َصاَهاِْإل َْْكِبريَةًَْْوَلَْْصِغريَةًْْيُ َغاِدرَُْْلْْال ِكَتابِْ َْحاِضرًاَْعِمُلواَْماَْوَوَجُدواَْأح 
َْأَحًداَْرب كََْْيظ ِلمَُْْوَلْ

"Dan ditunjukkanlah buku (catatan amal manusia), maka engkau 

lihat orang-orang pendosa itu ketakutan terhadap apa yang tertulis 

di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduh celaka kami, buku apakah 

ini, tidak ada yang luput, baik yang besar dan kecil, melainkan 

semua tercatat di dalamnya” Dan mereka menyaksikan amal 

pekerjaan mereka hadir (tertulis di hadapan) mereka. Tuhanmu tidak 

menzalimi seorangpun (dari hambaNya)." (Q.S. Al-Kahfi 49). 

Hari Akhir adalah hari penyesalan, khususnya mereka yang 

membawa dosa. Mereka sudah dapat memperkirakan bakal kemana 

mereka ditempatkan Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. 

Barulah mereka pada hari itu menyesal. Menyesali dirinya, dan orang 

lain. Sudah barang tentu yang paling berat penyesalannya hari itu 

adalah orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah semasa di 

dunia. 

Haji Dan Pengorbanan 
Allah Swt juga mensyari'atkan kepada manusia untuk 

menyembelih hewan qurban (Udh-hiyah) sebagai amal tathowwu’ 

(sunnah) yang amat besar pahalanya. Hukumnya sunnat muakkadah 

(mendekati wajib). Sebagian Ulama memandangnya wajib. Bagi 

yang menyembelih qurban disunnatkan setiap tahun sekali. Ibadah 

yang satu ini mengingatkan kembali kepada Nabi Ibrahim ‘Alaihi-

Salam yang siap mengorbankan putera kesayangannya Isma’il a.s 

(bukan Ishaq seperti keyakinan kaum Nasrani), demi memenuhi 

tuntutan Allah atas dirinya. Bagi Ibrahim perintah Allah di atas 

segala-galanya, di atas kecintaan pada anak dan keluarga. Namun 

Allah berkuasa mengganti sembelihan itu berupa domba dan Isma'il 

tetap hidup untuk meneruskan keturunannya yang kemudian 

melahirkan Nabi kita Muhammad SAW. 

Sikap dan perilaku Ibrahim a.s inilah seharusnya dijadikan 

sebagai teladan dalam memupuk sikap patuh dan pasrah kepada 

Allah SWT. Ketaatan kepada aturan Allah dan rasul adalah bukti 
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nyata keimanan seseorang. Orang yang tidak taat pada perintah dan 

aturan Allah, keimanannya hanya sebatas lisan dan tidak akan 

mendapatkan pengakuan dari Allah sebelum kepatuhan itu benar-

benar ditunjukkan dalam kehidupan nyata. 

Realita Umat Akhir-akhir ini 
Keadaan umat Islam akhir-akhir ini benar-benar memprihatinkan. 

Jumlah mereka yang banyak tidak membuat mereka disegani oleh 

umat lain. Bahkan terkesan umat yang paling lemah di dunia dan 

tidak diperhitungkan oleh umat lain, adalah umat Islam. Mereka 

disakiti, diusir, disiksa, dibunuh, dan dibantai begitu saja, tidak ada 

media massa dunia yang mempersoalkannya. Tak ada kekuatan 

internasional yang berteriak membelanya. Bahkan media massa 

internasional justru memutarbalik fakta. Umat Islam yang menjadi 

korban keganasan kaum Nasrani di Ambon, justru digambarkan 

sebagai pelaku kerusuhan. Lembaga Hak Asasi Manusia diam seribu 

bahasa. Tidak seperti ketika orang di luar Islam yang menjadi korban 

pada peristiwa Mei tahun lalu, mereka ribut berteriak hingga ke ujung 

dunia. Sekarang, rumah dan harta umat Islam dibakar. Istri dan anak-

anak mereka dibunuh. Saudara-saudara mereka diusir dari tempat 

kediamannya di Ambon dan tahun lalu di Sambas, Kalimantan, dan 

hari-hari ini di Sampit, Kalimantan Tengah. Adakah kehinaan lebih 

parah dari yang dialami umat Islam akhir-akhir ini? Mereka menjadi 

tertekan di negerinya sendiri, terhina di rumah sendiri. 

Dahulu, peristiwa semacam itu melanda umat Islam di Palestina, 

memang kondisi mereka dijajah oleh bangsa Yahudi. Tanah air 

mereka dirampas. Hal yang sama juga menimpa umat Islam di 

Bosnia, yang diperlakukan secara biadab oleh bangsa Serbia yang 

zalim. Menyiksa dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. 

Untuk sekian lama, bangsa muslim Kosovo diperlakukan seperti 

binatang oleh Serbia, yang tidak beradab itu. Keadaan serupa juga 

menimpa umat Islam di Kashmir, wilayah yang dikuasai oleh India 

yang Hindu. Namun cerita-cerita pedih dan memilukan itu tidak 

hanya terjadi di negara-negara di mana umat Islam minoritas, Tetapi 

justru terjadi di negeri di mana umat Islam mayoritas. Itulah yang 

dialami oleh umat Islam di Ambon dan di Kalimantan, dan 
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sebelumnya di Kupang. Namun umat Islam lainnya masih banyak 

yang diam menonton. Tidak termotifasi berjuang membela nasib 

saudara-saudara mereka yang tertindas. 

Di Sampit dalam dua pekan, ratusan warga muslim asal Madura 

dibantai secara tidak manusiawi oleh suku Dayak. Mayat-mayat 

bergelimpangan di jalan. Kepala-kepala manusia ditenteng dan 

disusun di atas meja, tanpa tubuh. Tubuh-tubuh manusia terpotong-

potong berserakan di mana-mana. Ada badan tanpa kepala. Ada 

tangan yang terpotong. Subhanallah! perbuatan bengis yang lebih 

kejam dari binatang buas. Perbuatan yang hanya dilakukan oleh 

orang yang tidak mengenal budaya dan rasa kemanusiaan. 

Yang mengherankan, ketika orang-orang di luar Islam terbunuh 

oleh Mujahidin Maluku yang membela dirinya, orang-orang dari 

Amerika berteriak marah. Pemerintah Amerika sendiri juga ikut 

mengancam akan melakukan intervensi ke Maluku. Tetapi dalam 

kasus Sampit, ratusan orang Madura yang Islam terbunuh oleh 

kebiadaban suku tertentu, tak satu negara pun yang bersuara. 

Kenapa? Karena yang menjadi korban adalah kaum Muslimin. Jadi 

dalam pandangan mereka, orang-orang Islam itu persis seperti hewan 

yang tak salah jika dibantai. Sementara orang Nasrani, nyawanya 

sangat dihargai dan dibayar mahal. 

Kalau tragedi-tragedi itu dikaitkan dengan prediksi Nabi SAW. 

empat belas abad yang silam, maka apa yang disebutkan beliau dalam 

salah satu haditsnya -yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu 

Daud dari Tsauban- saat ini telah menjadi kenyataan, yaitu umat 

Islam menjadi mangsa bagi umat-umat lain di luar mereka, yang 

menyantap dan mencabik-cabik mereka, ibarat orang kelaparan yang 

menggerogoti makanan. Yahudi membantai muslim Palestina, 

Nasrani membantai muslim Bosnia dan Kosovo, Hindu membasmi 

muslim India, Protestan membantai muslim Ambon dan Kupang. 

Dayak membantai muslim Madura. Apakah pembantaian itu karena 

jumlah kaum muslim yang sedikit? Kata Nabi SAW.: Tidak! Bukan 

karena jumlah, bahkan secara totalitas umat Islam mayoritas di negeri 

ini. Tetapi, banyaknya mereka ibarat buih laut yang mengambang di 

atas permukaan air. Tamsil yang diberikan Nabi sebagai ghutsa' 

(sampah yang mengapung di laut) mempunyai makna yang dalam. 
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Karena sampah yang mengapung itu, terdiri dari berbagai jenis benda 

yang tidak berguna dan buangan. Di sana ada kertas, kepingan kayu, 

potongan sandal, plastik dll. yang bercampur aduk. Sampah itu juga 

berjalan tidak mempunyai arah tujuan. Kemana arah pukulan ombak 

kesanalah dia mengalir. Tamsilan ini ada benarnya bagi keadaan 

umat Islam di zaman sekarang. Walaupun mereka mengaku dirinya 

sebagai muslim, namun paham yang mereka anut demikian 

banyaknya. Ada yang menganut Sosialisme, Marxisme, Liberalisme, 

New Left, Darwinisme, Kapitalisme, Permisivisme, Feminisme dan 

paham-paham lain. Mereka hidup terombang-ambing dalam paham 

dan isme-isme tanpa mereka sadari. Bahkan ada diantara mereka 

yang merasa bangga dengan paham-paham itu. Mereka hidup tanpa 

tujuan. Bergerak sesuai dengan arah gelombang kehidupan mengiring 

mereka. 

Prediksi Nabi Tentang Nasib Umat Di Akhir Zaman: 
Lantas, apa sesungguhnya yang membuat hidup mereka 

demikian? Nabi menjelaskan bahwa mereka dihingapi oleh penyakit 

"Wahan", sejenis penyakit yang bersarang di dalam kalbu manusia, 

yaitu: "hubbudunya wa karahiyyatul maut" (Cinta dunia dan takut 

mati). Jika diperhatikan memang penyakit yang menghingapi umat 

Islam dewasa ini adalah hanyut dengan dunia, ambisi materi yang 

melampaui batas, kehidupan diukur dengan materi, uang, kekayaan, 

dan perhiasan dunia. 

Hidup tidak lagi diukur dengan iman, aqidah dan ketaqwaan. 

Cinta dunia pada gilirannya membuat orang takut akan mati. Karena 

mereka takut berpisah dengan kesenangan dunia yang dinikmatinya. 

Untuk mendapatkan dunia, mereka rela menjual segala yang ada pada 

dirinya; ilmu, kehormatan hingga menggadaikan agama dan 

keimanan. Akhirnya, mereka menjadi tidak berwibawa di mata 

ummat lain. Sebab, bangsa yang disegani adalah bangsa yang hidup 

di atas prinsip. Berjuang untuk tegaknya sebuah prinsip. Rela 

berkorban demi mempertahankan prinsip. Hanya umat yang 

beginilah yang senantiasa terpandang di depan musuh-musuhnya. 

Ketika kaum muslimin kehilangan pegangan/prinsip, maka hidup 

mereka sama sekali tidak bernilai. 
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Dalam perspektif Al-Qur'an, kehinaan ini berawal dari 

terabaikannya kewajiban jihad oleh umat Islam. Padahal jihad adalah 

salah satu kewajiban pokok dalam Islam. Tidak sedikit orang Islam 

yang mencibir bila disebutkan di depannya kata ”jihad”. Seolah-olah 

mereka ingin berkata, tidak zamannya lagi sekarang berbicara tentang 

jihad, suasana kita sudah aman dan tenteram. Kita hidup dengan rasa 

toleransi yang tinggi. Bahkan ada di antara orang Islam yang merasa 

malu mengakui dirinya sebagai muslim. Nah, sekarang Allah SWT. 

mau memberi pelajaran kepada umat Islam, di mana letaknya 

toleransi yang selama ini digembar-gemborkan itu. Benarkah mereka 

aman dengan tidak mengabaikan kewajiban jihad?! Lalu umat 

Islampun dibantai pada waktu shalat subuh di dalam Masjid di 

Ambon. Ibu hamil dibedah perutnya dan dikeluarkan orok yang 

masih merah berdarah. 

Bahkan, di tengah kehinaan ummat, masih ada orang-orang yang 

alergi dengan jihad. Mereka ikut latah memberikan gambaran suram 

tentang jihad. Bahkan ada tokoh-tokoh di kalangan umat Islam yang 

suka memberikan pernyataan kontroversial yang membingungkan 

umatnya. Mereka ini bukan membela perjuangan umat Islam yang 

teraniaya, bahkan sering menuduh umat Islam bertindak emosional, 

panas kepala dan sejenisnya. Pantaskah mereka ini dikatakan tokoh 

umat, atau lebih mirip seperti Abdullah ibnu Salul, tokoh munafiq di 

zaman Nabi. 

Allah SWT sebenarnya telah memperingatkan umat Islam 

tentang jihad dan ancaman meninggalkan kewajiban suci ini, di 

dalam al-Qur’an dengan firmanNya: 

َوانَُْْوأَب  َنآؤُُكمْ ْآبَاؤُُكمْ َْكانَِْْإنُْقلْ  َوالْ َْوَعِشريَُتُكمْ َْوأَز َواُجُكمْ ُْكمْ َوِإخ  َْوأَم 
نَ َهاَْوَمَساِكنَُْْكَساَدَهاََْت َشو نََْْوِِتَاَرةْ ْاق  تَ َرف  ُتُموَها ْالّلهِْْمِّنَِْْإلَي ُكمَْأَحبْ ْتَ ر َضو 

رِهِْْالّلهُْْيَأ ِتََْْحّت ْْفَ تَ َرب ُصواْ َْسِبيِلهِِْْفَْْوِجَهادْ َْوَرُسولِهِْ ِديْلََْْوالّلهُِْْبَأم  ْال َقو مَْْيَ ه 
 ال َفاِسِقيَْ

"Katakanlah: “jika bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-

saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang 
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kamu perjuangkan, bisnis yang kamu takuti ruginya, dan rumah-

rumah tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu lebih kamu cintai 

daripada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah 

sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya" Dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang fasik." (Q.S At Taubah: 24). 

Maka keputusan Allah itu sekurang-kurangnya berupa kehinaan 

dan tidak dihargai oleh orang lain. Bahkan bisa berupa pembantaian 

dan pembunuhan. 

Sekian belas Abad lalu, Umar bin Khattab, radhiyallahu ‘anhu 

ketika beliau memberi nasehat kepada sahabatnya, tentang bahaya 

mencari pandangan hidup selain Islam, kata beliau: "Wahai orang 

Arab, sesungguhnya Allah telah mengangkat martabat kalian dengan 

Islam. Ingatlah, jika kalian mencari kemuliaan di luar Islam, pastilah 

Allah akan menghinakan kalian." 

Umat Islam harus waspada dengan siasat Amerika. Tidak ada 

negara muslim di dunia ini yang lepas dari tipu muslihat Amerika dan 

negara-negara Barat. Kondisi saudara-saudara kita di Timur Tengah 

sudah cukup jadi bukti kuat, bahwa Amerika tidak pernah 

berkeinginan baik terhadap umat Islam. Mereka menyimpan dendam 

perang salib di dalam hati mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga, 

ingin melenyapkan umat Islam dari peta politik dunia. Umat Islam 

tidak layak lagi bersangka baik kepada Amerika dan sekutu-

sekutunya. Mereka menginginkan bangsa umat Islam pecah 

berkeping-keping, agar dengan mudah mereka menelannya. Sebuah 

imperialisme baru. 

Perlu disadari, bahwa krisis yang berkepanjangan, hanya bisa 

berakhir dengan rujuk kepada Allah, mengakui dosa dan kesalahan 

yang telah lalu. Dan berjanji untuk patuh dan tunduk pada ajaran-Nya 

yang merupakan satu-satunya solusi dalam krisis ekonomi dan 

moneter ini. Merebaknya kejahatan seksual jelas merupakan 

kejahatan yang mengundang murka Allah. Semoga dosa-dosa 

manusia diampuni-Nya dan amal ibadah mereka diterima-Nya, Amin, 

Ya Robbal ‘Alamin  
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Dakwah Yang Reformis 
(Sebuah Telaah Ulang Tentang Peran Ulama 

Dalam Bidang Dakwah) 

akwah adalah misi (risalah) mulia dari Allah Swt. Betapa 

tidak, dakwah merupakan misi untuk menyelamatkan umat 

manusia dari jurang kesesatan dan kebingungan, lalu 

mengangkatnya ke mahligai kebahagiaan; dari kegelapan yang 

mencekam menuju cahaya yang penuh dengan sinar terang 

benderang. Oleh karena itu, tugas ini hanya dipikulkan-Nya kepada 

orang-orang yang dipilih-Nya, du`at, yang kedudukannya seperti para 

Nabi (anbiya`): yakni sama-sama bertugas melakukan penyelamatan 

dan perombakan sistem dan struktur sosial sebuah masyarakat. 

Dakwah dapat dipahami secara ”mikro” dan ”makro”. Secara 

mikro, dakwah dapat dipahami sebagai upaya mengajak manusia ke 

jalan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Artinya, setiap 

perkataan baik yang disampaikan kepada orang lain, begitu pula 

perilaku baik yang ditunjukkan kepada orang lain, adalah termasuk 

dalam kategori dakwah yang sederhana. Akan tetapi, secara makro, 

dakwah tidak sesederhana pengertian tersebut. Pasalnya, dakwah 

bertujuan mengubah struktur (restrukturisasi) masyarakat, bangsa, 

dan umat manusia dari sosok yang terbelakang, jauh dari hidayah 

Allah (atau lebih populer dengan sebutan “masyarakat jahily”), 

menjadi masyarakat yang berperadaban dan dinaungi oleh panji-panji 

Allah Swt. 

D 
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Karena alasan itu, semestinya proyek dakwah tidak ditempatkan 

sebagai pekerjaan enteng, terlebih yang dihadapinya adalah sejumlah 

kekuatan yang cukup besar dan mapan. Hal tersebut memerlukan 

konsep yang matang, pengetahuan yang dalam, waktu yang cukup 

panjang, serta ditopang oleh sarana yang memadai. Jadi, sejauh mana 

obsesi seseorang dalam dakwah sangat bergantung pada gambaran 

dakwah dalam benaknya. 

Sebagian orang membayangkan bahwa dakwah adalah pekerjaan 

yang mudah dan gampang. Alasannya, menurut mereka, bukankah 

bertutur kata yang baik dan berbudi mulia itu sudah termasuk 

dakwah? 

Pernyataan ini sah-sah saja karena yang dimaksudkannya dari 

dakwah itu adalah makna dan jangkauan yang sempit dan sederhana. 

Akan tetapi, orang-orang yang berwawasan lebih luas mengetahui 

bahwa dakwah bukan tugas sederhana, tetapi merupakan proyek 

besar yang memerlukan perencanaan matang, berorientasi ke depan, 

dan struktur yang solid. 

Perjalanan dan perjuangan hidup Nabi saw. menguatkan 

gambaran terakhir ini: bagaimana Rasul dalam berjuang dan 

merancang segala sesuatunya dengan strategi yang matang. Dengan 

mudah, hal tersebut dapat kita lihat dalam mekanisme hijrahnya ke 

Madinah. Pemilihan waktu yang tepat, pengondisian masyarakat 

Makkah, delegasi-delegasi yang dikirim sebelumnya ke Madinah, 

pemilihan tempat bersembunyi, dan arah keberangkatan, hingga 

masalah-masalah yang bersifat teknis pun memperlihatkan bahwa—

dalam berdakwah—Rasul betul-betul melakukan persiapan dan 

membuat program-program yang terencana. 

Oleh karena sasaran dakwah adalah perombakan struktur 

masyarakat, maka misi dakwah tidak dapat dipikul oleh satu dua 

orang, akan tetapi sejatinya melibatkan sejumlah personil dakwah 

yang terhimpun dalam sebuah badan atau oraganisasi yang lazim 

disebut sebagai “jama’ah”.  
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Persyaratan ‘Ilmu’ dalam Dakwah 

ebagaimana halnya setiap profesi, dakwah juga membutuhkan 

ilmu dasar (al ulum al-Islamiyah al-asasiyah) dan ilmu 

penunjang (al-ulum al-idhafiyah). Ilmu dasar dalam dakwah 

adalah ilmu tentang Islam itu sendiri yang mencakup Al Qur’an, 

Hadits, Akidah, Syari’ah, dan Fikih dalam berbagai aspeknya. 

Pengetahuan tentang ilmu-ilmu dasar ini atau sering disebut 

“tsaqofah ad-da’iyah” haruslah memadai, kendatipun tidak sampai 

ke tingkat menguasai detail-detailnya. 

Visi dakwah seperti ini terus menerus ditampilkan oleh para 

ulama dalam setiap kurun dan zaman. Namun, pada zaman 

kontemporer ini, visi tentang dakwah sepertinya serba kabur. Oleh 

sebab itu, tidak usah heran jika hasilnya pun jauh dari harapan. 

Umpamanya pengetahuan dasar tentang dakwah. Pada zaman 

sekarang ini, banyak sekali orang yang berani tampil di depan publik 

mengatasnamakan “dakwah” kendatipun pengetahuannya tentang 

Islam (ulum asasiyah) jauh dari memadai. Membaca Al Qur’an saja 

masih jauh dari benar, apalagi memahami Al Qur’an, memahami 

makna hadits, dan mengetahui tentang ilmu-ilmu dasar Islam. 

Namun, dengan penuh keberanian, mereka tampil di depan publik, 

seperti di layar televisi, radio, dan di depan khalayak ramai. 

Memang, medan dakwah di negeri ini terasa janggal dibanding 

dengan negeri-negeri Islam lainnya. Di Timur Tengah, misalnya, 

untuk tampil menjelaskan Islam di depan publik tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang dengan hanya bermodalkan 

“semangat Islam” (hamasah Islamiyah). Yang harus melakukan itu 

S 
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adalah orang-orang alim yang berlatar belakang keilmuwan syar’i, 

relatif berusia, dan telah teruji kemampuannya sehingga perbedaan 

paham yang muncul di tengah masyarakat pun relatif dapat terkontrol 

dan terarah. 

Di Indonesia, siapa saja yang pandai berbicara, mampu membuat 

orang terpukau, hafal satu atau dua potong ayat dan kemudian pandai 

mengaitkannya dengan kondisi aktual, walaupun latar belakang 

keilmuwannya dari teknik (Ir.), MBA, SH, dll. begitu gampang 

berbicara mengatasnamakan dakwah dan Islam. Jika ada saja orang-

orang yang ahli dalam bidang ekonomi, bisnis, teknik, hukum, 

politik, psikologi, sosiologi, atau lainnya yang memiliki sedikit 

kecenderungan terhadap agama, umpamanya dalam berbicara suka 

mengaitkannya dengan nilai agama yang universal, atau orangtua dan 

kakeknya adalah seorang “kyai”, dengan mudah diterima oleh publik 

dan berani berbicara di mana-mana. Seolah-olah, bidang dakwah ini 

merupakan satu-satunya bidang yang bebas persyaratan, medan 

terbuka tanpa modal, siapa yang mau silakan terjun. 

Jika seseorang berbicara tentang masalah ekonomi, sementara ia 

tidak memiliki latar belakang pendidikan “ekonomi”, pandangan-

pandangannya tidak terlalu didengar orang karena ia berbicara bukan 

dalam bidangnya. Apalagi yang mau berkomentar tentang teknologi, 

kendatipun ia memiliki pandangan yang tepat dalam bidang teknik, 

masyarakat cenderung tidak mau mendengarnya karena ia berbicara 

di luar bidang spesialisasinya. Ironisnya, seseorang yang datang 

entah dari latarbelakang apa pun, lalu berbicara tentang Islam dan 

dakwah, kemudian ulasannya menarik dan memukau, masyarakat 

begitu gampang menerimanya dan tidak jarang memberi predikat 

“Kyai Haji” atau “Ustadz”. 

Efek dari sikap ini sebenarnya tidak sederhana. Banyaknya 

perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan-pandangan 

kontroversial di tengah masyarakat akhir-akhir ini disebabkan karena 

munculnya “kyai-kyai” atau “ustadz” muda dari berbagai latar 

belakang yang berkecimpung di dunia dakwah. Orang-orang seperti 

ini, ketika diajukan kepadanya pertanyaan-pertanyaan tentang agama, 

cenderung menganggap dirinya serbatahu dan menjawab pertanyaan-
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pertanyaan itu tentu saja menurut akal-akalannya. Jarang sekali 

mendengar mereka mengakui kelemahannya meski hal tersebut 

bukan dalam bidangnya. Mungkin mereka merasa gengsi sekiranya 

mengatakan “tidak tahu”. Akhirnya, mereka mengeluarkan “fatwa” 

masing-masing dan akibatnya kontradiksi-kontradiksi antar sesama 

narasumber pun—yang kadangkala tajam—tidak dapat dihindari. 

Dalam kondisi seperti ini, perbedaan pendapat yang ada bukan 

menjadi rahmat, seperti yang biasa didengar dari pendahulu kita 

“Ikhtilaful ulama rahmah”. Akan tetapi, perbedaan tersebut justru 

mengacaukan karena yang berbeda pendapat bukan antarulama, tetapi 

antar-“juhala” (orang-orang bodoh). Jadi, yang ada ialah “Ikhtilaful 

juhala mushibah”
1
. 

Yang dipersalahkan dalam kasus seperti ini adalah kedua elemen 

dakwah: subjek (da’i) dan objek (publik). Da’i atau mubalig harus 

dipersalahkan karena terlalu berani tampil ke depan tanpa bekal ilmu 

yang memadai. Tidak sedikit di antara mereka yang menganggap 

bahwa lahan dakwah adalah lahan yang cukup subur dan 

                                                
1
  Dalam sebuah tayangan acara televisi, seorang pembicara yang bergelar Doctor 

ditanya oleh seorang Ibu mengenai hukum jilbab bagi seorang wanita Muslimah. 

Yang dimaksudkan oleh si ibu tentu saja hukum menutup aurat bagi wanita, 

seperti rambut, leher, dan kaki. Apa jawaban narasumber? Ia menjawab bahwa 

dalam masalah ini ada perbedaan pendapat antara yang mengatakan “wajib” dan 

yang mengatakan “tidak wajib”. Jadi, ada khilafiyah. Begitulah “fatwa” si 

narasumber tadi di depan jutaan pemirsa. Dari manakah ia mengetahui bahwa 

soal jilbab adalah soal khilafiyah? Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada 
khilaf (perbedaan pendapat) tentang kewajiban memakai jilbab bagi Muslimah. 

Yang di dalamnya mengandung khilaf adalah persoalan menutup muka (cadar). 

Lain soal jika khilaf yang dimaksud adalah antara orang alim dan orang jahil. 

Kalau itu, sudah tentu, pendapat orang jahil tidak perlu didengar. Inilah akibatnya 

jika yang menyampaikan dakwah adalah orang yang tidak berkompeten dalam 

ilmu Islam. Ada lagi seorang penceramah muda lain bergelar MBA yang 

berceramah shubuh pada salah satu stasiun teve swasta. Saking enaknya 

berceramah dan tampil di depan publik, ia tidak pernah berpikir untuk mencari 

tahu, apakah yang disebutnya hadits benar-benar hadits atau hadits palsu. Dengan 

datarnya, ia mengungkapkan, “Menurut Hadits Nabi, “Kuntu Kanzan 

makhfiyyan...”. Padahal, ungkapan ini jelas-jelas hadits palsu. Sementara hukum 
menyampaikan hadits palsu itu adalah haram (berdosa). Na`uzubillah min dzalik. 
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menguntungkan, setidak-tidaknya popularitas. Di sisi lain, 

masyarakat yang menjadi objek dakwah juga turut dipersalahkan, 

khususnya pihak pengelola media massa, karena mereka begitu 

mudah menerima orang-orang yang berbicara tentang Islam tanpa 

bertanya dan bersikap dengan kritis: apa latar belakang keilmuwan si 

pembicara?; apakah ia orang yang berkompeten menyampaikan Islam 

atau tidak?; apakah ia layak dijadikan sebagai narasumber atau tidak? 

Yang tidak kurang salahnya juga adalah pemerintah karena 

membebaskan medan dakwah ini (yang menyentuh publik luas) 

dikerubuti oleh siapa saja tanpa adanya aturan dan persyaratan yang 

jelas dan tegas. 

Kekeliruan yang terjadi bukan sekadar dalam term “da’i”. Di 

negeri ini, kriteria “ulama”pun terasa rancu karena tidak mempunyai 

standard yang jelas. Kalaulah MUI dianggap sebagai lembaga yang 

menghimpun ulama, umpamanya, kriteria keanggotaan MUI sendiri 

ternyata tidak cukup jelas. Seharusnya, MUI menjadi lembaga yang 

hanya menghimpun ulama saja dan mereka pun harus membuat 

kriteria ”ulama” secara jelas dan tegas sedemikian rupa agar tidak 

menampung orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidang 

Islam. Jika MUI tidak menetapkan kriteria “ulama” dengan jelas, 

bisa-bisa MUI mirip seperti partai. Siapa pun yang berminat dan 

disertai dengan embel-embel gelar kesarjanaan, dapat diterima. 

Padahal, sekiranya memerlukan para pakar dalam bidang lain di luar 

ilmu-ilmu syar’i, MUI dapat saja mengundang sebagai narasumber, 

tanpa harus menjadi anggota resmi dalam kelembagaan MUI itu 

sendiri. 

Di dunia Islam, lembaga semisal MUI tidak lazim dikenal. Yang 

biasa ada ialah “Darul Ifta`” yang bertugas memutuskan (fatwa) 

masalah-masalah keislaman. Di Mesir, seorang yang terpidana dan 

akan dieksekusi hukuman mati, bahkan harus mendapat persetujuan 

terlebih dahulu dari lembaga itu. Jadi, fungsinya tidak sebatas 

masalah-masalah keagamaan saja. 

Pandangan Kritis 
Wawasan dan keilmuwan seseorang besar sekali pengaruhnya 

terhadap pandangan dan analisisnya. Orang yang kurang mengetahui 
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hakikat suatu persoalan tentu sulit mengambil sikap yang tepat atas 

persoalan itu. Begitu pula halnya yang kita saksikan dalam sikap dan 

kebijakan ulama di negeri ini. Hal tersebut berakibat pada banyaknya 

ulama dan da’i—yang kurang menguasai `ulum al islamiyah dan 

lemah dalam wawasan politiknya—cenderung menjadi “alat” yang 

dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru. Akhirnya sangat fatal. Mereka 

tidak mampu mengontrol kesesuaian perjalanan pemerintah dengan 

kehendak syariat. Tidak sedikit di antara mereka yang bahkan 

memahami bahwa pemerintah Orde Baru saat itu sama 

kedudukannya seperti ‘ulil amri’ yang harus mereka taati sesuai 

perintah syariat: “Ta`atlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada 

Rasul-Nya, serta ulil amri (yang memerintah) di antara kamu”. 

Padahal, menurut kajian ilmu Ushul Fikih, kata “َأِطيُعوا (athi`u)” yang 

disebut pada lafaz “Allah” dan “Ar-Rasul” tetapi tidak disebut dalam 

kata “ulil amri” mempunyai makna tersendiri, yaitu kepatuhan 

kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berdiri sendiri. Sementara itu, 

kepatuhan kepada “ulil amri” (pemerintah) tidak berdiri sendiri, akan 

tetapi kepatuhan bersyarat, yakni kewajiban patuh kepada pemerintah 

selama pemerintah itu patuh kepada hukum yang ditetapkan Allah 

dan Rasul-Nya. Jika kepatuhan yang terakhir ini tidak terwujud pada 

pemerintah, tidak ada kewajiban pada orang-orang mukmin untuk 

patuh kepada pemerintah itu. 

Jika hal itu dikaitkan dengan pemerintah Orde Baru yang banyak 

sekali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan 

Allah dan Rasul-Nya, bagaimana mungkin orang-orang beriman 

dipaksa harus taat dan patuh kepada pemerintah itu dengan 

mengatasnamakan “ulil amri”? 

Sikap “ulama” yang memberikan dukungan berlebihan kepada 

rezim Orde Baru saat itu memang jelas-jelas bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Islam. Penulis tidak dapat membayangkan ada di 

antara “ulama” yang datang ke istana merendahkan dirinya di depan 

penguasa zalim (thaghut): meminta petunjuk, nasihat, dan 

menyumbangkan emas. Ada lagi ulama yang membacakan doa pada 

penutupan kampanye pemilu. Ada pula yang memberikan pujian 

setinggi langit, mendoakan agar berumur panjang biar kuat 
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meneruskan kepemimpinan bangsa, seolah-olah sang penguasa 

adalah amirulmukminin yang senantiasa mengayomi umat Islam dan 

menjalankan hukum Allah. 

Pada lain suasana, ada pula ulama yang memimpin doa bagi 

anggota keluarga yang meninggal dari pemimpin itu. Ia memimpin 

doa dalam acara haul. Padahal, darimana datangnya haul. Haul tidak 

pernah dikenal dalam ajaran Islam, apalagi memuja-muji jasa 

keluarganya yang meninggal itu dan merasa yakin bahwa yang 

meninggal itu berada di dalam surga karena jasa-jasanya. 

Astaghfirullah! Jasa apakah itu, Pak Ustaz?! Di mana jasa-jasa itu? 

Apakah dikatakan berjasa orang yang memeras keringat dan 

memperbudak rakyatnya untuk memperkaya diri dan keluarganya? 

Di manakah posisi manusia-manusia seperti ini nanti pada Hari 

Perhitungan kelak? Di surga atau di neraka? Memang itu adalah 

urusan Allah Swt. bukan urusan kita. Akan tetapi, Allah menyuruh 

kita untuk menjauhi orang-orang zalim dan Allah juga yang 

memberitahukan tentang masa depan orang-orang zalim itu. 

Mengapa sampai muncul “ulama” seperti ini? Apakah karena ia 

tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang batil? Adakah 

kekeliruan ini dapat dikategorikan sebagai kekeliruan dalam 

berijtihad atau kesengajaan untuk memperalat doktrin agama untuk 

kepentingan pribadi? Barangkali, beginilah sosok ulama yang 

dikatakan sebagai “ulama` as-suu`” itu. Ia mengetahui nash-nash 

agama, tetapi menyimpangkan nash-nash itu untuk tujuan-tujuan 

pribadinya. Na`udzubillah min dzalik! 

Siapa pun di antara orang berilmu yang mengamati sikap dan 

peran ulama pada masa Orde Baru akan merasa heran dan 

menyayangkannya. Sepertinya, mereka tidak berwibawa di depan 

penguasa. Apa saja keinginan penguasa waktu itu, para ulama bahkan 

cenderung meng”amin”kannya. Merekalah yang dimanfaatkan oleh 

pemerintah sebagai “bamper” untuk meyakinkan umat dan rakyat 

bahwa tindakan apa saja yang diambil pemerintah adalah benar dan 

harus dipatuhi. Ketika pemerintah Orde Baru—melalui militernya—

membantai umat Islam di Tanjung Priok, Lampung, dan Aceh, yang 

tampil menjelaskan sikap pemerintah ini adalah “ulama” dan “kyai” 

yang mau diprogram. Yang ditampilkan kepada umat adalah 
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kewajiban tunduk dan patuh kepada ulil amri. Mereka harus 

menyampaikan pesan pemerintah bahwa mereka yang dibantai adalah 

orang-orang sesat dan menyimpang dari ajaran Islam, membawa 

paham-paham baru, dan bagian dari gerakan pengacau keamanan 

(GPK). Mereka pun harus menyampaikan bahwa menjaga stabilitas 

dan mendukung program pemerintah hukumnya wajib. Inna lillahi 

wa inna ilaihi raajiuun! 

Karena lemahnya wawasan politik “ulama”, mereka menerima 

begitu saja apa yang disampaikan oleh pemerintah, seolah-olah 

informasi dari pemerintah itu adalah wahyu yang tidak diragukan 

kebenarannya. Mereka juga mungkin tidak pernah berpikir bahwa 

pemberontakan-pemberontakan yang mengatasnamakan Islam itu 

sebenarnya merupakan rekayasa penguasa (intelijen), untuk 

kemudian digunakan sebagai alasan kuat membasmi kekuatan-

kekuatan Islam yang dianggap “berbahaya” bagi pemerintah. 

Padahal, ini merupakan cara-cara kotor yang biasa dipraktikkan oleh 

intelijen di berbagai belahan dunia Islam. Taktik seperti ini diajarkan 

oleh guru mereka (CIA) kepada mereka sebagai cara yang efektif 

untuk menggebuk kekuatan Islam yang mereka sebut 

“fundamentalis”. Pola yang sama juga dipraktikkan oleh militer di Al 

Jazair, Mesir, Pakistan, Tunisia, Turki, dan negara-negara Islam 

lainnya. 

Bagi mereka, bukan merupakan persoalan jika harus 

mengorbankan beberapa orang anggotanya untuk mendapatkan 

imbalan ratusan atau ribuan nyawa orang Islam. Dalam dunia 

intelijen, bukan hal baru menggunakan strategi menyusup ke tubuh 

organisasi-organisasi Islam yang mereka anggap bahaya itu dalam 

rangka melumpuhkan kekuatan “musuh” mereka. Agen-agen itu 

berpenampilan sama seperti anggota kelompok tersebut, dari 

bicaranya, gaya-gayanya, idiom-idiomnya, bahkan ada yang berpura-

pura lebih “ekstrim” lagi.
1
 

                                                
1
  Ada cerita lucu dari Mesir. Pada saat gencar-gencarnya penguasa di negeri itu 

membasmi aktivis-aktivis Islam, di sebuah masjid yang mereka klaim sebagai 

basis kaum ekstrimis, dilakukanlah operasi singkat dengan menangkapi semua 
yang ada di dalam masjid dan sekitarnya. Salah seorang dari yang ditangkap itu 
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Masyarakat Aceh yang Dizalimi Rezim Orde Baru 
Apa yang terjadi di Bosnia tidak lebih dahsyat dari apa yang 

dialami oleh rakyat Aceh. Oknum militer membantai kaum lelakinya 
dan memperkosa kaum wanitanya. Diperkirakan, ribuan nyawa 
melayang. Sebagian dari mereka diperlakukan secara sadis, buas, dan 

biadab. 
Faridah, seorang aktivis wanita asal Aceh untuk sebuah LSM 

yang langsung melakukan surveinya di lapangan, dalam sebuah 
keterangannya pada harian “Kompas” menyebutkan, tindakan oknum 

militer yang ditugaskan di Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh 
sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Ada wanita-
wanita yang diperkosa. Dalam sebuah rumah tahanan, napi pria dan 

wanita dipaksa telanjang dan melakukan hubungan seks, sementara 
mereka menontonnya. Ada pula wanita yang mengaku kemaluannya 
dimasuki pisang. Sungguh, semua itu merupakan perbuatan terkutuk 

dan melampaui batas. 
Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) 

Aceh Utara, seperti dimuat pada harian WASPADA Medan, di Aceh 
Utara saja tercatat 839 rakyat tidak berdosa tewas dibunuh, 200 orang 

disiksa, dan 19 wanita diperkosa oknum aparat militer selama 
diberlakukan DOM, dari 1989 sampai dengan 1998. Selain itu, 441 
unit rumah rakyat musnah dibakar dan 157 unit rumah dirusak. 

Itu baru data yang terkumpul dari satu kabupaten. Belum lagi di 
Aceh Timur dan kabupaten-kabupaten lainnya yang korbannya 
tercatat dalam jumlah yang besar. Amatlah pahit penderitaan rakyat 

Aceh selama pemerintahan Orde Baru akibat perlakuan militer. Oleh 
sebabitu, tidak usah heran jika kemudian muncul tuntutan ingin lepas 
dari wilayah kekuasaan negara kesatuan RI. Pada awal 1999, mereka 
menuntut agar dilaksanakan referendum. Rakyat Aceh menginginkan 

sebuah pilihan, tetap berada di bawah kekuasaan RI atau berdiri 
sendiri. 

                                                                                                             
ternyata adalah seorang anggota intelijen yang lupa membawa tanda 

pengenalnya. Ketika sampai di pos polisi, mereka dipukuli dan berteriak 

kesakitan, termasuk sang anggota intel. Berkali-kali ia berteriak dan meyakinkan 
bahwa ia seorang mata-mata. Namun, rupanya nasibnya kurang baik waktu itu. 
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Tidak ada wilayah yang paling dizalimi oleh militer seperti yang 

dialami oleh Aceh. Sepanjang penindasan itu tidak terdengar suara 

yang melakukan pembelaan terhadap rakyat Aceh. Media massa diam 

seribu bahasa. Sangat jauh berbeda dengan Timtim yang senantiasa 

mendapat pembelaan Amerika dan negara-negara barat karena 

pertalian ideologis mereka. Aceh benar-benar merasakan 

penderitaannya sendirian. 

Bila sejenak kembali menoleh sejarah ke belakang, barangkali 

kita akan menemukan bahwa persoalan Aceh sudah muncul sejak 

zaman Belanda. Permusuhan Belanda terhadap Aceh demikian hebat 

karena wilayah inilah satu-satunya wilayah yang tidak dapat dikuasai 

penjajah Belanda. Tidak kurang, Snouck Hurgronje, penasihat politik 

dan keagamaan pemerintah penjajah Belanda menulis bukunya 

khusus tentang “Aceh” dan pengalaman-pengalamannya selama 

bertugas sebagai mata-mata di Aceh. Upaya Belanda untuk menjajah 

negeri Muslim ini demikian hebat dan habis-habisan. Namun, upaya 

mereka itu senantiasa berakhir dengan kegagalan. Rahasianya tidak 

lain karena semangat “jihad” dan kecintaan pada “mati syahid” bagi 

rakyat Aceh merupakan semangat yang ditanamkan sejak kecil dan 

menjadi kebanggaan. 

Sangat boleh jadi, dendam penjajah itu diwariskannya secara 

diam-diam kepada penguasa-penguasa yang menggantikannya 

setelah kemerdekaan. Kalau dahulu rakyat Aceh begitu percaya 

kepada ulamanya dan perlawanan terhadap penjajah senantiasa 

dikomando oleh ulama, pada masa Orde Baru kepercayaan itu 

mengalami pergeseran akibat banyak ulama di sana yang berhasil 

dirangkul oleh pemerintah/militer. Mungkin para ulama itu takut 

akan risiko bila memihak kepada rakyat atau karena tidak tahan akan 

ujian dan rayuan. Hal ini menimbulkan jarak antara rakyat dan 

ulama. Yang sangat dibutuhkan Aceh sekarang ini adalah figur ulama 

yang dapat mempersatukan mereka. 

Meski rakyat Aceh sudah demikian menderita, menurut pikiran 
jernih dan objektif, tuntutan untuk lepas dari negara kesatuan RI 
bukanlah solusi terbaik. Sangat boleh jadi, di belakang tuntutan itu 

tersembunyi kepentingan Amerika yang memang berambisi 
memecah-belah negara RI menjadi sekian negara, agar ia tampil 
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sebagai “tuan” pembela. Inti persoalan Aceh dan wilayah-wilayah 

lainnya, seperti Riau, adalah ketidakadilan yang diberlakukan oleh 
sebuah sistem. Jadi, solusinya yang paling tepat adalah mengubah 
sistem itu dengan sistem yang dapat menjamin tegaknya keadilan di 
semua lini. Ini bukan sesuatu yang mustahil. 

Sikap Kritis Ulama 
Dengan adanya reformasi, hendaknya “ulama” dan pemimpin 

umat memperluas wawasannya, khususnya dalam bidang politik dan 
keamanan. Mereka dituntut agar lebih kritis dalam menerima 
informasi yang diberikan pemerintah dan kritis pula dalam menilai 

kebijakan penguasa. Hal itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Al 
Qur’an kepada orang-orang mukmin sebagai berikut. 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa berita, maka bertabayyunlah (cek kebenarannya).” 
(Q.S. Al Hujurat,:6) 

Sekiranya betul-betul berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah 
Rasulullah, niscaya mereka akan dipelihara Allah dari berbagai 

ketergelinciran yang merusak citra Islam dan umatnya. ulama dan 
umat hendaknya tidak gampang percaya kepada bentuk-bentuk 
lahiriah serta penampilan sesaat yang menipu banyak orang. Sikap 

waspada dan berhati-hati adalah sikap yang sangat dianjurkan oleh 
agama kepada umatnya. Melihat seorang jenderal menyandang 
sorban, mengunjungi pesantren, mengucapkan kata-kata “Allah”, 

Rasul, dan beberapa potong ayat dengan fasih, seharusnya tidak perlu 
membuat ulama dan kyai langsung percaya bahwa orang ini cinta 
kepada Islam. Siapa tahu tangannya telah berlumuran dengan darah 
umat Islam di Tanjung Priok dan di Lampung. 

Sebagai contoh, Benny Moerdani, misalnya, setelah melakukan 
pembantaian di Tanjung Priok, tidak lama kemudian ia berkunjung 
ke salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Di sana ia disambut 

oleh sejumlah “ulama” dan tangannya dicium mereka. Innalillahi 
wainna ilaihi raajiuun! ulama seperti apa yang seperti ini? Apakah 
tidak menjadi tandatanya mereka, mengapa orang ini tiba-tiba 

mendekati ulama? Apa maunya? Sudah selayaknya mereka terus 
mempertanyakan sikap dan karakter pihak-pihak yang terlibat dalam 
menumpahkan darah umat mereka pada masa lampau. 
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Masalah slogan, penampilan, dan kosmetik sering membuat 

orang terjerumus dan salah dalam menilai. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak beralku bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada tali 

Allah karena Allah Swt. sudah mengabarkan kepada Nabi mereka 

tentang trik-trik orang munafik dalam mendekati Nabi dan 

meyakinkan beliau saw. bahwa mereka juga percaya akan kerasulan 

Muhammad saw. Dalam bahasa sekarang, mungkin serupa dengan 

kata “mempunyai visi yang sama”. Orang-orang mukmin juga 

mengetahui tipuan para munafik itu karena Allah membongkar kedok 

mereka. Mereka sesungguhnya hanya berpura-pura dan mereka 

adalah pembohong kelas kakap atau pengkhianat besar yang 

menginginkan sesuatu di balik pendekatannya itu. 

Mari kita simak peringatan Allah berikut ini: 

“Apabila datang kepadamu orang-orang munafik dan 

mengatakan, “Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah”. 

Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul-Nya. Dan Allah 

menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah pembohong.” 

(Q.S. Al-Munafiqun, 63: 1) 

Secara tersirat, Allah Swt. menginformasikan kepada umat Islam 

bahwa sewaktu-waktu mereka akan menemukan orang-orang yang 

selama ini memusuhi mereka dalam perjuangan—menangkap dan 

memenjarakan mereka, bahkan menyiksa serta membantai mereka, 

berlumuran darah kaum Muslimin—tiba-tiba mendekati mereka, 

bermanis mulut, dan bahkan berpenampilan sebagai orang yang taat 

beragama dan mengaku seperjuangan. Terhadap fenomena seperti ini, 

umat—khususnya tokoh-tokohnya—jangan gampang percaya 

sehingga menganggap mereka itu sahabat setia dalam perjuangan 

atau mengira orang ini sudah tobat. Inilah kira-kira pesan yang 

terkandung dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, orang-orang 

beriman harus tetap berhati-hati dan kritis. 

Banyak orang awam dari kaum Muslimin beranggapan, dakwah 

yang sukses adalah dakwah yang didukung oleh semua kalangan, 

terutama pemerintah. Tidak sedikit bahkan yang memberi kesan 

bahwa dakwah yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah 

adalah dakwah yang tidak betul alias dakwah yang menyimpang. 

Padahal, jika kita membaca sejarah dakwah para Nabi, kita 
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menemukan bahwa yang paling banyak berbenturan dengan para 

Rasul itu adalah penguasa pada zamannya. Nabi Ibrahim berhadapan 

dengan Namrud. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Begitu pula 

dengan nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad bahkan berhadapan 

dengan elite kekuasaan masyarakat jahiliah. 

Jadi, tantangan dan benturan dalam berdakwah sudah menjadi 

keniscayaan atau dengan istilah lain sudah merupakan “sunnatullah” 

dalam dakwah. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya bila 

dikatakan bahwa jika sebuah kelompok (jama’ah) dakwah didukung 

oleh semua kalangan dan tidak menemukan hambatan, itu 

menandakan bahwa dalam manhaj dakwahnya ada sesuatu yang 

error. Oleh karenanya perlu dievaluasi.  
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Agar Akal Tidak Liar 
 (Perdebatan Seputar Posisi Akal Dalam Islam) 

kal adalah karunia Allah yang amat berharga. Dengan akal, 

manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai "khalifah" di 

muka bumi dengan sebaik-baiknya. Bahkan, dalam 

terminologi Ushul Fiqh, akal dianggap sebagai poros penugasan 

hukum-hukum syari’at (manath at-taklif). Maksudnya, hanya orang-

orang yang berakal sehat dan berpikir waras saja yang dapat ditaklif. 

Karena fungsi akal yang demikian besar, sewajarnya hal tersebut 

dilindungi secara proporsional dengan cara merumuskan seperangkat 

aturan yang mendukung kehormatan akal. Tidak terlalu berlebihan 

jika dikatakan, agama yang paling concern dengan persoalan akal 

adalah Islam. Perhatian itu sampai ke tingkat menjadikan akal 

sebagai salah satu dari lima elemen yang harus dilindungi dan 

dipertahankan dalam hidup manusia (al-maqashid al-khamsah), di 

samping agama, jiwa, kehormatan, dan harta. Dengan ungkapan lain, 

setiap benda, juga perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas akal, 

dinyatakan terlarang dan mengandung konsekuensi hukum. 

Berpikir, sebagai fungsi utama akal, tidak sekadar dianjurkan, 

tetapi sudah merupakan keharusan (faridhah Islamiyah). Hal ini 

paling tidak pernah diungkap oleh Al ‘Aqqad, seorang pemikir Mesir. 

Ungkapan ini tidak dapat dinilai berlebihan karena banyak ayat-ayat 

di dalam Al Qur’an, secara langsung atau tidak langsung, yang 

mendukung kebenaran tesis itu. Pada intinya, kebebasan berpikir 

dilindungi dalam Islam. 

A 
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Yang mungkin menjadi persoalan, sejauh mana ruang kebebasan 

itu diberikan? Apakah manusia boleh berpikir sebebas-bebasnya 

tanpa mengenal batas, hingga akal bebas mendiskusikan dunia yang 

bukan dunianya (makrokosmos)? Apakah akal manusia dibebaskan 

berbicara tentang zat Allah, alam akhirat, dan sejenisnya sehingga ia 

menerapkan paradigmanya pada dunia metafisik, dan akhirnya 

terperosok kepada kekeliruan, seperti yang dialami filosuf-filosuf 

Yunani dahulu kala dan kaum Mu`tazilah dalam sejarah Islam? Atau 

dengan kata lain, adakah kerangka metodologis yang laik digunakan 

sebagai paradigma dalam berpikir? 

Suatu hal yang tidak dapat dimungkiri siapa pun, manusia adalah 

makhluk yang serba terbatas. Maka, akal pun, sebagai elemen dari 

manusia menyimpan watak "terbatas" pula. Nah, sesuatu yang 

terbatas (definite=al mahdud) tidak akan dapat mendiskusikan 

sesuatu yang tidak terbatas (undefinite=ghair al mahdud). Hal ini 

bukan mendiskreditkan akal sebagai barang paling berharga milik 

manusia, melainkan meletakkan manusia pada proporsinya yang 

sepadan. Alasannya, membebani akal dengan fungsi di luar batas 

kemampuannya yang normal, bukan lagi sebagai penghargaan, tetapi 

justru berbalik menjadi "penganiayaan". Barangkali, ini sangat 

rasional. 

Diskusi berikutnya adalah membicarakan pengklasifikasian 

ruang-ruang yang menjadi objek kajian akal manusia. Di sini, agama 

tampil memberikan jawaban dengan menunjuk bahwa alam gaib 

(metafisik) adalah “teritorial” yang berada di luar lapangan akal. 

Keterbatasan akal dalam menembus ruang ini sudah merupakan 

aksioma yang tidak dapat dibantah. Yang berhak memberikan 

informasi tentang alam keakhiratan (eskatologi) dan makrokosmos 

lainnya adalah wahyu (Al-Qur’an atau pun Hadits Nabi). Ketika akal 

memaksa dirinya untuk mendiskusikan alam gaib, seperti kehidupan 

di alam kubur, hari berbangkit, perhitungan, ganjaran surga, neraka, 

dan lain-lain, berarti ia memasuki ruang hampa yang tidak terhingga 

dan berakhir dengan kebuntuan. Akal pada akhirnya mengkhayal dan 

membuat konklusi yang aneh. 

Di sinilah barangkali ketergelinciran paham Mu`tazilah dalam 

sejarah Islam. Paradigma berpikir Mu`tazilah memberi otoritas 
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kepada akal secara berlebihan, sehingga akal diberi otoritas untuk 

mengadili nash. Konsekuensinya, nash-nash (teks agama) yang 

dianggap tidak rasional menurut versi Mu`tazilah, harus ditolak, 

betapapun kuat validitasnya. Paling tidak, mereka melakukan takwil 

agar relevan menurut akal mereka, kendatipun penakwilan itu 

berlangsung dengan cara yang terkesan mengada-ada (ta`assuf). Atas 

dasar itu, Mu`tazilah menolak banyak hadits-hadits shahih tentang 

alam gaib, seperti pertanyaan di alam kubur berikut siksaannya, juga 

tentang mizan, shirath, melihat Allah, dan lain-lain. Padahal, soal 

akhirat dan metafisik lainnya adalah persoalan gaib yang 

pendekatannya tidak harus menggunakan akal. 

Sikap yang tepat dalam kaitan ini, barangkali menerima apa 

adanya informasi-informasi tentang alam gaib dari sumber-sumber 

tepercaya, tanpa harus memaksa teks-teks itu tunduk pada kekuasaan 

akal. Inilah sikap yang diperankan oleh para pendahulu umat Islam, 

seperti sahabat dan tabi`in yang pernah dijamin oleh Nabi 

keabsahannya. Pasalnya, kalaupun akal dipaksa harus menjawab 

persoalan-persoalan itu, toh tidak akan berpengaruh pada reputasi 

akal dalam dimensi alam nyata yang digelutinya. 

Bangsa-bangsa maju, seperti Jepang, Korea, dan lain-lain yang 

tidak pernah terjebak dalam diskusi panjang tentang tema 

"merasionalisasikan alam ghaib", meraih puncak kesuksesannya 

dalam dunia materi. Sementara itu, mereka yang tenggelam dalam 

perdebatan seperti itu, belum menampakkan hasil yang berarti dalam 

dunia empirik. Ringkasnya, bukan itu parameter kemajuan berpikir. 

Bahkan, ada analisis dari sejumlah pemikir terkemuka di dunia Arab 

yang menyebutkan bahwa keterbelakangan umat Islam dalam 

beberapa abad terakhir ini disebabkan mereka terjebak dalam metode 

filosofis yang tidak ada ujungnya dan meninggalkan metode empiris 

yang semula mereka kembangkan. 

Sebagaimana dalam posisi lain, Barat mengambil sikap 

sebaliknya. Mereka mengadopsi metode empiris yang diajarkan 

ilmuwan Islam kepada mereka dan melepas konsep filsafat ala 

Yunani kuno. Paradigma inilah yang mengantarkan Barat meraih 

kegemilangan dalam dunia peradaban. Jadi, pertukaran itu kalau 
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boleh diibaratkan, umat Islam menyerahkan “permata”nya kepada 

Barat, dan menerima barang “busuk” sebagai imbalannya. 

Ruang yang sesungguhnya merupakan “kavling” akal adalah 

alam fisik atau taufiqiyah (dunia materi), dunia yang tunduk kepada 

prinsip-prinsip eksperimen, seperti merekayasa pembangunan bumi. 

Manusia diberi kebebasan untuk menyingkap rahasia alam dan 

memanfaatkannya sebagai sarana penunjang kehidupan, seperti 

menciptakan peralatan teknologi canggih. Metode yang digunakan di 

sini adalah eksperimental dan empirik. 

Kekeliruan banyak orang adalah terperangkap dalam jebakan 

kemajuan modernisasi. Kesuksesan manusia dalam dunia iptek 

menggesanya untuk melakukan ekspansi dengan beroperasi pada 

jalur ”tauqifiyah”, alam gaib atau makrokosmos. Seolah-olah 

manusia berkata, sekarang tidak ada lagi kawasan terlarang bagi rasio 

atau akal karena akal manusia telah menunjukkan keberhasilannya 

secara luar biasa. Kalau ditarik lebih jauh lagi, akal manusia dapat 

menemukan dengan sendirinya ”yang baik” dan ”yang buruk” dalam 

hidupnya tanpa bantuan agama. Ujung-ujungnya, manusia mampu 

hidup tanpa agama. 

Kekeliruan kelompok yang berpikir seperti ini adalah kekeliruan 

dalam mengidentifikasi ruang-ruang berpikir akal itu. Ketika akal 

manusia berhasil dalam dunia iptek, melakukan revolusi informasi, 

transportasi, sebenarnya hal itu merupakan keberhasilan yang wajar 

karena akal beroperasi pada jalurnya secara legal (taufiqiyah). Akan 

tetapi, jika manusia memaksa akalnya agar berbicara dalam dunia 

metafisik, merasionalisasikan azab kubur, kenikmatan di dalam 

surga, proses perhitungan pada hari akhirat, berambisi mengoreksi 

ketetapan-ketetapan Allah yang berharga mutlak (qath`iy)—seperti 

mengapa wanita diwajibkan berhijab, mengapa riba diharamkan, 

mengapa pezina dihukum rajam, pembunuh dihukum qishash, 

penindasan diharamkan, mengapa bagian wanita separuh dari bagian 

lelaki dalam warisan—berarti akal telah beroperasi di luar jalurnya. 

Akal tidak akan meraih kesuksesan seperti kesuksesannya di ruang 

”taufiqiyah”, sains dan teknologi. Bahkan, manusia akan menghadapi 

krisis hidup yang risikonya tidak sederhana. 
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Islam merangsang akal untuk mengembangkan budaya dan 

peradabannya dengan sains dan teknologi, selama tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai sakral dan moral. Posisi agama dalam 

pembangunan adalah sebagai pengontrol kelangsungan dan 

kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama. Pasalnya, pengembangan 

peradaban yang lepas kontrol akan berbalik menjadi bumerang bagi 

umat manusia. 

Memang, di satu sisi, kemajuan teknologi merupakan kebutuhan 

dan kesenangan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu dapat merugikan 

manusia secara umum. Dampak negatif dari kemajuan iptek sudah 

sering menjadi pembicaraan kalangan intelektual dan harus dicarikan 

solusinya. Yang paling merasakan ancaman-ancaman ini adalah 

bangsa-bangsa yang hidup dalam dunia teknologi maju. Bahaya yang 

timbul akibat pengembangan industri senjata, reaktor atom, polusi 

udara, kerusakan lingkungan hidup, menipisnya lapisan ozon, dan 

sebagainya sudah menjadi momok yang sangat menakutkan pada 

zaman modern ini. Oleh karena itu, manusia yang menjadi pelaku 

pembangunan akan sangat berpengaruh bagi teknologi yang 

dikembangkan (the man behind the gun). 

Jika diamati, revolusi iptek yang disponsori Amerika dan negara-

negara Barat serta dampak negatif yang ditimbulkannya, agaknya 

telah mengalami kegagalan, terutama jika dikaitkan dengan konsep 

kepemimpinan peradaban manusia. Pasalnya, peradaban materialistik 

yang dihasilkannya menimbulkan ekses negatif yang diderita umat 

manusia, jauh lebih dahsyat ketimbang keuntungan yang diraih. 

Krisis yang beragam dan bertubi-tubi, seperti krisis sosial, ekonomi, 

politik, moral, kemanusiaan, lingkungan, kejiwaan, dan krisis-krisis 

lainnya merupakan bukti nyata akan kegagalan mereka. Kerugian 

yang besar ini masih belum terbayar oleh kecanggihan teknologi 

yang diprakarsai Barat. Sekarang, saatnya kita membangun 

peradaban baru yang berdiri sendiri, spesifik, dan religius.  



134 

 

Pasal Enam: 
Reformasi Dan Hukum Islam 

 Peluang Dan Tantangan 
Penerapan Syari’at Islam 
Di Indonesia Pasca Reformasi 

 Pelaksanaan Syari’at Islam 
Di Era Otonomi Daerah 

 Keadilan Syari’at Islam 
Dalam Hukum Qisas 

 Hukum Islam Mengenai Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme 

 Selamat Datang Undang-Undang 
Nanggro Aceh Darussalam (NAD) 

 Mencari Formulasi Syari’at Islam 
Di Serambi Mekah  
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Peluang dan Tantangan 

Penerapan Syari’at Islam Di Indonesia 

Pasca Reformasi 

alam catatan sejarah, Islam masuk ke Indonesia sejak abad 

pertama Hijriah, tidak jauh berbeda dengan negeri-negeri 

lainnya, seperti Spanyol di Eropa. Disebutkan, daerah 

pertama yang dimasuki Islam adalah wilayah pesisir pantai Sumatera, 

lebih tepatnya kota Barus. Daerah ini adalah pintu gerbang masuknya 

Islam ke bumi nusantara. Dari sini, Islam terus menyebar ke berbagai 

pulau, seperti Jawa, Kalimantan, dan seterusnya ke bagian timur 

Indonesia. Bahkan, Islamlah yang pertama sekali masuk di Irian Jaya 

(daerah Fak-Fak), yang kemudian dimasuki zending Kristen yang 

dibawa oleh kolonial Belanda. 

Bila masuk ke suatu masyarakat, Islam tidak hanya mengenalkan 

diri sebagai suatu sistem spiritual atau mengenai hubungan vertikal 

antara makhluk dengan Khaliq-nya saja seperti ibadah mahdhah. 

Islam mengharuskan agar ajaran-ajarannya dikenalkan secara utuh 

sehingga menghasilkan perubahan total dalam kehidupan 

masyarakat: mulai dari perubahan ideologis, perubahan pola pikir, 

perubahan gaya hidup, hingga kepada penerapan syari’at sebagai 

aspek hukum dalam Islam. Hal tersebut sudah menjadi karakteristik 

Islam. 

Dalam pandangan Islam, hidup manusia itu dilihat sebagai satu 

kesatuan yang utuh. Tidak ada perbedaan antara masalah shalat dan 

D 
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masalah muamalat dalam kewajiban untuk tunduk kepada syari’at. 

Sebagaimana wajibnya kita melaksanakan shalat, demikian pula 

kewajiban kita melaksanakan hukum qishash dalam pembunuhan. 

Sebagai bahan berpikir, di dalam Al Qur’an terdapat perintah 

untuk mengerjakan puasa dan perintah melaksanakan hukum qishash 

yang letaknya sama-sama di dalam surat Al Baqarah dan jaraknya 

berdekatan. Perintah puasa terdapat pada ayat 183 dan perintah 

qishash terdapat pada ayat 178 dan 179. Letaknya hanya berjarak 

lima ayat. Bahkan, orang yang membaca surat Al Baqarah dari 

permulaan akan lebih dulu membaca ayat tentang qishash. Redaksi 

dua kewajiban itu pun mirip sekali. Mari kita perhatikan dua ayat 

tersebut: 

1. Q.S. Al Baqarah, 2: 178, 

َلىِْفْْال ِقَصاصَُْْعَلي ُكمُُْْكِتبَْْآَمُنواْ ْال ِذينَْْأَي  َهاْيَا ْال َقت  
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” 

2. Q.S. Al Baqarah, 2: 183, 
ْقَ ب ِلُكمْ ِْمنْال ِذينََْْعَلىُْكِتبََْْكَماْالصَِّيامَُْْعَلي ُكمُُْْكِتبَْْآَمُنواْ ْال ِذينَْْأَي  َهاْيَا

 تَ ت  ُقونََْْلَعل ُكمْ 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu 

agar kamu bertakwa.” 

Anehnya, ayat yang satu (baca: puasa) kita pegang erat, 

sementara ayat yang satu lagi tidak kita praktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Bukankah ini merupakan sikap mendua dalam 

memandang hukum Allah Swt.? 

Sikap seperti itu sangat dimurkai Allah. Hal yang sama pernah 

terjadi pada kaum Yahudi yang karenanya Allah mengutuk dan 

memurkai mereka. 
Tentang penerapan syari’ah, kita dengan mudah dapat melihatnya 

dalam sejarah. Tidak satu pun negeri yang Islam masuk ke dalamnya 
tidak menerapkan syari’at Islam. Bahkan, dapat kita katakan, untuk 
mengukur ada tidaknya Islam di suatu negeri dahulu, dapat dilihat 
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dari sistem hukum di negeri itu. Jika yang berlaku sistem hukum 

syari’ah, berarti Islam hidup di negeri tersebut. Sebaliknya, bila 
sistem hukum yang berlaku bukan syari’ah, pertanda kuat bahwa 
Islam tidak ada di negeri itu. Ini adalah sebuah aksioma dalam 
masyarakat Islam yang berlangsung ribuan tahun, sejak masa Nabi 

saw. hingga masa Khilafah Utsmaniah di Turki awal abad dua puluh. 

Pelaksanaan Syari’ah di Indonesia di Pentas Sejarah 
Dalam konteks sejarah nusantara, hal yang sama juga ditemukan 

pada masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu. Yang menjadi hukum 
positif di kerajaan-kerajaan itu ialah hukum syari’at. Literatur yang 

dipakai dalam memutuskan hukuman di pengadilan adalah literatur 
fikih dengan madzhab Syafi`i. 

Paling tidak, Ibnu Bathuthah, seorang pengembara Muslim abad 

keempat belas, mencatat fakta historis ini dalam karya 
monumentalnya ”Rihlah Ibnu Bathuthah”. Ia menyebutkan 
kunjungannya di sebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatera yang 
menerapkan hukum fikih madzhab Syafi`i; rakyatnya senang berjihad 

dan berperang, tetapi mempunyai sifat tawadhu yang tinggi. 
Hal itu berlangsung cukup lama (ratusan tahun) hingga datang 

pemerintah kolonial Belanda yang menghapuskan pemberlakuan 

syari’ah dan menggantinya dengan hukum Belanda. Hukum syari’ah 
hanya dibatasi untuk bidang-bidang keluarga, seperti nikah, talak, 
rujuk, dan yang sejenisnya. 

Jadi, perlu ditegaskan di sini bahwa penerapan syari’ah di negeri 
ini mempunyai akar sejarah yang sangat kuat, bahkan mendahului 
sejarah hukum Eropa itu sendiri. Oleh karena itu, tuntutan penerapan 
kembali syari’ah Islam bukan sesuatu yang mengada-ada atau 

tuntutan baru yang tidak ada landasannya. Akar sejarahnya sangat 
kokoh, bahkan seumur dengan bangsa ini. 

Dalam sejarah perjuangan nasional, hal ini tercermin dalam 

sejarah perjuangan bangsa, khususnya Sarekat Islam. Secara resmi, 
hal ini pun tercantum dalam ”Piagam Jakarta” dengan bunyi: 
“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya.” Ini disetujui bersama oleh wakil-wakil Islam, 
nasionalis, dan Kristen. (Deliar Noer, Syari’at Islam, Republika, 4 
September 2000). 
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Sebelum diproklamasikannya kemerdekaan RI, dibentuklah 

BPUPKI. Dalam sidang-sidang BPUPKI yang menentukan dasar 

negara, anggota-anggota BPUPKI terbelah menjadi dua: pihak Islam 

yang mengusulkan agar negara ini menjadi negara Islam dan pihak 

nasionalis yang menginginkan pemisahan urusan kenegaraan dengan 

urusan keagamaan. Kedua usul ini sama kuat. Namun, pada akhirnya, 

terjadilah kompromi antara kedua pihak yang menghasilkan isi 

“Piagam Jakarta”. Dengan isi “Piagam Jakarta” itu, keinginan kedua 

belah pihak dapat terjembatani. Jadi, sebenarnya, isi “Piagam 

Jakarta” itu sendiri adalah sikap mundur selangkah dari kelompok 

Islam di BPUPKI. 

Apa yang kemudian terjadi setelah Indonesia merdeka? Rumusan 

kompromis itu dihapus pada sidang PPKI, sehari sesudah proklamasi. 

Aktor intelektual dari upaya penghapusan ini adalah M. Hatta sendiri. 

Ia mengklaim didatangi salah seorang opsir angkatan laut Jepang 

yang mengaku sebagai utusan dari kelompok Kristen dari Indonesia 

Timur. Katanya, mereka menolak rumusan “Piagam Jakarta” tadi. 

Anehnya, opsir Jepang yang dimaksud, Letnan Kolonel Shegetada 

Nishijima, yang menjumpai Hatta sore hari pada tanggal 17 Agustus 

1945 itu, merasa tidak pernah menjadi “kurir” golongan Kristen 

Indonesia Timur.
1
 

Peluang Syari’ah 
Berbicara tentang peluang untuk menerapkan syari’ah, 

mengharuskan kita untuk memandang peluang itu dari berbagai sudut 

dan tinjauan, antara lain: 

1. Peluang Politik 

Peluang dalam bidang politik adalah peluang yang sangat 

strategis. Dengan adanya kemauan politik (political will), perubahan 

dengan mudah dapat dilakukan. Akan tetapi, bila kemauan itu tidak 

ada, perubahan sekecil apa pun terasa sulit untuk dilakukan. Selain 

kemauan politik, yang cukup menunjang perubahan adalah iklim 

politik. Iklim politik yang otoriter tidak memungkinkan adanya 

                                                
1
  Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Gema Insani Press, 

1998, hal. 68. 
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perubahan, kecuali dengan menggunakan kekerasan (revolusi). Iklim 

seperti ini pernah kita rasakan selama periode kekuasaan Orde Lama 

dan Orde Baru. Kekuasaan terpusat di tangan satu orang yang 

bergelar presiden. Suara-suara rakyat yang tidak sejalan dengan 

kemauan presiden dianggap sebagai penentang yang akan 

menggulingkan kekuasaan yang “sah” (subversi). 

Selama kepemimpinan Orde Baru, isu syari’ah tidak lagi muncul 

kecuali dengan nuansa negatif. Isu “Piagam Jakarta” digambarkan 

sebagai momok yang menakutkan, sehingga semua golongan bangsa 

sama-sama mengantisipasinya untuk tidak berlaku. Orang-orang yang 

bercita-cita hendak mengungkit kembali “Piagam Jakarta” dianggap 

sebagai orang-orang berbahaya atau lebih populer dengan sebutan 

“ekstrim kanan”. Akhirnya, betapapun rakyat Indonesia yang Muslim 

ingin menerapkan syari’at Islam, hal tersebut selalu mengalami jalan 

buntu. 

Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, tuntutan menerapkan 

kembali “Piagam Jakarta” dan syari’at Islam mengemuka, terlebih 

ketika otonomi khusus diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh. 

Untuk itu, yang dibutuhkan sekarang dalam konteks perjuangan 

penerapan syari’ah di Aceh adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi syari’ah sebagai sistem hukum yang ideal. 

Masyarakat harus sadar betul bahwa persoalan Aceh dapat 

diselesaikan dengan syari’ah. 

2. Meningkatkan wawasan masyarakat Aceh tentang syari’ah. 

Dalam hal ini, seharusnya syari’ah dipandang sebagai sistem 

hukum yang utuh. Syari’ah hendaknya tidak dikesankan hanya 

sebatas jilbab, libur hari Jumat, berdirinya bank syari’ah, pakaian 

laki-lakinya jubah dan peci haji. 

3. Mempersiapkan perangkat perundang-undangan syari’ah dalam 

berbagai cabang hukum, seperti pidana, perdata, dagang, acara, 

perburuhan, pembagian hasil alam yang dimiliki daerah, dan 

lain-lain. 

Lebih dari itu, sesungguhnya, penerapan syari’ah tidak terbatas 

hanya di wilayah Aceh saja. Opsi tersebut sejatinya di seluruh 

wilayah nusantara yang dikuasai Islam. Pasalnya, jika kembali 
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kepada prinsip akidah Islam, setiap Muslim mempunyai tanggung 

jawab untuk menerapkan hukum Allah di muka bumi dan kondisi 

masyarakat di wilayah-wilayah nusantara tidak jauh berbeda dengan 

Aceh. 

Masyarakat Sumatera adalah masyarakat Melayu yang dalam 

pergaulan sehari-hari identik dengan Islam. Orang non-Muslim yang 

masuk Islam disebut ”masuk Melayu”. Adat istiadat Melayu hampir 

identik dengan ajaran Islam. Apalagi dengan masyarakat 

Minangkabau yang dikenal sangat kental dengan ajaran Islam. Di 

Minang, ada sebuah pepatah yang sangat terkenal: ”Adat basandi 

syara. Syara basandi Kitabullah”. Pepatah Minang ini 

menggambarkan, betapa melekatnya syari’at Islam dengan adat 

Minangkabau. 

Dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah yang disahkan 

oleh DPR pada tahun 1999 lalu, daerah-daerah di Indonesia 

berpeluang untuk melaksanakan peraturan atau norma yang menjadi 

tuntutan masyarakat setempat. Bila aturan itu disetujui oleh DPRD 

setempat, aturan itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Sebagai 

masyarakat Melayu yang identik dengan Islam, masyarakat di 

Sumatera sudah tentu menginginkan bahwa hukum yang mengatur 

kehidupan mereka adalah hukum syari’at yang bersumber dari agama 

mereka. Mereka merasakan bahwa syari’at merupakan hukum yang 

paling adil dalam memandang manusia. 

Hal itu tentu beralasan karena syari’ah adalah hukum yang 

bersumber dari wahyu Allah Swt., Sang Pencipta manusia. Sudah 

tentu, hukum yang berasal dari Allah adalah hukum yang paling adil. 

Hal itu berbeda dengan hukum yang dibuat manusia, yang pasti 

mengandung unsur ketidakadilan, kecurangan, dan keberpihakan 

kepada kelompok tertentu. 

Perjalanan panjang bangsa ini dengan produk hukum penjajah 

dengan segala ekses yang ditimbulkannya–seperti kezaliman, 

hilangnya rasa kemanusiaan, mempertuhan materi dan hawa nafsu, 

tidak adanya keadilan—semakin memperkuat kerinduan kita, 

masyarakat Melayu, agar hukum syari’at dapat diterapkan di daerah-

daerah Melayu. 
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2. Peluang Birokrasi 

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepanjang sejarah 

Indonesia merdeka, baru pada masa reformasi inilah wakil umat 

Islam mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pentas kekuasaan. 

Tokoh Muhammadiyah menjadi ketua MPR. Tokoh NU menjadi 

presiden. Tokoh HMI menjadi ketua DPR. Sepanjang sejarah hukum 

di Indonesia, baru kali ini juga seorang aktivis Islam menjadi menteri 

kehakiman. 

Terlepas dari kritikan tajam yang diarahkan kepada mereka, yang 

pasti, peluang menduduki jabatan-jabatan strategis itu baru terbuka 

sesudah adanya reformasi. Padahal, dalam rezim-rezim sebelumnya, 

aktivis-aktivis Islam hanya berada dalam posisi pinggiran dan tidak 

strategis. Bahkan, sering gara-gara keaktifan mereka dalam kegiatan-

kegiatan Islam, mereka kehilangan posisi. 

Oleh karena itu, sekarang tinggal bagaimana para tokoh-tokoh 

umat itu mampu memanfaatkan posisi yang Allah amanahkan kepada 

mereka, terutama untuk merancang penerapan syari’ah. Dengan 

memberdayakan sarjana-sarjana syari’ah dan sarjana hukum yang ada 

di berbagai wilayah, sangat memungkinkan untuk merancang 

rumusan undang-undang yang bernafaskan syari’ah di wilayah 

masing-masing. Paling tidak, pekerjaan besar ini sudah bisa dicicil 

dari sekarang. 

3. Kesadaran masyarakat Islam 

Salah satu faktor yang menggembirakan akhir-akhir ini adalah 

tumbuhnya semangat cinta Islam (ghirah Islamiyah) di berbagai 

lapisan masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya kalangan muda 

dan terpelajar. Kajian dan dakwah Islam dalam satu dekade terakhir 

ini kelihatan semarak di hampir seluruh kampus di kota-kota besar di 

Indonesia. Hal ini cukup menggembirakan karena potensi yang 

dimiliki kaum muda dan terpelajar merupakan salah satu syarat bagi 

penegakan syari’ah. 

Kesadaran Islam tidak hanya terbatas di kalangan orang-orang 

yang sudah lanjut usia, sebagaimana yang biasa kelihatan pada 

dekade-dekade yang lalu. Pada zaman sekarang, kaum profesional 

berdasi tidak sungkan mendiskusikan masalah-masalah Islam. 
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Bahkan, ada kegiatan pesantren kilat untuk kalangan eksekutif pada 

bulan-bulan tertentu. Selain itu, ada pula pengajian tetap mereka di 

kantornya masing-masing. 

Dulu, mungkin ada kesan bahwa rajin ke masjid itu kalau kepala 

sudah beruban. Barangkali juga, dahulu, sangat sulit menemukan 

orang berpendidikan umum rajin datang ke masjid atau menghadiri 

pengajian. Akan tetapi, itu bukan pemandangan aneh pada zaman ini. 

Masjid-masjid kampus penuh sesak dengan mahasiswa teknik, 

kedokteran, MIPA, ekonomi, dan sebagainya. Mereka sangat 

bergairah mendiskusikan masalah-masalah dakwah dan pengamalan 

ajaran Islam. 

Dulu, sealim-alim mahasiswa di kampus umum, paling ia hanya 

aktif di organisasi kemahasiswaan Islam, yang jika disorot dari segi 

pengamalan Islam dan konsistensi pada ajarannya, tidak terlalu 

menonjol, apalagi jika ditinjau dari segi akhlak Islamiyah. Mereka 

biasa mengadakan training dan diskusi Islam, tetapi duduk 

bersebelahan, bahkan bersenderan antara laki-laki dan perempuan. 

Ketika mau pulang, mahasiswinya diantar dan dibonceng oleh teman 

laki-lakinya. Alasannya untuk lebih menjamin “keamanan“ si wanita. 

Mereka juga menganggap berpacaran itu suatu hal yang biasa dan 

terlalu alim (fanatis) jika ada di antara mereka yang tidak berpacaran. 

Akan tetapi, dalam lima belas tahun terakhir ini, ada fenomena 

lain yang berubah jauh dibanding fakta-fakta tersebut, terutama 

berkaitan dengan tingkat pemahaman keagamaan. Trend baru itu, 

yang kebanyakan justru tumbuh subur di kampus-kampus umum, 

adalah kekentalan dalam mengamalkan Islam. Jika kita menemukan 

aktivis wanitanya, jangan harap ia mau diajak berjabat tangan. Tidak 

hanya itu, ketika berbicara dengan lawan jenisnya pun, mereka tidak 

mau menantang bola mata lawan bicaranya. 

Jika diukur dengan pola beragama aktivis dekade sebelumnya, 

fenomena ini bisa saja mereka sebut sebagai ekstrimisme atau 

fundamentalisme. Akan tetapi, dalam pandangan aktivis baru itu, hal-

hal tersebut merupakan sikap yang memang seharusnya ditampilkan 

oleh setiap Muslim. Alasan mereka, begitulah generasi awal Islam 

dahulu memegang Islam dengan sepenuhnya, tidak separo-separo. 
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Bila terjadi pernikahan di antara sesama aktivis di antara mereka, 

pestanya bisa dianggap sebagai sesuatu yang asing oleh orang awam. 

Pasalnya, mereka tidak mau mencampurkan antara undangan pria dan 

wanita. Sang pengantin juga tidak mau disandingkan di depan orang 

seperti pajangan. Jadi, intinya mereka memang ingin menjalankan 

dengan sungguh-sungguh apa yang mereka baca dan ketahui tentang 

Islam dari pendahulu-pendahulu umat ini (sahabat Nabi, tabi’in, dan 

generasi-generasi sesudah mereka). 

Selain itu, di kalangan masyarakat Muslim, semangat Islam itu 

semakin jelas terlihat. Sebagai contoh, jumlah jama’ah haji terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula orang-orang yang pergi 

umrah. Bahkan, banyak di antara mereka yang melangsungkan akad 

nikah di masjid. Di ibukota Jakarta, hal seperti ini sudah menjadi 

fenomena baru, termasuk orang-orang berdasi yang banyak 

memenuhi masjid. 

Tantangan 
Meski cukup menjanjikan, fenomena sekaligus tantangan untuk 

menerapkan syari’ah ini pun bukan sesuatu yang kecil dan sepele di 

negeri ini. Tadi, sudah disinggung bahwa “Piagam Jakarta“ yang 

sudah merupakan hasil kompromi dari sejumlah aliran waktu itu, toh 

dimentahkan kembali dan akhirnya mengalami kegagalan akibat 

permainan politik beberapa elit yang tidak menghendaki 

diberlakukannya syari’at Islam ketika itu. Pada zaman sekarang, 

keberatan-keberatan itu tetap saja muncul, bahkan bukan saja 

disuarakan oleh orang-orang di luar kaum Muslimin, tetapi dari 

dalam umat Islam sendiri. Sebuah fenomena yang menyedihkan. 

Jika digambarkan secara ringkas, tantangan penerapan syari’ah di 

negeri ini adalah: 

1. budaya Barat yang sudah merasuk ke dalam pikiran sebagian 

umat Islam; 

2. kalangan sekuler yang sejak dulu tidak menghendaki penerapan 

syari’ah di Indonesia; 

3. opini publik yang terbentuk melalui media massa tidak memihak 

kepada penerapan syari’ah. 
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Memang tidak ada perjuangan yang sukses dengan mulus. 

Hebatnya tantangan berarti menunjukkan benarnya arah perjuangan. 

Justru mengherankan jika penerapan syari’ah di Indonesia sepi dari 

tantangan.  
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Pelaksanaan Syari’at Islam 

Di Era Otonomi Daerah 

ndonesia adalah negara Muslim terbesar di seluruh dunia. 

Namun, di mata negara-negara Islam, Indonesia sering 

diposisikan sebagai negara sekuler sehingga hubungan Indonesia 

dengan negara-negara Arab atau negara Islam lain tidak seakrab 

negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Mesir, Pakistan, dan lain-

lain. Bahkan, di tingkat warga negara pun, hal ini dirasakan 

pengaruhnya. 

Sebagai contoh, mahasiswa Indonesia yang pernah belajar di 

negara-negara Arab merasakan bahwa sebagai orang Indonesia, 

dirinya tidak dipandang sejajar dengan mahasiswa Muslim dari 

negara Malaysia, Pakistan, dan lain-lain. Ketika berbicara tentang 

Islam dan dakwah, mahasiswa kita sering dianggap seperti “muallaf” 

yang baru mengenal Islam. Akan tetapi, ketika dijelaskan kepada 

mereka bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad I Hijriah, 

barulah mereka terkejut dan memahami kedudukan kaum Muslimin 

Indonesia. 

Memang harus diakui, rendahnya citra Islam Indonesia di mata 

luar, salah satunya adalah karena politik yang dijalankan oleh rezim-

rezim masa lalu. Dahulu, mereka memosisikan Islam sebagai 

“ancaman“ yang harus disingkirkan. Secara formal konstitusional, 

tidak sepotong kata pun yang menyebut nama Islam dalam UUD kita. 

Padahal, para perumus UUD dahulu adalah orang-orang Muslim 

I 
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yang tidak berdaya karena menghadapi kekuatan non-Islam dan 

sekuler yang menguasai panggung politik pascakemerdekaan. 

Lain halnya dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya, 

seperti Mesir, Pakistan, Malaysia, Sudan, dan lain-lain. Dalam 

konstitusinya, mereka secara tegas menyebut, “Islam adalah agama 

negara“. 

Salah satu hal yang mengakibatkan buruknya citra Islam 

Indonesia juga adalah pendekatan politik rezim masa lalu yang terlalu 

berkiblat ke Barat dan kurang menjalin persahabatan dengan negara-

negara Muslim. Mudah-mudahan cara ini tidak terulang lagi pada 

masa reformasi ini. 

Seperti telah disebutkan di sebelumnya, Islam telah masuk ke 

nusantara pada abad I Hijriah. Hal ini telah menjadi kesimpulan dari 

“Konferensi Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia“ pada tahun tujuh 

puluhan yang diselenggarakan di Medan. Ahli-ahli dalam bidang 

sejarah mengemukan sejumlah bukti dan data seperti batu bertulis 

(prasasti) di Kerajaan Pasai, pesisir Sumatera. 

Setelah masuknya Islam ke Indonesia dan berdirinya kerajaan-

kerajaan Islam, yang berlaku sebagai hukum nasional waktu itu 

adalah hukum syari’at. Sistem peradilan yang dipakai juga adalah 

sistem peradilan Islam. Hal ini tidak hanya sebatas kasus-kasus 

perdata, tetapi juga menyangkut masalah-masalah pidana. Jadi, 

hukum yang berlaku di wilayah Kerajaan Pasai di Sumatera, 

Kerajaan Banten, Cirebon, Mataram, Kutai, Makassar, Ternate, 

Tidore di Indonesia Timur, adalah hukum syari’ah. Keadaan ini terus 

berlangsung hingga penjajah Belanda dan Portugis menguasai bumi 

nusantara. 

Jadi, secara historis, pemberlakuan syari’at sebagai sistem hukum 

di Indonesia sudah mempunyai landasan sejarah yang kuat sejak 

Islam masuk di Indonesia. Akan tetapi, sesudah penjajah Eropa 

masuk dan menguasai wilayah-wilayah Indonesia, alur sejarah itu 

mereka potong dan hukum syari’at mereka hapus. Sebagai 

penggantinya, mereka paksakan hukum Eropa yang sangat 

bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan, bukti-bukti historis 

tentang pelaksanaan syari’at pun mereka lenyapkan. 
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Ada sebuah teori dakwah yang dikemukakan oleh Sayid Qutub, 

seorang pemikir Islam dari Mesir, bahwa kaum penjajah tidak akan 

meninggalkan tanah jajahannya sebelum mereka mendapatkan 

generasi pengganti yang akan meneruskan misi mereka yang berasal 

dari putra bangsa terjajah. Sepertinya, hal ini juga berlaku untuk 

kasus Indonesia. 

Pada masa Belanda, orang-orang Indonesia banyak disekolahkan 

ke Leiden, mempelajari hukum Belanda. Merekalah yang belakangan 

memegang jabatan-jabatan penting setelah Indonesia merdeka. 

Hukum-hukum kolonial itu pun diabadikan melalui pendidikan dan 

kajian yang diwajibkan di berbagai fakultas hukum seluruh 

Indonesia. Sementara itu, hukum syari’at hanya dikaji sebatas nikah, 

talak, rujuk, dan wakaf, yang semua itu lazim disebut sebagai hukum 

keluarga. Hanya inilah bidang-bidang yang diperkenankan Belanda 

untuk dibelakukan sebagai hukum Islam. 

Setelah Indonesia merdeka, maksud untuk menerapkan syari’at 

itu tetap bergelora dalam hati elit dan politisi Muslim, sehingga 

lahirlah “Piagam Jakarta“ yang menegaskan tentang pemberlakuan 

syari’at kepada kaum Muslimin. Akan tetapi, sayang, perjuangan itu 

dipatahkan oleh jaringan kelompok anti Islam dengan alasan adanya 

ancaman dari masyarakat Indonesia bagian Timur yang akan 

memisahkan diri dari Indonesia jika kata-kata itu tetap dipertahankan. 

Pelaksanaan Syari’at adalah Inti Akidah Islam 
Dalam pandangan Islam, persoalan hukum (syari’ah) bukan 

masalah sederhana atau masalah sunat: jika diterapkan, lebih baik; 

jika tidak, tidak berdosa. Syari’ah bukan seperti itu adanya. Setiap 

orang yang mengaku dirinya Muslim wajib patuh dan tunduk kepada 

syari’ah. Kepatuhan kepada hukum Allah adalah bukti konkret 

keimanan seseorang kepada Allah Swt. 

Secara tegas, Allah berfirman pada tiga tempat tentang penolakan 

orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah: “Barang 

siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka adalah 

orang-orang kafir.” Pada ayat lain, akhir ayatnya berbunyi: 

“...orang-orang fasik” dan “...orang-orang zhalim.” 
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Jadi, kepatuhan kepada hukum syari’at bukan masalah sekunder 

dalam Islam, melainkan masalah primer. Banyak sekali ayat-ayat 

yang berbicara tentang kewajiban ini, demikian pula hadits-hadits 

Nabi saw. 

Pernah terjadi, suatu ketika, Nabi membaca ayat “Mereka –ahlul 

kitab- menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai 

tandingan-tandingan Tuhan selain Allah....” 

Seorang dari ahlul kitab bertanya, “Kami tidak menyembah 

pemuka-pemuka agama kami”. 

Kemudian, Nabi membantahnya dengan berkata, “Bukankah 

mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan 

mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kamu ikuti?” 

 Ia menjawab, “Benar, ya Rasul!”. 

“Itulah artinya menyembah pemuka-pemuka agama itu”. 

Jadi, dari penjelasan Nabi itu diketahui bahwa memakai hukum 

yang bukan diturunkan Allah adalah perbuatan syirik terbesar karena 

berarti menyembah Tuhan lain selain Allah Swt. 

Syari’ah pada Era Reformasi 
Pada zaman reformasi ini, banyak terdengar tuntutan-tuntutan 

dari wilayah-wilayah tertentu untuk menerapkan syari’at Islam, 

khususnya di Aceh. Harus diakui bahwa Aceh adalah salah satu 

wilayah Indonesia yang sangat dekat dengan pelaksanaan syari’at. 

Sejarah juga membenarkan bahwa Aceh adalah satu-satunya wilayah 

yang tidak terjamah oleh Belanda karena komitmen rakyat Aceh yang 

kuat kepada Islam. 

Pada era reformasi ini, telah lahir UU tentang otonomi daerah. 

Dalam hal ini, agama termasuk salah satu bidang yang pengaturannya 

diserahkan kepada daerah. 

Lahirnya UU tersebut, tanpa diragukan lagi, merupakan angin 

segar bagi kaum Muslimin di Indonesia untuk menuntut hak-haknya 

sehubungan dengan pelaksanaan syari’at di wilayahnya. Akan tetapi, 

karena soal hukum adalah bagian yang harus tunduk kepada sistem 

hukum nasional yang warisan Belanda itu, akan sulit bagi daerah untuk 

menerobosnya. Satu-satunya pintu yang mungkin bisa diterobos ialah 

pemberlakuan status ”daerah otonomi khusus” seperti Aceh. 
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Status otonomi khusus memungkinkan untuk diperoleh apabila 

sudah menjadi tuntutan semua pihak di wilayah tertentu. Artinya, hal 

itu harus disepakati oleh DPRD setempat dan pemerintah daerah, 

kemudian diajukan ke DPR untuk di proses dan dikeluarkan sebagai 

undang-undang yang menetapkan status otonomi khusus itu. Akan 

tetapi, seandainya status otonomi khusus itu tidak didapat, bukanlah 

berarti perjuangan memasukkan syari’at Islam sudah buntu. Pintu 

lainnya ialah melalui peraturan daerah (perda). 

Peraturan daerah biasanya merupakan produk kerjasama antara 

pemerintah daerah (pemda) dan DPRD setempat. Bisa saja, pemda 

mengajukan sebuah perda untuk dibahas oleh DPRD. Nah, di sinilah 

pintu kerjasama dapat dilakukan. Kedua belah pihak, pemda dan 

DPRD, bisa bekerjasama membuat peraturan lokal yang bernafaskan 

syari’at Islam, seperti perda mengenai pengumpulan zakat; perda 

mengenai pelarangan beredarnya minuman keras, judi, dan prostitusi; 

perda mengenai pembinaan agama bagi aparat pemerintah; dan 

perda-perda lainnya sebagai perangkat lunak bagi penegakan syari’ah 

yang menyeluruh pada masa-masa mendatang.  



150 

 

Keadilan Syari’at Islam 

Dalam Hukum Qisas 

eberapa waktu silam, pengadilan di Arab Saudi mengeksekusi 

hukuman qishash atas Suleiha binti Anam, seorang tenaga 

kerja wanita asal Indonesia, yang dituduh membunuh 

majikannya sendiri. Kasus ini semakin menambah deretan 

permasalahan serupa. 

Permasalahan tenaga kerja wanita di negara-negara Arab, 

seringkali mengundang sorotan tajam dari kalangan tertentu. 

Sorotan—bahkan lebih tepat disebut sebagai reaksi—itu ada yang 

objektif, semata-mata ingin mendiskusikan bentuk hukuman yang 

paling adil bagi kasus pembunuhan dan pelaksanaan qishash di 

sebuah negara Islam seperti Arab Saudi; ada pula yang bertendensi 

lain, yaitu memanfaatkan kasus ini untuk memberi kesan yang 

kurang baik terhadap hukum syari’at (bahwa qishash bukanlah 

hukuman yang adil). Kasarnya, aturan pidana Islam sudah tidak 

relevan lagi pada zaman modern ini. 

Benarkah dugaan seperti itu? Hal inilah yang akan dijelaskan 

secara lebih proporsinal dalam tulisan ini. 

Perlu dipahami bahwa Islam mempunyai sistem hukum yang 

tersendiri. Penegakan sistem hukum ini adalah merupakan keharusan 

bagi setiap orang yang mengaku Muslim. Sikap ini didasarkan pada 

landasan filosofis yang sakral bahwa yang lebih mengetahui tentang 

seluk beluk manusia adalah Pencipta manusia. Oleh karena itu, 

hukum yang paling adil adalah hukum yang diturunkan oleh Allah 

B 
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Swt. Manusia bukanlah makhluk yang mampu membuat hukum 

karena berbagai kelemahan dan keterbatasan yang sangat mendasar. 

Hukum yang diciptakan oleh manusia tidak bakal mampu menjamin 

rasa keadilan yang sesungguhnya. 

Di antara sistem hukum Allah itu terdapat sistem hukum pidana 

yang membahas sekitar kejahatan dan seluk beluknya. Sistem hukum 

ini, secara akademik, telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri 

sebagaimana hukum pidana ala Barat. 

Syari’at membagi hukum pidana menjadi tiga klasifikasi: 

1. Kejahatan khusus atau “Al Hudud“ (The Fixed Punishment). 

2. Kejahatan terhadap jiwa dan tubuh manusia atau “Al 

Qishash“ (Retaliation). 

3. Kejahatan lain yang hukumannya diserahkan kepada 

putusan hakim atau disebut “At Ta`zir“ (The Discretionary 

Punishment). 

Pembunuhan termasuk jenis kedua yang diancam dengan hukum 

setimpal alias qishash. Ketentuan ini sangat dapat dipahami karena 

syari’at menggunakan asas “setimpal” dalam memandang hukuman. 

Hukuman yang paling adil bagi suatu kejahatan adalah perbuatan 

sejenis. Maka, pembunuh harus dibunuh dan penganiaya harus 

dianiaya. 

Jika dikaitkan dengan rasa kasihan terhadap si pembunuh bila ia 

dihukum mati, rasa kasihan yang sama harus pula kita curahkan 

kepada korban pembunuhan. Tega-teganya si pembunuh menghabisi 

nyawa korban. Oleh karena itu, alangkah wajarnya kalau si penjahat 

merasakan penderitaan serupa dengan yang dialami korban. Rasanya, 

orang yang berpikir objektif tidak akan menyangkal tesis ini. Selain 

itu, bagi masyarakat, hukuman tersebut merupakan peringatan untuk 

tidak terdorong melakukan hal serupa. Jika tidak, mereka akan 

mengalami nasib serupa. 

Secara umum, manusia akan lebih memikirkan keselamatan 

dirinya, kendatipun ada saja segelintir orang berbeda karena memiliki 

tingkat kejiwaan yang berbeda pula. Tentu ini tidak dapat dijadikan 

ukuran. Akan tetapi, melalui berpikir mengenai keselamatan itulah 

tingkat ketenteraman yang paling tinggi dapat dicapai. 
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Barangkali, dapat dibandingkan tingkat keamanan antara negara 

yang menjalankan syari’at dan yang tidak menjalankan syari’at. Akan 

terlihat perbedaan yang sangat mencolok dalam berbagai bentuk 

kejahatan, baik pembunuhan, perkosaan, pencurian, penganiayaan, 

dan sebagainya. Di negara yang tidak menerapkan syari’at, 

pembunuhan terhadap manusia seperti pembunuhan terhadap ayam. 

Di negara yang menerapkan syari’at, sebenarnya tidak serta 

merta qishash diberlakukan untuk setiap pembunuhan. Dalam 

pandangan syari’at, pembunuhan dibagi tiga jenis: sengaja, tidak 

sengaja, dan tersalah. Qishash hanya diberlakukan untuk 

pembunuhan sengaja. Bahkan, hukuman atas pembunuhan sengaja 

pun tidak selalu harus dengan qishash. Ada hukuman alternatif 

(diyat) dalam bentuk ganti rugi finansial seharga seratus ekor unta 

ketika keluarga korban memberikan maaf. Hal ini secara tegas 

disebutkan dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 178. Bahkan, ada 

pendapat bahwa pemberian maaf ini lebih sesuai dengan spirit Islam. 

Jika qishash hanya boleh dijatuhkan untuk jenis pembunuhan 

yang disengaja, berarti qishash tidak boleh dipergunakan untuk 

menghukumi pembunuhan yang tidak sengaja. Dalam hal itu, 

hukuman yang boleh dipergunakan hanya diyat. 

Lebih dari itu, qishash tentu tidak berlaku bagi pembunuhan 

tersalah. Yang wajib dipergunakan dalam pembunuhan seperti ini 

adalah diyat dan kaffarat. 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dengan SK No 100 tanggal 6-

11-1390 H. menetapkan besarnya diyat sebesar 27.000 riyal untuk 

pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Tentu, untuk memutuskan 

apakah pembunuhan itu masuk kategori sengaja, tidak sengaja atau 

tersalah, sangat membutuhkan penelitian yang mendalam dan tidak 

semberono. 

Dalam kasus Suleha, yang menjadi persoalan bukan sistem 

hukum qishashnya. Qishash, sebagai ketentuan hukum, tidak perlu 

dipersoalkan karena hal itu berarti sama dengan menggugat Allah. 

Yang perlu dipersoalkan adalah apakah mekanisme peradilannya 

memenuhi keadilan yang sesuai menurut Islam atau tidak. 

Seperti dimaklumi, Islam memberikan penghargaan yang sangat 

tinggi kepada jiwa manusia. Di dalam salah satu hadits disebutkan 
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bahwa ada tiga elemen penting dalam setiap pribadi yang tidak boleh 

diusik orang lain: darah, harta, dan kehormatan. Nah, jika Islam telah 

melindungi jiwa manusia dari kejahatan pembunuhan dengan 

penetapan qishash, dalam bobot yang sama, Islam sangat berhati-hati 

dalam menjatuhkan hukuman kepada si tertuduh, agar jangan sampai 

mengeksekusi orang yang tidak berdosa. Mengingat hal itu, dalam 

pembuktian, pidana Islam mengakui empat faktor: (1) kesaksian 

(testimony) dari dua orang lelaki yang tidak diragukan kejujurannya; 

(2) pengakuan dari tertuduh (confession): (3) barang bukti 

(circumstantial evidence); dan (4) keyakinan hakim (judge’s personal 

observation). 

Untuk menerima kesaksian pun bukan suatu hal yang gampang. 

Persyaratan kejujuran bagi saksi adalah persyaratan yang sangat 

selektif, terutama dari segi kredibilitas, dari segi religius, segi 

moralitas, dan sebagainya. Kesaksian itu pun harus bersifat direct di 

lapangan, bukan dari sumber kedua. Saking ketatnya, sistem 

pembuktian Islam ini mendapat pujian dari, N.J. Coulson, pakar 

hukum dari Inggris dalam bukunya “A History of Islamic Law” 

sebagai “pembuktian yang paling tinggi tingkat keyakinannya”. 

Mengingat sulitnya memenuhi tanda bukti bagi suatu kejahatan, 

ahli-ahli hukum Islam merumuskan suatu kaidah yang sangat 

manusiawi, yaitu “Dar’ul hudud bi asy syubuhat” (menghindari 

hukuman hudud jika terdapat hal-hal yang meragukan). Kaidah ini 

diterima mayoritas madzhab-madzhab dalam Islam, termasuk 

madzhab Hambali, yang banyak dirujuk dalam masalah hukum di 

Saudi. Bahkan, sebuah hadits Nabi yang sangat terkait dengan hal 

tersebut menyebutkan, “Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan 

kalian bagi kalian adalah haram.” 

Oleh karena itu, cara yang paling efektif menghindari 

terulangnya kasus-kasus yang bisa mengusik perasaan kedua bangsa 

yang bersahabat ini (Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi), adalah 

dengan mengakhiri kontrak perjanjian kerja TKW kita di luar negeri. 

Alasannya, pertama, bagi perempuan, bepergian ke luar daerah tanpa 

mahram adalah perbuatan yang berdosa dan menyalahi aturan 

syari’at. Kedua, karena hal ini juga memberi kesan rendahnya citra 

bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa lain.  
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Hukum Islam Mengenai Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme 

iga “virus” birokrasi ini (KKN) pada beberapa tahun terakhir 

ini menjadi topik yang sangat populer di tengah masyarakat 

dan bangsa Indonesia. Tiga penyakit tersebut sering 

diidentikkan sebagai penyakit yang melekat pada rezim Orde Baru 

karena memang tumbuh dengan subur dan mengakar selama 

pemerintahan rezim yang dipimpin Soeharto itu. 

Selama ini, penyakit KKN bukanlah hal yang tidak terungkap. 

Penyakit ini sering tertutupi karena sikap masyarakat pada masa 

sebelum reformasi cenderung pasrah dan pesimis karena merasa tidak 

mampu melawan arus gelombang KKN yang cukup deras dan 

mapan. Pada saat itu, masyarakat tidak sanggup mengungkapkan isi 

hatinya dan tidak tahu ke mana mereka harus menyampaikannya. 

Akhirnya, mereka menyimpan rasa marah dan ketidaksetujuannya 

terhadap sistem Orde Baru dan belum menemukan momentum yang 

tepat untuk menyampaikan unek-unek tersebut. 

Memang, tingkat korupsi dan kolusi di negeri kita sudah 

melampaui batas-batas kewajaran. Jauh sebelum LSM asal Jerman 

melakukan survei dan kemudian menerbitkan hasilnya pada majalah 

terkenal Jerman“der Spiegel” bahwa Indonesia adalah negara paling 

korup di Asia, rakyat Indonesia sudah lama menjerit pedih atas 

tekanan penyakit yang tidak berprikemanusiaan itu. Sebagai contoh, 

untuk mendaftar sebagai pegawai negeri saja, mereka harus 

T 
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mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Uang itu bahkan 

tidak kembali jika si pendaftar tidak lulus ujian. Yang kemudian 

banyak diterima menjadi pegawai negeri adalah orang-orang yang 

dekat dengan kekuasaan. Contoh lain, saat mereka mengurus 

dokumen-dokumen penting seperti KTP, SIM, Paspor, IMB, dan 

sebagainya di kantor-kantor pemerintah, setiap meja yang harus 

mereka lalui untuk memiliki surat itu harus “menyelipkan“ uang 

pelicin. Biaya resmi dari pengurusan sebuah surat akhirnya menjadi 

berlipat-lipat karena setiap pejabat yang terkait meminta jatah dan 

imbalan. Kalau tidak dikasih, urusan masyarakat dipersulit. 

Contoh lebih lanjut adalah kasus-kasus dunia pengadilan. 

Institusi yang seharusnya menjadi tempat bagi pencari keadilan, 

malah dijadikan tempat adu untung antara hakim, jaksa, dan 

pengacara. Menang dan kalah tidak lagi didasarkan pada standar 

benar-salah, tetapi ditentukan oleh besarnya suap. Siapa yang ingin 

menang dalam suatu perkara, ia harus siap membayar dan menyogok 

majelis hakim, jaksa, dan sebagainya. Bahkan, ada keputusan yang 

di”tender”kan. Siapa yang paling besar bayarannya, dialah yang 

mengantongi vonis. Sementara itu, pihak yang tidak mampu 

membayar sesuai target, harus menelan pil pahit, kendatipun ia 

berada di pihak yang benar dan bukti-buktinya kuat. 

Memang tidak seluruh hakim, jaksa, atau pengacara berbuat 

seperti itu. Akan tetapi, kesan umum masyarakat kita tentang 

lembaga peradilan yang ada, sudah demikian buruk dan sulit dihapus. 

Jadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sudah menjadi budaya 

dan melembaga dalam rezim Orde Baru. Bahkan, pada masa 

pemerintahan reformasi ini pun, budaya KKN masih saja terasa 

kental. Perubahannya sangat alot. Kesan awal yang muncul selama 

beberapa bulan pemerintah reformasi berkuasa ialah tidak berani 

membasmi penyakit KKN hingga ke akar-akarnya. Saat memeriksa 

harta Soeharto pun, mereka cenderung mundur maju, ragu-ragu dan 

mengulur-ulur waktu. Hal ini menguatkan asumsi bahwa 

Soehartoisme masih mempunyai akar yang kuat dalam tubuh 

pemerintah reformasi ini. 



156 

Korupsi dalam pandangan Syari’at 
Islam diturunkan Allah Swt. untuk dijadikan pedoman dalam 

menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, 

bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada sisi yang teralpakan (tidak 

diatur) oleh Islam. Aturan atau konsep itu bersifat “mengikat” bagi 

setiap orang yang mengaku Muslim. Konsep Islam juga bersifat 

totalitas dan komprihensif, tidak bisa dipilah-pilah seperti yang 

dilakukan kebanyakan rezim sekarang ini. Mengambil sebagian dan 

membuang bagian lainnya adalah sikap yang tercela dalam 

pandangan Islam (Q.S. Al Baqarah, 2: 85). 

Salah satu aturan Islam yang bersifat individual adalah mencari 

kehidupan dari sumber-sumber yang halal. Islam mengajarkan 

kepada umatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, hendaknya 

menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara`. 

Pintu-pintu rezeki yang halal dan terbuka sangat luas. Hal tersebut 

tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang awam: pada 

zaman modern ini, pintu rezeki yang halal sudah tertutup rapat dan 

tidak ada jalan keluar dari sumber yang haram. 

Anggapan tersebut amat keliru, pesimistis, dan tidak masuk akal. 

Bagaimana mungkin Allah memerintahkan hamba-Nya mencari jalan 

hidup yang bersih sementara pintu halal itu sendiri sudah tidak 

tersedia? Alasan tersebut lebih merupakan dalih untuk menjustifikasi 

realitas masyarakat kita yang sudah menyimpang jauh dan 

menghalalkan segala cara. 

Pada waktu yang sama, Allah Swt. pun melarang hamba-Nya 

memakan harta/hak orang lain secara tidak sah, baik melalui 

pencurian, pencopetan, perampokan, pemerasan, pemaksaan, dan 

bentuk-bentuk lainnya. Dalam kaitan ini, Allah Swt. berfirman dalam 

Al Qur’an, “Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan 

cara yang batil.” (Q.S. Al Baqarah,2: 188; An Nisâ`, 4: 29). 

Larangan (nahy) dalam ayat tersebut yang tertuang dalam kata 

ا(وْ لُْكُْأ َْتْْ)لَْ  menunjukkan bahwa memakan barang atau harta orang 

lain, baik bersifat individu atau kolektif hukumnya haram. Perilaku 

tersebut dihukumi sebagai dosa. 
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Salah satu bentuk perilaku memakan barang atau harta milik 

orang lain adalah korupsi, yakni menyalahgunakan atau 

menggelapkan uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau 

orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Dalam istilah politik 

bahasa Arab, korupsi sering disebut “al fasad” atau “risywah“. Akan 

tetapi, yang lebih spesifik ialah “ikhtilas” atau “nahb al amwal al 

`ammah”. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang 

memegang sebuah jabatan, baik dalam organisasi pemerintah 

maupun swasta. 

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa korupsi adalah 

pekerjaan yang diharamkan karena termasuk memakan harta orang 

lain dengan cara tidak sah. 

Dua Hal dalam Risywah 
Seorang Muslim hendaknya berusaha keras menjauhi praktik 

risywah dalam hidupnya. Ini adalah prinsip yang hendaknya kita 

pegang teguh, mengingat janji “laknat” Rasul saw. bagi pelaku 

risywah itu. 

Prinsip ini harus tetap dipegang secara kuat, sekalipun seorang 

Muslim harus menanggung risiko akibat menolak praktik risywah 

tersebut, seperti tidak diterima menjadi pegawai, misalnya, atau 

urusannya menjadi terbengkalai, dan sebagainya. Inilah sikap yang 

terbaik. 

Hanya saja, jika seorang Muslim tidak mampu mengambil sikap 

yang prinsipil tersebut, seperti terpaksa harus memberikan uang 

untuk mendapatkan haknya, yang menanggung dosa dalam masalah 

ini adalah pejabat yang menerima uang sogok tersebut. Hal tersebut 

seperti difatwakan oleh Syaikh Dr. Yusuf Al Qardhawy. 

Kolusi Menurut Islam 
Yang dimaksud dengan kolusi di sini ialah persekongkolan antara 

dua pihak untuk suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan 

orang lain. Dalam bahasa agama, kolusi biasa disebut dengan 

“Risywah”. Akan tetapi, dalam bahasa politik, kolusi sering disebut 

“Al Mahsubiyah.” 

Contoh dari perilaku kolusi adalah seorang pejabat yang 

berwenang memutuskan pemenang sebuah tender bersepakat dengan 
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salah seorang peserta tender untuk memenangkan tender bagi peserta 

tersebut. Contoh lain adalah hakim di pengadilan yang bersepakat 

dengan pihak-pihak yang berperkara melalui syarat-syarat tertentu, 

agar perkaranya dimenangkan. 

Bila kita membahas masalah kolusi dalam tinjauan hukum syara`, 

kita dapat menemukan beberapa nash yang secara langsung dan tegas 

berbicara tentang masalah kolusi ini, di antaranya firman Allah Swt. 

berikut ini: 

“Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim 

dengan tujuan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak 

sah, padahal kamu mengetahui.” 

Dalam ayat tersebut, praktik bersekongkol antara pihak yang 

berperkara dengan penguasa/hakim dengan tujuan untuk memakan 

harta orang lain dengan cara yang berdosa (tidak sah), adalah 

perbuatan terlarang dan diharamkan. Di samping itu, kita juga dapat 

menemukan hadits Rasul saw. yang secara tegas berbicara tentang 

kolusi dan korupsi: “Rasulullah saw. melaknat orang yang 

memberikan uang sogok (risywah), penerima sogok, dan perantara 

keduanya (calo).” (H.R. Tirmizi, menilainya sebagai hadits hasan; 

Ibnu Hibban, dalam Shahih-nya; Al Hakim; Imam Ahmad; Al 

Bazzar, dalam Musnad-nya). 

Nepotisme dalam Pandangan Islam 
Istilah nepotisme biasa dipakai untuk menerangkan praktik 

mendahulukan kepentingan keluarga dekat dalam mendapatkan 

sebuah kesempatan. Dalam bahasa Arab, biasa dipakai istilah “Al 

Muhabah”. 

Dalam pandangan Islam, sebuah jabatan harus dipegang oleh 

orang yang memiliki kompetensi, ahli dalam bidang yang 

ditawarkan. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa penyerahan 

jabatan kepada yang bukan ahlinya merupakan salah satu tanda akhir 

zaman (Asyrat Al Sa`ah). 

“Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan 

ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (H.R. Bukhari, dari Abu 

Hurairah). 
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Tidaklah menjadi persoalan jika yang diserahi sebuah tugas 

adalah kerabat dekat dari orang yang memberi tugas. Yang penting, 

orang tersebut memang memenuhi persyaratan untuk memegang tuga 

tersebut. Jadi, prinsip yang ditanamkan dalam Islam adalah soal 

kompetensi seseorang atas sesuatu jabatan, bukan ada tidaknya 

hubungan kekerabatan. 

Jika kita memegang prinsip kekerabatan sebagai landasan, tanpa 

memerhatikan kompetensi orang yang akan mengemban tugas, hal itu 

sudah merupakan nepotisme yang terlarang. Secara rasional, 

barangkali sikap ini kurang objektif. Tentu tidak objektif juga jika 

hanya gara-gara hubungan kerabat, seseorang tidak berhak 

mendapatkan haknya, padahal ia berkompeten dalam urusan itu. 

Sikap seperti ini amat berlebihan. 

Jadi, sekali lagi, dalam pandangan Islam, nepotisme tidak 

selamanya tercela. Yang dilarang adalah menempatkan keluarga 

dalam suatu bidang yang tidak dikuasainya. Nepotisme juga dilarang 

jika bentuknya menempatkan keluarga yang memiliki kompetensi, 

tetapi berbarengan dengan hal itu, masih ada orang yang lebih berhak 

untuk jabatan itu. Hal ini menjadi terlarang karena ada orang lain 

yang haknya tidak terpenuhi. 

Rezim Orde Baru memang sarat dengan praktik nepotisme yang 

terlarang. Sejumlah pejabat tinggi menempatkan anak, istri, menantu, 

keponakan mereka untuk menduduki kursi dan jabatan pemerintahan 

ataupun swasta. Padahal, mereka ini bukan lulus karena keahliannya. 

Buktinya, ada orang-orang yang lebih ahli dari mereka tidak 

mendapatkan haknya. Begitu juga dengan keanggotaan MPR dan 

DPR. Banyak dari mereka yang diangkat itu sama sekali tidak 

memiliki prestasi atau keahlian dalam bidang yang dibutuhkan. 

Praktik ini jelas merupakan “nepotisme” berdosa yang diprediksi 

oleh Rasul sebagai tanda-tanda kehancuran.  
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Selamat Datang Undang-Undang 

Nanggro Aceh Darussalam (NAD) 

alah satu buah dari perjuangan rakyat Aceh yang berlangsung 

puluhan tahun itu ialah disahkannya Undang-Undang Nanggro 

Aceh Darussalam (NAD) oleh DPR RI pada bulan Juli 2001 

lalu. Undang-Undang itu memberikan kekuatan hukum bagi 

masyarakat Aceh untuk menjalankan syari’at Islam secara Kaffah di 

wilayah Aceh. 

Dengan kata lain, Pintu ke arah penerapan syari’ah di wilayah 

Serambi Mekah itu semakin terbuka luas. Kalau dahulu, banyak 

orang mempersoalkan, bagaimana mungkin Syari’ah bisa diterapkan 

di Aceh, sementara wilayah itu merupakan bagian dari wilayah 

kekuasaan hukum Indonesia yang sudah memiliki sistem hukum 

sendiri. Sehingga bisa menimbulkan dualisme hukum yang 

membingungkan. Tetapi sekarang anggapan itu sudah tidak relevan 

lagi. 

Namun untuk sampai pada Undang-Undang itu tidak semudah 

yang dibayangkan. Kendatipun syari’ah Islam sudah menjadi 

tuntutan bulat masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan, namun 

ketika persoalan itu diajukan ke DPR melalui Pansusnya, 

pembahasan tersebut berjalan sangat alot. Banyak pihak di DPR 

menyampaikan keberatan atas usulan itu. Ketika terjadi voting dalam 

mengesahkan UU tentang otonomi khusus bagi wilayah Aceh melalui 

UU No 44 tahun 1999, pihak yang menolak diterapkannya syari’ah di 

Aceh waktu itu antara lain adalah PDI-P, Al-Polri, dan PDKB. 

S 
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Namun berkah perjuangan yang diridhoi Allah SWT. suara mayoritas 

dari fraksi-fraksi lain di DPR menyetujui RUU itu. 

Penulis sendiri pernah diundang oleh Pansus Aceh bulan Juni 

untuk berdiskusi mengenai kemungkinan pelaksanaan syari’at Islam 

di Aceh, dalam kapasitas sebagai anggota pakar hukum Menteri 

Kehakiman dan HAM RI. Pertanyaan yang banyak diajukan oleh 

anggota Pansus berkisar di seputar masalah-masalah hukum yang 

timbul, jika syari’ah diterapkan di Aceh. 

Menurut hemat penulis, tidak ada masalah-masalah prinsip yang 

dikhawatirkan timbul gara-gara diterapkannya syari’ah di sana. 

Adapan masalah-masalah teknis yang muncul di lapangan, dalam 

sistem hukum apapun, masalah pasti akan muncul. Dan hal ini bukan 

sebagai penghambat, tetapi justru mendorong manusia untuk 

berkreasi mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada.  

Syari'at Islam pada hakikatnya bertujuan untuk memudahkan 

terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, bukan 

menghambat kemajuan peradaban, selama peradaban itu tidak 

bertentangan dengan fitrah manusia. Tetapi jika aktivitas itu 

bertentangan dengan fitrah mereka sebagai manusia, dengan 

sendirinya yang akan dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat 

manusia itu sendiri. 

Salah satu kekhawatiran sementara kalangan ialah jika diterapkan 

ketentuan hukum pidana Islam di Aceh misalnya, bukankah itu 

merupakan masalah yang mengundang kontroversi baik di kalangan 

intern umat Islam, apalagi dari luar ummat Islam. 

Satu hal yang sering diabaikan orang dalam memandang 

ketentuan pidana Islam, melihat hukum tersebut dari sisi vonis 

semata. Padahal hukum pidana Islam harus dilihat dalam satu 

kesatuan yang utuh. Melihat hukum pidana Islam dari sudut vonis 

semata, memang melahirkan gambaran yang menakutkan. Tetapi jika 

dilihat secara totalitas, mengapa Islam menetapkan hukuman yang 

berat untuk pelaku kejahatan tertentu (bukan untuk semua tindak 

kriminal). Karena perbuatan-perbuatan itu jika direnungkan dengan 

jernih dan obyektif, memang perbuatan tercela, yang jika dibiarkan, 

atau dihukum ringan, akan mengancam keamanan dan ketenteraman 

masyarakat luas. 
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Jadi Allah SWT. ketika menetapkan hukuman atas perbuatan itu, 

sebenarnya tujuannya adalah untuk menjamin ketenteraman dan 
keamanan warga masyarakat. Kenapa kita justru menolak aturan 
yang menjamin keamanan kita sendiri? Bukankah ini pertanda 
kemuduran? 

Barangkali kita bisa banyak berkaca dengan hukum pidana yang 
berlaku sekarang ini. Hukuman-hukuman yang ada dalam KUHP itu 
sama sekali tidak membuat jera pelaku kejahatan dan tidak membuat 

takut anggota masyarakat untuk melakukan kejahatan. Akibat yang 
dirasakan masyarakat secara umum, hilangnya rasa aman, rasa 
ketakutan yang mencekam atas nyawa, harta dan kehormatan yang 

sewaktu-waktu dapat hilang dan terancam. Jika Syari’at Islam 
diterapkan, ketakutan dan ancaman rasa tidak aman itu akan dapat 
dihilangkan. 

Langkah berikutnya 
Setelah diundangkannya Undang-Undang NAD tersebut, 

sekarang tiba saatnya bagi masyarakat Aceh sendiri —dalam hal ini 

pemerintah daerah dan DPRD- untuk menunjukkan keseriusannya. 
Sekarang diperlukan sebuah Panitia Khusus untuk 

mempersiapkan perangkat Peraturan-peraturan yang bernafaskan 

syari’at Islam dalam berbagai hubungan, baik menyangkut hubungan 
publik, maupun hubungan privat. Sebagaimana juga diperlukan 
peraturan tentang peradilan di wilayah otonomi khusus Aceh. 

Dalam menyiapkan legal drafting bagi perda-perda itu, sudah 
tentu melibatkan paling tidak dua keahlian; di bidang syari’ah dan di 
bidang hukum positif untuk merancang peraturan tentang perdata, 
dagang, pidana dan peradilan. 

Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh merupakan pilot Project bagi 
rencana pelaksanaan yang lebih luas. Jika pelaksanaan di Aceh ini 
mengalami kegagalan, maka akan memberikan preseden buruk bagi 

wilayah lain. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pelaksanaan 
syari’ah di Aceh ini harus dipersiapkan sematang mungkin, mulai 
dari konsep sampai pelaksanaannya. Sebab tidak mustahil, ada pihak-

pihak yang berkepentingan bagi gagalnya pelaksanaan tersebut, 
untuk menjadi alasan bagi pihak-pihak tersebut bahwa syari’at tidak 
lagi relefan untuk diterapkan.  
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Mencari Formulasi Syari’at Islam 

Di Serambi Mekah 

enerapan Syari'at Islam di bumi Aceh merupakan fenomena 

yang sangat menarik dicermati. Bagi pemerhati hukum di 

Indonesia, ini merupakan peristiwa pertama setelah 

kemerdekaan di mana ada sebuah dalam kekuasaan hukum Indonesia 

menerapkan sistem hukum yang relatif berbeda dengan hukum 

Nasional. Namun secara historis, masyarakat Aceh dengan syari'at 

Islam sudah senyawa, hidup ratusan tahun dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan. Dalam sejarah hukum di Indonesia, di wilayah 

Nusantara terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam (Imarat 

Islamiyah), yang keseluruhannya menerapkan syari'at Islam. Pada 

waktu itu kerajaan-kerajaan tersebut menginduk kekuasaan pusat 

'khilafah Otsmanid yang berkedudukan di Turki. 

Paling tidak, Ibnu Bathuthah, seorang pengembara muslim abad 

keempat belas, mencatat fakta historis ini dalam karya 

monumentalnya “Tuhfat al-Nazzar fi Ghara'ib al-Amshar wa ‘Aja’ib 

al-Asfar” yang lebih populer dengan nama 'Rihlah Ibnu Bathuthah'. 

Ia
 

menyebutkan kunjungannya di sebuah kerajaan di pesisir 

Sumatera, menerapkan hukum fiqh mazhab Syafi’i, rakyatnya senang 

berjihad dan perang tetapi mempunyai sifat tawadhu’ yang tinggi. 

Jadi penerapan Syari'ah di Aceh bukan sesuatu yang 

mengejutkan bahkan ibarat pisau pulang ke sarungnya. Bahkan 

sebenarnya, ini bukan monopoli Aceh saja. Kerajaan-kerajaan Islam 

di Jawa seperti Banten, Cirebon dan sebagainya telah menerapkan 

P 
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syari'ah secara utuh. Dari sudut pandang sejarah Ilmu Hukum, 

syari'at Islamlah hukum yang telah berurat berakar dalam masyarakat 

Indonesia. Tetapi kedatangan kolonial Portugis dan Belanda 

merombak secara total dengan paksa tatanan hukum yang sudah 

berlaku di masyarakat setempat ratusan tahun lamanya. 

Sesudah Indonesia lepas dari penjajah Belanda, tuntutan untuk 

menerapkan syari'ah, semakin kuat. Masyarakat Aceh waktu itu 

menyatakan mau bergabung dengan Republik Indonesia dengan 

syarat pemberlakuan Syari'ah Islam untuk wilayahnya. T. Daud 

Beureuh, tokoh pergerakan Aceh berkali-kali menuntut hal ini kepada 

Soekarno, dan pihak Soekarno juga tidak kalah memberi janji, namun 

hingga jatuhnya pemerintahan Orde Lama, tuntutan rakyat itu tak 

kunjung dipenuhi. Demikian juga selama Orde Baru yang jauh lebih 

represif dari pemerintah sebelumnya, dengan merenggut ribuan 

nyawa rakyat Aceh sebagai korban DOM selama konflik bersenjata 

antara militer dengan rakyat Aceh. Sementara kekayaan mereka 

disedot ke pusat dan membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan. 

Bila diperhatikan inti persoalan Aceh, mulai dari hilangnya 

kepercayaan kepada pemerintah hingga konflik bersenjata, bukan 

sekadar soal ekonomi, perhatian yang kurang dari pusat atau 

pengerukan hasil kekayaan alamnya dan dibawa ke pusat untuk 

dinikmati segelintir orang. Persoalan utamanya bukan di situ. Itu 

semua merupakan faktor pendidih. Tetapi faktor utamanya adalah 

dikekangnya keinginan rakyat Aceh untuk hidup di bawah naungan 

syari'ah Islam yang sudah menjadi tuntutan mereka sejak merdeka. 

Jadi sukses atau tidaknya penanganan pemerintah terhadap 

persoalan Aceh, sangat tergantung pada kemampuannya memberikan 

keleluasaan sepenuhnya dalam pelaksanaan syari'ah ini. Jika 

pemerintah menggunakan gaya 'tarik-ulur' model orde baru dengan 

memberikan sendi-sendi tertentu dari kehidupan masyarakat untuk 

diatur secara syari'at, kuat dugaan, persoalan Aceh tidak bakal selesai 

dalam arti yang sesungguhnya. Hanya dengan memberikan 

kebebasan yang penuh kepada rakyat (dalam hal ini diwakili oleh 

Ulamanya) untuk menerapkan Syari'ah, satu-satunya jalan 

mengembalikan kepercayaan pada pemerintah. 
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Tak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Aceh selama dalam 

kekuasaan negara RI, merasakan dirinya seperti hidup di lingkungan 

orang asing. Kehidupan religius orang Aceh yang begitu kental 

dengan Islamnya dan adat yang telah senyawa dengan ajaran agama 

dipaksa hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang 

mempunyai pola pikir sekularistik adat-istiadat yang berbau mistik 

dan perhatian yang lemah di bidang agama. Iklim seperti ini 

merupakan suasana yang dipaksakan oleh rezim masa lalu kepada 

rakyat Aceh. Wajar saja faktor ini menimbulkan kebencian yang 

mendalam di lubuk hati mereka.  
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 Islam Di Tengah Pergumulan Pemikiran 

 Kebenaran Hanya Satu Di Sisi Allah Swt 
(Kritik Atas Pemikiran Anand Krishna) 

 Teknologi Dan Tantangan Dakwah  
Di Era Reformasi  
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Kebebasan Yang Disalahgunakan 

Atas Nama Reformasi 

udah lazim, setiap kondisi membawa sejumlah implikasi 

terhadap lingkungan di sekitarnya. Kondisi tertutup, misalnya, 

pasti memiliki implikasi buruk, di samping memiliki implikasi 

baik. Begitu juga iklim yang terbuka. 
Implikasi seperti itu tentu akan lebih besar bentuknya, terutama 

jika munculnya suatu kondisi tidak dipersiapkan sebelumnya. Sering, 
apa yang dibayangkan indah sebelumnya, berubah menjadi suasana 
yang memprihatinkan. Lain halnya bila perubahan itu memang 
direncanakan jauh-jauh hari. Segala implikasi negatif biasanya sudah 
diprediksi sebelumnya, sehingga setiap yang merencanakan dapat 
melakukan upaya-upaya antisipatif untuk mencegah atau paling tidak 
meminimalisasi ekses yang timbul dari perubahan tersebut. 

Reformasi di negeri ini tampaknya merupakan sebuah perubahan 
mendadak yang tidak direncanakan oleh seseorang atau sebuah 
kelompok. Oleh karena itu, ekses-ekses negatif yang merupakan 
konsekuensi dari reformasi dan tidak sempat terpikirkan oleh 
pencetus-pencetus reformasi, tiba-tiba muncul sebagai suatu realita 
dan fenomena yang justru lebih buruk dari kondisi sebelumnya. 

Salah satu hasil dari reformasi adalah keterbukaan. Setiap orang 
atau kelompok merasa bebas untuk menyampaikan pikiran dan 
pendapatnya di tengah alam reformasi ini, seperti apa pun pendapat 
itu. Selanjutnya, pemikiran itu diserahkan ke masyarakat yang akan 
merespons ide tersebut, apakah diterima dan didukung, atau ditolak 
sehingga ide itu ibarat angin lalu dan tidak meninggalkan pengaruh. 

S 



168 

Hal ini berlaku untuk berbagai tatanan, seperti politik, budaya, 

ekonomi, sampai kepada paham keagamaan. Bila kebebasan itu 

masih dalam dataran politik, barangkali masih dalam kawasan yang 

dapat diterima, apalagi mengingat munculnya reformasi berangkat 

dari politik dan kekuasaan. Akan tetapi, bila kebebasan itu telah 

menerobos rambu-rambu keagamaan dan doktrin-doktrinnya, hal ini 

akan dapat membahayakan. 

Akhir-akhir ini, banyak paham-paham keagamaan yang muncul 

di masyarakat dengan membawa simbol-simbol Islam. Paham-paham 

tersebut bila diukur dengan standard Islam yang baku (Al Qur’an dan 

Sunnah) jelas-jelas bertentangan dan tidak boleh dibiarkan karena 

dapat menyesatkan masyarakat yang masih awam. 

Pada masa Orde Baru, sebagian dari paham itu sebenarnya sudah 

muncul, tetapi tidak menampakkan kegiatannya karena takut 

dianggap sebagai paham sesat dan meresahkan masyarakat. Alasan 

yang terakhir ini dapat mengundang aparat keamanan untuk campur 

tangan dalam mencegah keresahan masyarakat. Namun, ada sebagian 

ajaran itu tidak terdengar sama sekali, mungkin karena sangat rahasia 

(full secret). Akan tetapi, pada era keterbukaan ini, dengan 

menunggangi iklim reformasi, paham-paham itu muncul, 

mendeklarasikan dirinya dan melaksanakan aktivitasnya dengan 

sangat terbuka, bahkan sebagian di-blow-up oleh media massa. 

Yang memprihatinkan, pihak-pihak tertentu yang seharusnya 

bertanggung jawab menjaga kemurnian ajaran Islam, seperti MUI 

dan ormas-ormas Islam, umpamanya, jarang terdengar suaranya 

dalam merespons paham-paham tersebut. Oleh sebab itu, tidak 

sedikit umat Islam yang kebingungan, apakah ajaran yang dibawa 

mereka itu masih tergolong benar atau sudah bertentangan dengan 

ajaran Islam yang murni. 

Beberapa paham sesat yang berkembang di Indonesia itu adalah 

sebagai berikut. 

1. Ahmadiyah 
Paham ini lahir pada tahun 1900, sebagai rekayasa kolonial 

Inggris saat menjajah India. Dalam ”Ensiklopedia Agama dan Aliran 

Modern” terbitan WAMY, Riyadh, tahun 1989 disebutkan bahwa 
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target Inggris adalah untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya, 

khususnya mengenai konsep jihad yang oleh Inggris dirasakan 

sebagai sumber ancaman dalam agama Islam. Tokoh utama aliran ini 

ialah Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908) yang diyakini pengikutnya 

sebagai Nabi yang mendapat wahyu dari Allah swt. Mereka 

menganggap bahwa Mirza adalah Al Masih yang dijanjikan Allah; 

kenabian tidak berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. dan 

akan berlangsung terus; kapan saja, Allah dapat mengutus Rasul-Nya 

dalam keadaan memaksa; Ghulam Ahmad adalah nabi yang terbaik. 

Mereka mendakwakan kitab suci di luar Al Qur’an yang 

diturunkan kepada Ghulam Ahmad: Al Kitab Al Mubin, yang di 

Indonesia populer dengan sebutan Tadzkirah. Padahal, kitab ini tidak 

lebih dari potongan-potongan ayat Al Qur’an isinya telah mengalami 

perubahan. 

Ketika umat Islam di Pakistan melakukan perlawanan keras 

terhadap aliran ini, termasuk sejumlah ulama berkaliber internasional 

yang bermukim di kawasan Asia Selatan, seperti Abul Hasan An 

Nadawi, Abul A`la Al Maududui, dan ahli-ahli hadits India dan 

Pakistan, para pengikut Ahmadiyah banyak yang menyingkir ke 

Inggris dan mengembangkan ajarannya di sana. Untuk meredam 

kemarahan umat Islam dan sekaligus sebagai siasat mendekati umat, 

pimpinan-pimpinan Ahmadiyah mengubah sebagian doktrinnya. Jika 

tadinya Ghulam Ahmad diyakini sebagai Nabi, sekarang ia diyakini 

sebagai reformis saja. Akan tetapi, apa pun predikat yang disandang 

oleh Ghulam Ahmad, pasti tidak akan mengubah penilaian ulama dan 

umat Islam terhadap anggota gerakan ini sebagai orang yang telah 

keluar dari ajaran pokok Islam. 

Di Indonesia, Ahmadiyah sudah dilarang MUI sejak tahun 1980 

dan dinyatakan sebagai ajaran sesat dan keluar dari Islam. 

Tampaknya, pada masa reformasi ini, ada upaya pihak-pihak tertentu 

yang ingin mencabut fatwa MUI itu dan menggiring opini untuk 

menganggap Ahmadiyah sebagai bagian dari umat Islam; perbedaan 

paham Islam dengan Ahmadiyah hanya soal kecil saja; mereka perlu 

diterima di tengah masyarakat. Bahkan, ada sinyalemen bahwa di 

antara pejabat tinggi pemerintah sekarang ini ada yang menganut 

paham Ahmadiyah. 
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Beberapa tahun ke belakang, sehubungan dengan acara 

tasyakkuran 75 tahun Jema`at Ahmadiyah Indonesia (JAI), Mirza 

Thahir Ahmad, khalifah IV Ahmadiyah datang ke Indonesia dan 

menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh 

International Forum on Islamic Studies (IFIS) yang dipimpin oleh 

Dawam Rahardjo. 

Dalam wawancaranya, Mirzat mengatakan bahwa konsep negara 

dalam Islam lebih dekat dengan negara sekuler sekarang ini. Menurut 

dia, Ahmadiyah lebih bisa hidup di Inggris yang sekuler ketimbang di 

Pakistan yang secara formal sebagai negara Islam. Ini tidak 

mengherankan sebab Inggrislah yang membidani lahirnya paham ini 

sejak awal. Selai itu, Ahmadiyah memang tidak layak hidup di 

negara Islam karena pemerintahan Islam tidak boleh menolerir 

paham-paham yang akan merusak ajaran Islam yang murni. 

Dalam acara itu pula, tampaknya ada upaya untuk 

menghubungkan antara Ahmadiyah dengan Muhammadiyah. Mirzat, 

dalam kunjungannya ini, berhasil menemui Amien Rais yang mantan 

Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Presiden Gus Dur. Dalam 

laporan tabloid Tekad dikatakan bahwa Ahmadiyah akan menjalin 

kerjasama positif dengan Muhammadiyah. 

Secara rasional, sulit dibayangkan mencari titik temu kerjasama 

antara Ahmadiyyah dan Muhammadiyah. Bagaimana mungkin 

Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan dikenal 

sebagai gerakan anti bid`ah, syirik, dan khurafat, bertemu dan 

bekerjasama dengan paham yang bukan saja memelopori bid`ah, 

melainkan juga mengajarkan kekufuran dan kemurtadan? 

2. Baha’i 
Paham lain yang mulai terdengar pada era keterbukaan ini ialah 

Baha’i. Baha’i, sebagai suatu aliran yang berkembang di Timur 

Tengah memang sudah lama kedengaran. Akan tetapi, di Indonesia, 

paham ini baru terdengar dalam bulan-bulan terakhir ini. 

Baha’i lahir tahun 1844 dan dibidani oleh kekuatan kolonial 

Rusia, Yahudi internasional, dan Inggris dengan pendirinya Mirza 

Ali Muhammad Reza Al Syirazi (1819-1849). Tujuannya adalah 

merusak akidah Islam serta memecah-belah persatuan umat Islam. 
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Mereka yakin, munculnya paham baru pasti akan menimbulkan pro-

kontra di tubuh umat Islam. Pro dan kontra akan semakin meruncing 

sehingga pada saatnya akan menimbulkan konflik. Hal inilah yang 

sangat menguntungkan bagi kaum kolonial Barat. 

Setelah meninggal, Mirza Ali digantikan oleh Mirza Husein `Ali 

yang digelari Al-Baha’. Dari sinilah ajarannya disebut Baha’iyah. 

Buku karyanya yang dikenal adalah Al Aqdas. Ajaran pokoknya 

antara lain bahwa Mirza Ali adalah Al Bab yang menciptakan segala 

sesuatu dan dengan ucapannya terjadi segala sesuatu di alam ini. 

Mereka juga meyakini kebenaran paham hulul dan ittihad (penyatuan 

antara Tuhan dan makhluk). Menurut mereka, angka 19 adalah angka 

keramat. Mereka mengakui kenabian Budha, Konfuchius, Brahma, 

Zradasyt, dan tokoh-tokoh Persia kuno. Mereka pun membenarkan 

penyaliban Nabi Isa; mengingkari adanya mukjizat para nabi, 

malaikat, dan adanya surga dan neraka. Masih banyak lagi ajaran 

Baha’i yang jelas-jelas keluar dari Islam. 

Sumber ajarannya adalah ramuan dari sejumlah paham dan 

agama, antara lain: Syi`ah dan turats Persia pra-Islam, Budha, 

Brahma, Zradasyti, Manu, dan Mazdak. Di dalamnya, kentara pula 

unsur Yahudi, Nasrani, dan paham-paham kebatinan lainnya. 

Di Indonesia, paham ini mengklaim memiliki pengikut di 

berbagai daerah, antara lain di Tasikmalaya. Mereka pun menuntut 

agar pemerintah memberi mereka hak untuk tumbuh dan 

berkembang; meminta izin untuk mengisi kolom agama dalam KTP 

mereka dengan tulisan Baha’i. 

Sekarang, pengikutnya tersebar di beberapa negara, antara lain: 

yang terbesar ada di Iran, kemudian sebagian kecil di Irak, Suriah, 

Libanon, dan Palestina. 

3. Salamullah 
Jika Ahmadiyah dan Baha’i merupakan paham impor, paham-

paham lokal dengan nabi-nabi mereka yang palsu juga bermunculan 

di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Lia Aminuddin yang 

mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dari Jibril melalui mimpi. 

Menurutnya, putranya adalah Al Masih yang ditunggu-tunggu 

kedatangannya. Paham ini mendeklarasikan dirinya sebagai 
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Salamullah. Aliran ini—ceritanya—mengajarkan hidup damai 

antarsesama pemeluk agama sehingga menerima semua penganut 

agama menjadi anggotanya. 

Aliran ini mendapat reaksi keras dari umat Islam. Namun, ada 

juga tokoh-tokoh tertentu yang mencoba membela keyakinan Lia 

Aminuddin yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dasar Islam. 

4. Meditasi ala Anand Krishna 
Yang tidak kurang bahayanya bagi ajaran Islam adalah paham 

yang akhir-akhir ini dikembangkan oleh Anand Krishna. Paham ini 

terbilang baru dari segi baju dan nama, tetapi dari sisi substansi sudah 

kuno. 

Paham ini mulai muncul di India, yang pemimpinnya dikenal 

dengan julukan Sai Baba. Sai Baba ini mempunyai ajaran yang ingin 

menyatukan semua agama, khususnya Yahudi, Kristen, dan Islam. 

Tampaknya, seruan untuk menyatukan tiga agama tersebut adalah 

sebuah rekayasa Zionis untuk merusak akidah kaum Muslimin. 

Banyak keturunan etnis India di kota-kota besar di Indonesia 

menganut ajaran Sai Baba ini. Foto-foto Sai Baba banyak mereka 

pajang di toko-toko mereka, seperti di kawasan Pasar Baru dan 

Fatmawati. 

Anand Krishna sendiri terbilang produktif dalam memasarkan 

ajaran dan pahamnya tersebut. Tidak kurang dari tiga puluhan 

bukunya sudah terbit di Gramedia dan terbilang sangat laris. Peminat 

ajaran meditasi ini kebanyakan dari kalangan elit, eksekutif, selebritis 

yang haus akan ketenangan batin namun tidak menemukan jalan yang 

benar. Keputusan akhirnya, mereka menempuh meditasi di bawah 

bimbingan Anand Krishna. Banyak dari mereka mengikuti pengajian 

Krishna di Paramadina yang menjadi salah satu pos Krishna. 

Ajaran Krishna bertumpu pada tiga pokok, yaitu: pertama, Tuhan 

adalah aku, aku adalah Tuhan; kedua, reinkarnasi; ketiga, semua 

agama adalah sama. 

Dua ajaran pertama merupakan paham yang dianut sekelompok 

sufi yang sesat pada abad-abad yang silam. Sementara itu, ajaran 

ketiga boleh dibilang baru karena muncul di tengah dominasi Yahudi 

dalam berbagai sektor kehidupan di dunia kontemporer. 
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Suatu hari, salah satu buku Anand yang berisi ajaran reinkarnasi 

dibedah di rumah ibadah umat Islam, Masjid Syarif Hidayatullah, 

Ciputat. Buku itu dibedah oleh dua orang doktor filsafat, dosen IAIN 

Jakarta (Komaruddin Hidayat dan Kautsar), ditambah Lia Aminuddin 

dan Anand sendiri. Konon, ketiga pembicara sepakat menerima dan 

membenarkan ajaran reinkarnasi yang ditulis oleh Anand dalam buku 

itu. 

Orang Islam yang benar imannya pasti akan terusik emosinya 

dengan pelecehan dan pelesetan Krishna terhadap hukum Al Qur’an. 

Dalam bukunya yang berjudul ”AH! Mereguk Keindahan Tidak 

Terkatakan” Krishna menulis pada halaman 23: “Undang-Undang 

Dasar yang disahkan pada tahun 1945 sudah terasa kadaluarsa dan 

sudah perlu disempurnakan; apalagi undang-undang yang sudah 

berusia sekian abad.” 

Ungkapan ini tidak bisa dipahami selain pelecehan dan 

penghinaan terhadap Al Qur’an yang menjadi undang-undang dalam 

kehidupan seorang Muslim. Akan tetapi, Anand Krishna, dengan 

leluasa mengembangkan ajaran meditasinya di berbagai tempat, 

termasuk di Paramadina. 

Bila diperhatikan, aliran-aliran sempalan yang sekarang ini mulai 

tumbuh di tengah alam kebebasan mempunyai titik temu yang perlu 

dicermati, yaitu: (1) Bersumber dari paham mistisisme-sufi; (2) Ada 

upaya ke arah menyatukan semua agama dalam paham baru. 

Kedua unsur ini tidak lepas dari pengaruh kuku-kuku Yahudi. 

Yahudi Zionis berambisi kuat untuk menggabungkan semua agama 

menjadi satu payung. Arah ini terlihat jelas dalam ajaran Anand 

Krishna, Baha’i, Lia Aminuddin, dan lainnya. Muara paham-paham 

sesat tersebut juga jelas, yakni mistisisme sufi yang sejak dulu 

menjadi masalah terus bagi kehidupan umat Islam. Para ulama pun 

tegas terhadap mereka, khuruj`an al millah. 

Di Indonesia, akhir-akhir ini kajian tasawwuf mulai berkembang, 

setidak-tidaknya dalam dataran media massa. Fenomena ini bukanlah 

sesuatu yang menggembirakan dan sama sekali tidak terkait dengan 

fenomena shahwah islamiyah. Sangat boleh jadi, acara-acara ini 

ditumpangi oleh gerakan tertentu yang memanfaatkan kehausan 



174 

sebagian masyarakat Muslim terhadap agama. Tujuan mereka adalah 

untuk semata-mata menanamkan pengkultusan kepada Ali bin Abi 

Thalib dan menampakkan rasa permusuhan kepada sahabat-sahabat 

lainnya. 

Sekarang, yang menjadi pertanyaan, apakah karena adanya 

keterbukaan dan kebebasan, lantas setiap orang atau kelompok bebas 

mendeklarasikan pahamnya, kendatipun paham itu jelas-jelas 

menyimpangkan akidah dan ajaran Islam dari sumbernya yang asli? 

Mereka yang menyebarkan paham-paham aneh itu tidak bisa 

mengatakan bahwa ajaran mereka tidak ada hubungannya dengan 

Islam dan umatnya. Sangat jelas faktanya, yang mereka jadikan 

sebagai sasaran adalah kaum Muslimin, khususnya yang lemah iman. 

Ajaran-ajaran mereka banyak sekali menggunakan simbol-simbol 

Islam dengan tujuan buruk, yaitu menyimpangkan ajaran Islam yang 

murni. 

Dalam kondisi seperti inilah peran MUI dirasakan urgen untuk 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa paham-paham itu adalah 

sesat dan agar umat Islam berhati-hati dan tidak terpengaruh. MUI 

juga harus mendesak pemerintah untuk melarang penyebaran dan 

aktivitas paham dan aliran itu. Jika tidak, akan semakin banyak 

jumlah orang-orang yang tersesat di negeri ini. Reformasi harus 

didudukkan pada proporsinya. Tidak mentang-mentang reformasi, 

lantas segala sesuatunya serba boleh dan semua rambu bebas untuk 

dilanggar.  
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Tantangan Dakwah Di Era Reformasi 
(Membedah Konspirasi Musuh Dakwah) 

ntara dawah dan tantangan (sebutan lain dari musuh, hanya 

berbeda dalam soal bobot), sepertinya sudah senyawa. Boleh 

dibilang, tidak pernah sebuah dakwah berjalan mulus tanpa 

tantangan. Bahkan, benar tidaknya arah sebuah dakwah dapat diukur 

dari kadar tantangan itu. Dengan kata lain, jika program dakwah 

didukung oleh semua pihak dan nyaris tidak menghadapi hambatan, 

mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam program dan 

konsep dakwah tersebut. 

Sebagai contoh, dakwah yang hanya mengajarkan pembersihan 

jiwa dan acara-acara ritual belaka, nyaris tidak menghadapi lawan 

dan akan didukung oleh berbagai kekuatan, termasuk kekuatan batil. 

Akan tetapi, jika konsep dan program dakwah seperti yang diukir 

oleh Rasulullah saw. dipastikan akan menghadapi berbagai 

sandungan, mulai dari kerikil kecil, hingga tembok beton. 

Andaikan dakwah Rasulullah saw. dahulu hanya sekadar 

mengajarkan pembersihan jiwa kepada kaum Quraisy, atau 

mengajarkan praktik ibadah formal, niscaya tidak akan ditentang oleh 

Abu Lahab, Abu Jahal, dan sekutu-sekutunya. Namun, karena 

dakwah yang dibawa Nabi saw. itu mengandung makna perombakan 

tatanan, penghancuran ideologi jahiliah, dan membangun sistem 

baru, kafir Quraisy akhirnya mati-matian menghadang dakwah itu. 

Apa pasal? Mereka bisa menangkap bahwa dakwah baru ini 

mengancam eksistensi ideologi mereka yang sudah ratusan tahun, 

A 
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mengancam sistem kekuasaan yang sudah mapan, dan mengancam 

sisi-sisi lainnya. Itulah yang mengakibatkan reaksi yang sangat kuat 

dari pihak Quraisy. Perlu disadari bahwa hal ini tidak hanya berlaku 

untuk seorang Nabi Muhammad saw. saja, tetapi juga dipastikan 

berlaku bagi setiap orang yang mengikuti jejaknya. 

Pada prinsipnya, tiada zaman dan tempat yang sepi dari musuh-

musuh dakwah, dulu maupun sekarang. Hal ini juga dibenarkan oleh 

ayat Al Qur’an: 

ُكُرواْ ُُْمَرِِميَهاَْأَكاِبرَْْقَ ر يَةْ ُْكلِِّْْفَْْجَعل َناْوََكَذِلكَْ  ِفيَهاْلَِيم 
“Dan begitulah, Kami jadikan di setiap negeri itu penjahat-

penjahat kelas beratnya.” (Q.S. Al-An’am 123). 

Musuh dan Tantangan Dakwah: 

1. Setan 

Musuh bebuyutan dakwah dan da’i yang paling terdepan adalah 

setan. Setan adalah musuh legendaris umat manusia sejak zaman 

Adam a.s. Iblis, induknya setan, telah bersumpah kepada Allah swt. 

akan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba Allah yang 

beriman. Namun, orang beriman sekalipun ternyata tidak pernah 

luput dari sasaran setan. Pengecualian itu hanya karena disebabkan 

ketidakmampuan setan menaklukkan kelompok tersebut. 

Dalam konteks dakwah, setan tampil sebagai penggoda dan 

sekaligus penyesat atas da’i untuk menggagalkan dakwahnya. 

Semakin dekat persamaan konsep dakwah seorang da’i dengan 

manhaj (pola) Rasul saw., semakin hebat godaan setan kepadanya. 

Berbagai cara yang dilakukan oleh setan, di antaranya adalah 

melemahkan dan mementahkan semangat sang da’i agar tidak 

bersungguh-sungguh dalam misinya. Kadangkala, terlintas dalam 

pikiran da’i bahwa dakwah ini berjalan sudah sekian lama, namun 

tidak ada perubahan berarti dalam kehidupan masyarakat sehingga 

yang muncul kemudian adalah keputusasaan, pesimistis, dan futur. 

Cara lain dari setan untuk menggagalkan dakwah sampai pada 

mengotori keikhlasan niat para da’i. Ketika dakwah diawali dengan 

motivasi yang tidak lillahi ta`ala, ujung dari dakwah itu sudah dapat 
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dibayangkan (yakni kegagalan). Bahkan, andaikan sebuah dakwah 

mengalami kesuksesan, setan tidak tinggal diam. Ia membisikkan ke 

hati si da’i, bahwa keberhasilan itu semua adalah karena kerja keras, 

kecerdasan, kepiawaian, dan segala kehebatan sang da’i. 

Setan juga sering menggunakan siasat pecah-belah dengan 

menebarkan kecurigaan, buruk sangka, dan sikap egois. Sebuah 

organisasi dakwah sering mengalami perpecahan karena perbedaan 

pandangan antara sesama aktivisnya. Dalam kasus seperti ini, setan 

menghasut mereka dan menanamkan kecurigaan antara satu dan 

lainnya, sehingga rasa persaudaraan dan keakraban yang dibangun 

oleh pendukung-pendukung dakwah,mulai buyar dan pada akhirnya 

berakhir. 

Untuk mengantisipasi hal-hal seperti inilah, da’i yang 

berpengalaman, dari sejak dini harus menanamkan kepada objek 

dakwahnya semangat mahabbah (cinta sesama), sikap 

keterbukaan/transparansi, dan rasa percaya kepada sesama saudara. 

Ini semua merupakan pilar-pilar penting untuk mengandaskan usaha 

setan dalam melakukan pecahbelah. 

2. Penguasa yang Zalim 

Musuh dakwah berikutnya adalah penguasa. Setiap penguasa 

mempunyai paradigma berpikir sendiri, yaitu mempertahankan kursi 

kekuasaan selama mungkin. Siapa pun yang ingin mengusik 

kekuasaan si penguasa harus disingkirkan. Jika dikatakan bahwa 

kekuasaan itu bersaudara kembar dengan kediktatoran, hal ini benar 

adanya. Penguasa cenderung berpandangan bahwa yang berbeda 

pendapat dengannya adalah musuh. 

Dalam konteks dakwah, Islam adalah tata nilai yang semua 

orang—termasuk penguasa—harus tundukkepadanya. Ketika 

penguasa—dengan segala faktor kemanusiaannya—berseberangan 

dengan tuntutan/konsekuensi dakwah, yang terjadi adalah 

pemberangusan dakwah. Ini sudah merupakan sunnatullah. 

Sebagai contoh, lihatlah Firaun. Pada awalnya, ia memelihara 

dan memanjakan Musa kecil di istananya. Akan tetapi, ketika Allah 

memerintahkan Musa agar menyampaikan dakwah kepada Firaun 
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yang mengaku dirinya Tuhan, konflik antara Musa dan Firaun tidak 

dapat dihindari. 

Pada abad dua puluh, naiknya Gamal Abdul Nasher menjadi 

Presiden Mesir adalah karena perjuangan Ikhwanul Muslimin. 

Bahkan, Gamal mengaku pernah berbaiat kepada Hasan Al Banna 

semasa hidupnya. Akan tetapi, ketika sudah menduduki kursi 

kepresidenan—karena perbedaan kepentingan politik dengan tuntutan 

dakwah—Gamal membantai sejumlah tokoh organisasi itu. 

Tuduhannya adalah tuduhan yang biasa dilansir para penguasa di 

muka bumi: berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah. 

Tampaknya, konflik antara aktivis dakwah dan penguasa–kecuali 

penguasa yang mengikuti manhaj Nabi saw.—merupakan konflik 

yang tidak berhenti. Bahkan, seandainya seorang aktivis dakwah 

sendiri naik menjadi penguasa, keharmonisan itu belum dapat 

dijamin karena kekuasaan merupakan nikmat yang membuat orang 

banyak terlena. 

Oleh karena itu, benar juga asumsi yang mengatakan bahwa 

kesalehan yang teruji adalah kesalehan ketika berkuasa. Orang yang 

mampu konsisten pada saat berkuasa, barangkali dapat dijadikan 

ukuran bagi keteguhan pendiriannya. 

3. Kekuatan Kafir 

Kekuatan Kafir adalah semua kekuatan yang berdiri di atas 

fondasi kekafiran, menolak kepemimpinan yang didasarkan pada 

sistem Ilahi dan manhaj Nabawi. Dahulu, orang memahami kekafiran 

itu sebagai Yahudi dan Nasrani. Ini memang benar adanya. Akan 

tetapi, yang perlu diperhatikan, “baju-baju” kekafiran itu tidak hanya 

ada pada Yahudi dan Nasrani. Mereka sering tampil dalam bentuk 

paham-paham baru, ajaran-ajaran baru, sehingga membuat banyak 

umat Islam menjadi terkecoh. 

Sejumlah ayat Al Qur’an dan hadits Nabi menjelaskan 

permusuhan Yahudi dan kaum Salibis kepada dakwah Islam. 

Permusuhan mereka itu tidak bakal berhenti walaupun ribuan 

memorandum ditandatangani. Kesepakatan di atas kertas itu tidak 

lebih dari sekadar basa-basi mereka di depan umat lain, agar mereka 

terkesan sebagai umat yang cinta damai. Bukti mutakhir adalah 
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kesepakatan-kesepakatan di bumi Maluku antara pihak Muslim dan 

pihak Nasrani. Berkali-kali mereka menyerukan damai dan bertemu 

di meja perundingan, namun orang-orang mereka di lapangan tetap 

membantai dan membunuh umat Islam. 

Keganasan Israel di bumi Palestina tidak kunjung istirahat, 

walaupun perundingan Arafat sudah berlangsung ratusan kali dengan 

pemimpin-pemimpin Israel. Yang menjadi tanda tanya, mengapa 

umat Islam tidak belajar dari pengalaman masa lalu? 

Kebencian Yahudi kepada Nabi Muhammad saw. mereka 

tunjukkan hingga menjelang akhir kehidupan Nabi. Bukankah 

mereka merancang pembunuhan atas Nabi–setelah berkali-kali 

gagal—dengan menyuruh seorang wanita musyrik menyuguhkan 

kambing beracun ke dalam hidangan Nabi saw.? 

Dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini, kita merasa yakin –

bahkan haqqul-yaqin—bahwa keadaan yang kacau-balau ini, 

dibaliknya pasti bermain kekuatan Yahudi internasional dan kekuatan 

Salibis internasional. Logikanya sederhana saja. Kekuatan kafir 

membayangkan bahwa Indonesia ini berpotensi menjadi negara Islam 

terbesar di dunia, baik dari sisi kekayaan alam, letak geografis, 

populasi penduduk, dan semangat (ghirah) Islam yang mulai tumbuh. 

Jika ini dibiarkan, bisa-bisa akan mengancam eksistensi dunia Barat 

pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, arus ini harus 

dipotong. Kekuatan yang dimilikinya harus ditumpulkan. Cara yang 

efektif adalah dengan mengadu domba antarsesama kekuatan yang 

ada di dalam negeri. Pada tataran internasional pun, posisi Indonesia 

dipojokkan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai negara 

yang tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus di intervensi 

(dalam bahasa mereka “penyelamatan“). 

Bangsa yang selama puluhan tahun hidup dalam keadaan 

tertindas dan teraniaya, memang dengan mudah dapat dibakar 

semangat pemberontakannya. Senjata mereka yang cukup ampuh 

adalah dengan menguasai opini publik. Dengan menguasai media 

massa, mereka dengan mudah memainkan opini untuk kepentingan 

mereka. Oleh karena itu, dewasa ini, hampir semua kantong-kantong 

media massa berada di tangan kaum kafir itu, baik elektronik maupun 
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cetak. Dengan mudahnya mereka membentuk kesan tertentu di 

tengah masyarakat sesuai dengan keinginan mereka. Kesan terhadap 

seorang tokoh, dinilai baik atau buruk, banyak dibentuk oleh media 

massa. Bahkan, pernyataan-pernyataan sering diplintir oleh mereka 

sehingga berubah dari opini aslinya. Oleh karena itu, media massa 

sebenarnya juga ikut berbuat anarkis. 

Di lain sisi, kaum intelektual di negeri ini berlomba-lomba ingin 

menjadi orang populer. Cara praktis untuk menjadi populer adalah 

dengan bersikap “tampil beda”. Kaum cendekiawan yang seharusnya 

mencari jalan keluar yang hakiki dan penuh hikmah (bijaksana) dari 

suatu kemelut, justru ikut memprovokasi masyarakat untuk semakin 

panas dan tidak tenteram. 

Intinya, siasat kaum kafir di negeri ini adalah dengan adu domba 

dan provokasi. Kadangkala, sebuah perbedaan yang sesungguhnya 

sederhana dan mudah diselesaikan, dibesar-besarkan oleh mereka 

sehingga menjadi masalah yang tidak dapat dipecahkan kecuali 

dengan membubarkan negeri ini. Jika negeri ini bubar, satu-satunya 

kekuatan yang diuntungkan adalah kekuatan kafir, sementara yang 

paling menderita adalah umat Islam. 

Dahulu mereka memusuhi Habibie. Mereka menjegal Habibie 

agar tidak naik kembali menjadi presiden. Padahal, dengan segala 

kekurangannya, Habibie adalah orang yang mempunyai visi bagi 

perbaikan nasib umat Islam. Setidaknya, ia mempunyai niat baik 

untuk umat Islam. 

Puluhan umat yang menjadi “doktor“ dalam bidang iptek adalah 

berkat saham Habibie. Ulama sekondang Syekh Yusuf Al Qaradhawi 

pun menyarankan agar mempertahankan kedudukan Habibie. Dalam 

suasana yang tidak menentu, ia berhasil mengangkat nilai rupiah dari 

7000-an rupiah per dolar AS menjadi 5000-an per dolar AS. Lalu, 

setelah Habibie terdepak, siapa yang menggantikannya? Apakah 

orang yang lebih baik darinya atau justru sebaliknya? 

Jadi, kita sering terjebak dalam skenario musuh kita. Mengapa? 

Jawabannya karena ketidakcerdasan kita atau karena kebodohan kita. 

Kita tidak mengerti apa yang kita tuntut. 

Belakangan ini, orang beramai-ramai menuntut otonomi, bahkan 

sebagian ada yang ingin memisahkan diri. Kita pun ikut teriak 
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menuntut otonomi. Lalu, ketika otonomi nanti bergulir, ternyata yang 

paling siap menyambut otonomi daerah adalah kaum kafir, sementara 

umat Islam hanya sebagai bampernya. Setelah itu, barulah kita 

menyesal, mengapa dahulu ngotot menuntut otonomi daerah. Ini 

hanya satu dari sekian banyak masalah umat yang muncul gara-gara 

ikut-ikutan. 

4. Neo-Komunis 

Komunisme mengajarkan pengingkaran kepada Allah Swt. dan 

kepada segala yang gaib. Bagi mereka, surga dan neraka hanyalah 

khayalan. Ajaran tentang sabar, tawakal kepada Allah, taqdir, dan 

sejenisnya, dalam ajaran mereka hanyalah bius untuk menenangkan 

orang-orang miskin dan kaum tertindas. 

Negeri ini memiliki sejarah hitam dengan komunis. Seburuk-

buruknya Soeharto, ia berhasil menumpas gerakan PKI pada tahun 

1965. Seandainya ketika itu komunis berhasil merampas kekuasaan, 

ulama-ulama dan pengasuh pondok pesantren hanya tinggal nama. 

Jasad-jasad mereka mungkin ada di tiang gantungan, di bawah 

kolong jembatan, atau dihanyutkan di laut. Saat itu, nama-nama 

mereka sudah didaftar secara detail oleh PKI di seluruh nusantara. 

Hanya tinggal menunggu tanggal harinya saja untuk mengeksekusi 

mereka. Akan tetapi, makar mereka dipatahkan oleh makar Allah 

Swt. 

Dalam era keterbukaan ini, komunisme mulai menampakkan 

wujudnya. Sudah tentu tidak lagi memakai baju PKI yang dulu. 

Mereka muncul dengan berbagai baju dan bungkus. Mereka biasa 

menumpang bis yang sedang berjalan. Di mana ada isu perlawanan 

dari pihak lemah atas pihak yang kuat, di sana akan ditemukan 

komunis. Oleh karena itu, dalam isu-isu buruh, mereka senantiasa 

ada. Mereka lihai betul memainkan kartu dan mencari simpatik orang 

lain, terutama dengan memberi kesan bahwa mereka adalah 

pelindung dan pejuang kaum buruh. Mereka paling sering 

mengatasnamakan “rakyat“, seolah-olah sebagai pahlawan yang 

memperjuangkan keadilan, meskipun sesungguhnya merupakan 

penginjak-injak keadilan. 
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Pola-pola kerja mereka rata-rata mirip dan mudah dikenali, 

seperti melakukan provokasi agar terjadi huru-hara, chaos, dan 

ketidak-stabilan. Mereka menangguk dalam suasana itu. Yang 

menjadi isu mereka ke mana-mana adalah ketidakadilan, 

kediktatoran, anti kemapanan, dan perlindungan terhadap kaum 

lemah. 

Semua isu-isu itu enak didengar dan menggiurkan. Akan tetapi, 

hal itu tidak lebih dari sekadar kamuflase belaka. Ketika mereka 

tampil dalam lingkaran kekuasaan, yang terjadi adalah kesengsaraan 

dan kediktatoran yang melebihi kediktatoran militer berpuluh-puluh 

kali lipat. Coba kita cari negeri komunis yang memberi kebebasan 

kepada rakyatnya, mewujudkan keadilan, kebahagiaan dan 

kesenangan kepada rakyatnya. Adakah? Uni Soviet? Bukankah 

negeri itu sudah terkubur? Yugoslaviakah? Vietnam Utarakah? 

Kubakah? Tidak ada sama sekali! 

Komunisme tidak hanya menyusup ke lembaga swadaya 

masyarakat, serikat buruh, tani, nelayan, advokasi hukum, dan 

sejenisnya. Mereka juga masuk ke kantong-kantong Islam. Justru 

terakhir ini yang paling berbahaya. Mereka masuk ke kawasan Islam 

melalui isu-isu yang sebagian ada miripnya dengan ajaran Islam, 

seperti penghargaan Islam pada tenaga buruh, perlawanan kepada 

taghut, keadilan sosial dalam Islam, dan sebagainya. Akan tetapi, 

tujuan mereka tidak lebih menjadikan isu-isu tadi sebagai pintu 

masuk belaka, kemudian mereka memaksakan Marxisme yang 

komunis. 

Saking tidak etisnya, mereka seenaknya menyebut tokoh-tokoh 

Islam sebagai kelompok kiri. Umpamanya, mereka mencatut Umar 

ibn Al Khattab sebagai tokoh kiri dalam Islam. Pada zaman modern 

ini, mereka mencatut nama Sayid Quthb sebagai tokoh beraliran kiri 

dalam Islam karena pikiran-pikiran Sayid Quthb yang memberontak 

pada kediktatoran penguasa Mesir pada zamannya. 

Dalam konteks Islam, tokoh yang mereka idolakan sekarang ini 

adalah Hasan Hanafi, seorang pejuang Marxis dari Mesir yang oleh 

jabhah ulama Al Azhar –sebuah lembaga independen yang 

menghimpun ulama-ulama AlAzhar Mesir—dihukumi murtad. 
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Hasan Hanafi memang tokoh yang cukup dikenal di kalangan 

kaum Marxis, kendatipun tidak begitu dikenal di kalangan intelektual 

Mesir sendiri. Ia menulis beberapa buku seperti “Minal `akidah ila al 

tsaurah“, “Ilm Al Istighrab“, dan lain-lain. 

Bukunya cenderung berjilid-jilid. Akan tetapi, isi bukunya itu 

cenderung pengulangan saja. Intinya, ia menjual pikiran-pikiran 

Marxisme di kalangan umat Islam. 

Prof Ali Jum`ah, seorang pakar dari Al Azhar, menceritakan 

bahwa Profesor Thoriq Al Bishri, kolega Hasan Hanafi, pernah 

menemukan buku karya Hanafi dalam bahasa Prancis. Di halaman 

terakhir buku itu, ia menemukan tulisan “Tidak ada Tuhan“. 

Prof Muhammad Imarah, pemikir Mesir zaman ini, yang pernah 

menjadi sahabat dekat Hasan Hanafi ketika masih menjadi pengagum 

Marxisme, banyak membeberkan pemikiran Hanafi dalam tulisannya 

dan melakukan counter atasnya. 

Sangat disayangkan, buku-buku karya Hasan Hanafi yang Marxis 

ini digandrungi oleh kalangan muda NU, khususnya PMII dan juga 

sebagian anak-anak IAIN. Karya-karya Hanafi itu, mereka 

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalangan santri pun 

mendiskusikannya dalam bahasa aslinya. Mereka terkagum-kagum 

dengan pikiran Hanafi, yang sesungguhnya adalah pikiran Karl Marx 

yang dikemas dalam bahasa Arab dan menggunakan idiom-idiom 

Islam sebagai kamuflase. 

Saking liciknya, Hasan Hanafi, dalam beberapa ceramahnya, 

sering memuji-muji Sayid Quthb. Ini bukan karena ia kagum kepada 

tokoh Islam yang mati di tiang gantungan itu, tetapi hanya sekadar 

melakukan upaya penyesatan belaka, agar ia dikesankan sebagai 

pencinta Islam juga. 

Di Mesir sendiri, karya-karya Hanafi itu tidak populer dan tidak 

laku di pasaran, sehingga ketika penulis ingin mengoleksinya, agak 

kesulitan karena buku-buku itu hanya dijual oleh sebuah toko buku 

“madbuli’, sudah penuh dengan debu dan kurang peminat. Yang 

meminatinya justru anak-anak Indonesia yang nota bene tamatan 

pesantren. 
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Perlu diketahui, Gus Dur, di samping Cak Nur dan yang lainny, 

adalah salah seorang pengagum Hasan Hanafi. Seorang teman yang 

baru pulang dari Mesir menceritakan, ketika Gus Dur ke Mesir, 

dalam suatu forum di depan mahasiswa mesir menyatakan, jika saya 

menjadi presiden, yang akan saya terapkan adalah pikiran Hasan 

Hanafi. Ternyata, impiannya itu menjadi kenyataan. 

Tahun 2000, ketika Gus Dur menjadi presiden, Hasan Hanafi 

diundang ke Indonesia dan berbicara dalam sebuah forum diskusi di 

IAIN Jakarta dan Semarang. Bahkan, buku-bukunya konon 

ditetapkan menjadi literatur untuk mahasiswa di IAIN Walisongo, 

Semarang. Innalillahi wainna ilaihi raajiun! 

Cak Nur ternyata tidak jauh berbeda dengan Gus Dur. Dalam 

diskusi TIM pada tahun 1992, ia berkali-kali menyebut nama Hasan 

Hanafi dengan penuh kekaguman. Kekaguman itu muncul setelah ia 

melihat karya Hanafi tidak hanya ditulis dalam bahasa Arab, tetapi 

juga dalam bahasa Inggris dan Prancis. Ia biasa diundang ke berbagai 

negara Eropa. 

Waktu itu, penulis masih belum tahu tentang siapa Hasan Hanafi 

yang sangat dikagumi Cak Nur. Sesudah penulis kembali ke Mesir 

tahun 1993 untuk melanjutkan studi, penulis baru berkesempatan 

bertanya kepada pemikir-pemikir Mesir seperti Muhammad `Imarah, 

Fahmi Huweidy dan lain-lain tentang Hasan Hanafi. Mereka 

menjelaskan bahwa Hasan Hanafi adalah seorang Marxis-Komunis 

tulen. 

Oleh karena itu, hati orang-orang beriman akan memberontak 

saat membaca karya-karya Hanafi. Akan tetapi, hati orang-orang 

yang kosong dari iman akan semakin kagum dan menemukan sesuatu 

yang baru di dalamnya.  
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Islam di Tengah Pergumulan Pemikiran 

ejak masuknya “sekularisme” ke dunia Islam, baik melalui 

kolonialisme maupun melalui interaksi budaya, dunia 

pemikiran Islam hampir tidak pernah tenang dan tenteram. 

Polemik dan benturan pemikiran senantiasa mewarnai perjalanan 

peradaban Islam. Hampir setiap negeri Muslim menyimpan 

sekurang-kurangnya dua kubu pemikiran: kubu Islam dan kubu 

sekuler. 

Di negara Arab, utamanya di Mesir, perdebatan dalam bidang 

pemikiran kadangkala sampai ke tingkat yang serius. Dahulu, ada Ali 

Abdul Raziq, penulis kitab Al Islam wa Ushul Al Hukum. Ia diajukan 

ke sidang “Dewan Guru Besar Al Azhar“ gara-gara karyanya yang 

menafikan peran politik Rasul saw. itu. Ada yang dihukum murtad 

seperti Hasan Hanafi karena karya-karyanya (semisal Min Al`Akidah 

ila Al Tsawrah) yang melecehkan akidah dan ajaran Islam. Ada pula 

yang difasakh dengan istrinya seperti Nasr Abu Zeid. Bahkan, ada 

yang mati tertembak seperti Farag Foudah. Hal ini membuktikan 

betapa sengitnya pertarungan pemikiran di negeri ulama itu. 

Bila ditelusuri akar permasalahannya, kita dapat menemukan 

bahwa ada dua kekuatan besar yang bertarung di panggung 

pemikiran: Islam melawan sekularisme. Islam adalah pemikiran 

asli/pribumi, sementara sekularisme adalah pendatang dan sekaligus 

sebagai penjajah karena datang memang bersamaan dengan kolonial. 

Pemikiran yang melandasi pola berpikir kaum Muslimin 

seharusnya pemikiran Islam yang mengacu kepada Al Qur’an dan 

Sunnah. Akan tetapi, ketika Barat menjajah negeri-negeri Islam, 

S 
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mereka turut menyebarkan paham sekularisme yang merupakan 

mainstream mereka. Barat mempersiapkan kader yang akan 

meneruskan pola berpikir sekularistik jika mereka kelak 

meninggalkan negeri jajahannya. Dari sinilah asal muasal itu terjadi. 

Segelintir orang pribumi ada yang terkagum-kagum dengan 

paham sekularisme berikut konsep berpikirnya. Oleh sebab itu, 

mereka kemudian ibarat duri dalam daging dalam tubuh umat Islam. 

Selama duri masih bersemayam di dalam badan, manusia tidak akan 

merasa nyaman dan tenteram. Mereka senang melontarkan pendapat-

pendapat yang berseberangan dengan Al Qur’an, Sunnah, dan 

mainstream ulama. Mereka menganggap sekularisme sebagai sebuah 

kemajuan dan modernisasi seperti yang diajarkan oleh guru-guru 

mereka dari Barat. 

Di lain sisi, karena pemerintahan di negeri-negeri Islam 

didominasi oleh orang-orang hasil cetakan Barat, kemudian bertemu 

dengan intelektual sekuler tadi dalam pemikiran, peran pemerintah 

yang seharusnya menghadang pemikiran sekuler yang datang dari 

Barat dan yang tumbuh dari dalam oleh murid-murid mereka, justru 

malah memberi angin bagi tumbuh dan berkembangnya sekularisme. 

Mereka bahkan turut mendukung secara aktif dengan memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada sekularis untuk tampil dan 

menguasai media massa. 

Sebagai contoh, mari kita lihat masa kepemimpinan Gus Dur. 

Selama masa kepemimpinannya, paham dan aliran-aliran sesat 

tumbuh dengan subur. Mereka seolah-olah mendapat angin dan 

dukungan dari sang pemimpin. Paham Ahmadiyah, Baha’i, 

Salamullah, Syi`ah, Marxisme, sekularisme dan isme-isme lainnya 

mendapat kebebasan pada era kepemimpinan Gus Dur ini. Jangankan 

sekularisme, TAP MPR yang melarang berdirinya partai komunis 

pun ingin dicabutnya. 

Sikap Gus Dur ini, bagi orang-orang yang sudah mengenalnya 

sebelum menjadi presiden, tidak terlalu mengherankan. Yang 

mengherankan justru orang-orang yang memilihnya. Mereka seperti 

belum mengenal pola berpikir Gus Dur. Suatu hal yang sangat naif. 

Oleh sebab itu, sejatinya ulama dan kaum intelektual Muslim, 

sebagai penjaga benteng pemikiran Islam, tidak boleh berlaku pasif 
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dan hanya menonton pergumulan tersebut. Mereka wajib memelihara 

kemurnian Islam dan elemen-elemennya dari berbagai penyimpangan 

dan penafsiran keliru, walaupun harus dengan sikap frontal. Ini 

semua merupakan kewajiban dan tanggung jawab ulama pada 

agamanya. Kalau tidak, Islam akan berubah menjadi bahan 

permainan yang ditafsirkan seenaknya oleh mereka, sebagaimana 

halnya agama-agama di luar Islam yang sudah berubah dari wahyu 

samawi yang sakral menjadi ajang permainan orang-orang “pintar” 

mereka. 

Islam tidak boleh ditafsirkan semaunya dengan 

mengatasnamakan modernisasi, kebebasan berpikir, apresiasi, dan 

sejenisnya agar sesuai dengan target dan kepentingan pribadi mereka. 

Wahyu diturunkan untuk membentuk kehidupan manusia, bukan 

sebaliknya, wahyu dimodifikasi agar sesuai dengan selera dan 

kemauan manusia. Manusia harus mendengar apa kata wahyu, bukan 

wahyu harus mendengar apa maunya manusia. 

Dalam pandangan kaum sekuler, Islam harus mengikuti 

perkembangan manusia. Artinya, ajaran-ajaran yang mereka anggap 

tidak sesuai lagi dan tidak dapat diterapkan pada zaman globalisasi 

ini harus dihilangkan, meskipun ajaran-ajaran itu merupakan 

kewajiban mutlak yang bersifat universal. Mereka melakukan takwil 

(reinterpretasi) terhadap ketentuan Islam agar lebih bisa diterima dan 

tidak dianggap berseberangan dengan kemauan masyarakat modern, 

seperti hukum murtad, misalnya. Kata mereka, hukuman mati untuk 

orang yang murtad itu tadinya dalam kondisi perang, bukan dalam 

kondisi damai. Jika dalam kondisi perang, murtad itu dalam bahasa 

sekarang adalah pembelotan. Maka, wajar jika dihukum mati. 

Begitulah mereka membuat takwil seenaknya terhadap ketentuan 

hukum Islam. 

Ulama versus Kaum Sekuler 
Di Mesir, pertarungan pemikiran itu kelihatan lebih semarak 

karena ulama di negeri itu betul-betul menampilkan dirinya sebagai 

pembela Islam, baik yang formal, seperti Al Azhar, maupun yang 

individual. Sebagai lembaga yang cukup disegani, Al-Azhar telah 

lama berjuang menghadang arus sekularisme. Pemikiran yang 
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dilontarkan oleh Thaha Husein, mendapat tanggapan serius dari 

lembaga yang sudah berusia seribu tahun ini, baik dalam bentuk 

bantahan ilmiah resmi, maupun tuntutan kepada pemerintah Mesir 

agar menarik buku-buku Thaha Husein dari peredaran. 

Dalam perizinan kitab di Mesir, suara Al Azhar memang masih 

sangat didengar dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Inilah yang 

terus menerus diserang oleh orang sekuler agar hak Al Azhar dalam 

memberi ketetapan atas suatu buku dicabut. Al-Azhar, melalui badan 

ilmiahnya yang cukup bergengsi di dunia, Majma’ Al Buhuts Al 

Islamiyah (Pusat Penelitian Islam), pernah mengadili Ali Abdul 

Raziq dalam sebuah pengadilan yang dihadiri dua puluh ulama lebih 

karena Al Islam wa Ushul Al Hukm, bukunya yang kontroversial itu. 

Buku ini pernah membuat geger dunia Arab karena isinya 

menafikan adanya sistem politik dan pemerintahan dalam Islam. 

Pengadilan itulah yang memutuskan dicabutnya seluruh ijazah Al 

Azhar yang pernah diberikan kepada Ali Abdul Raziq. Yang 

bersangkutan juga diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim di 

Mahkamah Syar’iyah di Mesir. Hingga sekarang, Al Azhar masih 

terus memantau kitab-kitab yang ditulis oleh kaum sekuler dan 

menuntut pemerintah agar melarang peredarannya, termasuk buku-

buku Nasr Abu Zeid belakangan ini. 

Nasr Abu Zeid adalah seorang associate professor pada Fakultas 

Sastra Universitas Kairo. Di jajaran para intelektual Mesir, ia masih 

dianggap muda, tetapi ambisi ingin menonjolnya cukup tinggi. 

Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gurunya, Hasan Hanafi, yang 

mengajar filsafat pada fakultas dan perguruan tinggi yang sama. 

Di perguruan tinggi Mesir, untuk ditetapkan menjadi seorang 

professor, seseorang harus diuji melalui panitia penilai karya-karya 

promovendus. Panitia ini terdiri dari beberapa orang gurubesar dalam 

bidangnya. 

Itulah proses yang kemudian harus dilalui Abu Zeid juga. Pada 

saat itu, yang menjadi ketua panitia penilai karya-karya Abu Zeid 

ialah Profesor Abdussobur Shahin dari Fakultas Darul Ulum, Kairo. 

Setelah melakukan penelitian dan penilaian, Shahin, dalam 

putusannya mengatakan bahwa Abu Zeid tidak layak menjadi 

gurubesar karena karya-karyanya tidak ilmiah. 
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Dari sinilah asal mula kasus Abu Zeid itu mencuat dan menjadi 

isu nasional, bahkan internasional. Oleh sebab itu, akhirnya—karena 

didukung oleh jaringan sekularisme di kampus dan di pemerintahan--

Nasr Abu Zeid dikukuhkan juga menjadi guru besar. 

Ulama tidak kehabisan akal. Al Azhar, bersama dengan ulama di 

luar Al Azhar, menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan somasi 

ke pengadilan. Dilengkapi dengan data dan fakta ilmiah dari tulisan-

tulisan Abu Zeid atas keluarnya dari Islam, ulama menuntut agar 

pengadilan memutuskan ia dan istrinya harus dipisah (fasakh). 

Tuntutan itu dikabulkan dan akhirnya, Abu Zeid melarikan diri ke 

Leiden, Belanda. Di sana, ia menjadi guru besar Islamic studies dan 

membimbing sarjana-sarjana asal Indonesia. 

Di Indonesia, pertarungan serupa dapat ditemukan di pentas 

pemikiran, walaupun tidak seseru yang ada di Mesir. Tahun tujuh 

puluhan, Nurcholish Madjid telah melemparkan ide sekulernya. Lalu, 

hal tersebut ditanggapi oleh sejumlah intelektual Muslim, semisal 

Endang Saifuddin Anshari, Prof. H. M. Rasyidi, dan lain-lain. 

Munawir Sadzali juga pernah melemparkan ide kontroversial 

seputar hukum waris. Namun, hal itu juga dijawab oleh kalangan 

intelektual, seperti Rifyal Ka`bah. 

Tahun 1992, Nurcholish kembali melemparkan ide kontroversial 

seputar ahlul kitab, makna agama, jilbab, dan ide lainnya. Ia 

mendapat jawaban berupa serentetan reaksi yang cukup keras, mulai 

dari "mimbar TIM" yang sangat kesohor itu, yang kemudian 

dilanjutkan di sejumlah media massa. 

Akhir-akhir ini, Anand Krishna dari kalangan non-Muslim, 

mengulangi gaya orang-orang sebelumnya. Ia memberi "tafsir" 

seenaknya terhadap ayat Al Qur’an dan ajaran Islam. Ia bahkan tidak 

hanya memberi tafsir, tetapi juga melecehkan ajaran dan hukum 

syari’at dalam beberapa tulisannya: sebuah sikap yang sangat 

menyinggung perasaan seorang Muslim dan tidak dapat dimaafkan 

begitu saja. Ia mengklaim itu sebagai "apresiasi" terhadap Al Qur’an. 

Akan tetapi, apa pun namanya, perbuatannya itu adalah membuat 

pemahaman baru yang tidak dikenal di kalangan ulama. 

Selain Anand, masih banyak lagi orang-orang yang "sakit" akhir-

akhir ini. Seandainya ia menyimpan "bibit penyakitnya" itu untuk 
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dirinya sendiri, agaknya kaum Muslimin tidak akan terlalu masygul. 

Akan tetapi, ketika ide itu dipublikasikan di media massa dan 

disebarluaskan, ini sudah memiliki arti lain. Mendiamkannya sama 

saja seperti menyetujui paham itu tersebar.  
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Kebenaran Hanya Satu Di Sisi Allah Swt 
(Koreksi atas Anand Krishna) 

alam harian Republika, Kamis (10/8) dimuat tulisan dengan 

judul “Inti Agama dan Keagamaan” yang sedikit banyak ada 

hubungannya -walaupun tidak terus terang- dengan tulisan 

saya pada pekan sebelumnya. Tulisan Anand Krishna itu perlu 

dikomentari, karena mengandung hal-hal yang fundamental dalam 

ajaran Islam (Aqidah). Jika tulisan itu didiamkan sehingga mungkin 

ada di antara pembaca yang mempercayainya sebagai kebenaran, dan 

ini jelas sangat membahayakan bagi keimanan seorang muslim, 

karena dapat menyesatkan dan menggoyahkan keimanannya. Bahkan 

membuatnya menjadi kufur. 

Pengamatan secara global atas tulisan itu, mengesankan bahwa 

penulisnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang Islam, 

tetapi memaksakan dirinya untuk berbicara tentang Islam dengan 

mengutip ayat-ayat Al-Qur’an untuk mendukung paham dan 

sikapnya. Ayat-ayat itu dipahami si penulis secara serampangan dan 

tidak mengacu kepada kaidah-kaidah ilmu-ilmu Al-Qur’an, aqidah 

Islam dan pandangan Ulama. Perlu disadari, bahwa dengan Al-

Qur’an, orang bisa mendapat hidayah, tetapi juga bisa semakin 

tersesat. Yang dapat hidayah adalah orang-orang yang pikirannya 

jernih, mencari kebenaran dari Al-Qur’an seperti apa yang diinginkan 

Allah swt. Orang dapat tersesat, bila ia membaca Al-Qur’an 

sementara di kepalanya sudah tersimpan doktrin, paham, konsep dan 

aliran di luar Islam (prakonsepsi), kemudian ia mencari legitimasi 

D 
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dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan memberi interpretasi atas ayat-ayat 

tersebut semaunya dan menuruti hawa nafsunya. Orang seperti ini 

tidak bakal mendapat hidayah dari Allah melalui al-Quran. 

Salah satu misi yang terkandung dalam tulisan itu ialah bahwa 

semua agama itu sama. Sama tujuannya dan sama nilainya, sama-

sama benar. Tesis Anand ini adalah salah satu dari inti ajaran yang 

disebarkannya melalui ceramah dan buku-bukunya. Dalam Islam, 

masalah ini (keyakinan yang benar hanya Islam) adalah persoalan 

yang aksiomatik. Tidak dikatakan seseorang itu muslim sebelum dia 

yakin akan prinsip ini. Karena hal ini adalah masalah ‘aqidah. Orang 

lainpun juga punya keyakinan begitu, termasuk Anand Krishna 

dengan keyakinannya. Sebab,untuk apa seseorang memilih suatu 

agama, jika dia sendiri tidak yakin dengan kebenaran agama yang 

dianutnya, atau malah meyakini agama lain? Hal ini tidak masuk 

akal. Dalam konteks Islam, persoalan mendasar ini dijelaskan Allah 

swt. Dalam kitab suci-Nya: “Sesungguhnya agama (yang diakui ) di 

sisi Allah hanyalah Islam.” (3:19). Begitu juga dengan ungkapan 

yang cukup tegas, tidak memerlukan interpretasi, Allah berfirman: 

“Barangsiapa yang mencari agama di luar Islam, maka itu tidak 

akan diterima darinya (selama-lamanya), dan ia di Akhirat termasuk 

dalam golongan orang-orang yang merugi.” (3:86). Ini yang 

pertama. 

Yang kedua, Anand tidak bisa membedakan antara masalah 

akidah dengan persoalan mu’amalah. Keyakinan saya bahwa yang 

benar adalah Islam, tidak pernah menghalangi saya untuk 

berhubungan, berinteraksi, bekerjasama dalam soal duniawi dan 

bahkan berbuat baik kepada orang di luar islam dengan persyaratan 

yang telah disebutkan oleh Al-Qur’an juga, sebagaimana tertera 

dalam surat Al-Mumtahanah:8-9. 

Ketiga, keyakinan saya bahwa yang benar hanyalah Islam tidak 

pernah memotivasi saya untuk memaksa orang di luar Islam untuk 

masuk ke dalam Islam dengan menghalalkan semua cara, mulai dari 

rayuan, janji-janji, sampai kepada pemaksaan dengan kekerasan. 

Karena perbuatan ini sangat dilarang oleh Islam dan ditegaskan oleh 

Al-Qur’an: “Tidak ada paksaan (untuk memeluk) agama (Islam).” 

(2:256). 
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Dari kutipan ayat-ayat di atas dan ayat-ayat lain yang berkaitan 

dengan akidah, jelas bahwa seorang muslim tidak boleh 

membenarkan ajaran atau agama di luar Islam. Karena perbuatan itu 

bertentangan dengan prinsip pokok akidah Islam. Bila hal itu ia 

lakukan, maka ia harus bersyahadat kembali dan bertaubat kepada 

Allah subhanallahu wa taala. 

Ketika membaca kutipan Anand terhadap ayat Al-Qur’an (5:69), 

saya tidak tertawa seperti tertawa gelinya Anand Krishna ketika 

membaca tulisan seseorang tentang “spiritualisme tasawwuf”. Tetapi 

saya justru bersedih membaca tulisan itu, karena ada orang yang 

salah memahami ayat Allah subhanahu wa taala yang sangat tidak 

sederhana. Saya berdoa agar orang-orang yang salah paham terhadap 

kitabNya ditunjuki oleh Allah Swt. Penyebab kekeliruan ini adalah 

karena tidak membaca kitab-kitab tafsir. Kalau saja Anand Krishna 

membaca salah satu kitab tafsir yang sangat banyak itu, niscaya ia 

tidak jatuh dalam kesalahan. Karena hampir setiap kitab tafsir 

memuat penjelasan tentang ayat ini, saking mendasarnya persoalan 

ini. Perlu disebutkan bahwa ayat itu dalam Al-Quran berulang dalam 

dua surat, yaitu (2:62) dan (5:69). Ayat itu menerangkan bahwa 

orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Shabi’in, bila 

mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, mereka tidak perlu 

berduka cita. Dalam kitab tafsir “fathul qadir” karya Imam Syaukani 

(1/120-122), kitab tafsir Al-Sa’di (1/53) dan “Mukhtashar Ibnu 

Katsir” (1/71) disebutkan ayat ini maksudnya menerangkan keadaan 

umat-umat (agama) yang dahulu sebelum diutusnya nabi Muhammad 

shallallahu alaihi wa sallam. Di antara umat-umat terdahulu itu ada 

yang menyembah Allah, beriman kepada hari Akhir, sementara 

mereka tidak menganut Islam karena nabi Muhammad sallallahu 

alaihi wa sallam belum diutus, lalu bagaimana nasib mereka? Itulah 

yang dijelaskan ayat ini. Adapun sesudahnya diutusnya Nabi 

sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang dibawanya, maka 

agama-agama sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, karena itu adalah 

janji Allah Ta’ala yang disebutkan-Nya dalam taurat dan injil. Selain 

itu, seandainya kita membaca ayat-ayat sebelum ayat 69 dari surat al-

Ma’idah dan ayat-ayat yang sesudahnya, sangat jelas sekali bahwa 

konteks pembicaraan itu menyangkut ahlul kitab sebelum datangnya 
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Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Silahkan baca mulai 

dari ayat 57-74 yang menjelaskan kekafiran mereka yang tidak mau 

mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wa 

sallam. Pertanyaan yang muncul, siapakah sebenarnya yang belum 

khatam membaca Al-Quran itu, bukankah Anand Krishna sendiri? 

Keyakinan akan kebenaran agama, tidak bisa dianalogikan 

dengan keberangkatan orang ke Mekkah. Terlalu jauh analogi itu dan 

di mana letak persamaannya? Yang pasti Allah subhanahu wa taala 

sudah menentukan dari awal mana cara yang diterimaNya dan mana 

pula yang ditolakNya. Kalau betul bahwa kita orang yang berserah 

diri, maka ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah. Bila kita mencari 

jalan lain, berarti tidak berserah diri kepadaNya. 

Masalah yang juga cukup menonjol dari tulisan itu, Anand 

memberi kesan bahwa konflik atau perang yang terjadi di tanah air 

selama ini disebabkan oleh umat Islam. Hal ini dengan mudah dapat 

ditangkap dari uraian-uraiannya kepada umat islam tentang Islam itu 

damai dan membawa kesejukan, tidak mengajarkan kekerasan. Jika 

Anand Krishna memang jujur dan objektif, kenapa hal serupa tidak 

dia lakukan terhadap umat lain di luar Islam. Kenapa yang 

di”ceramahi”nya hanya umat islam -menurut pemahamannya – 

sementara umat lain yang juga terlibat konflik dan tindakan 

kekerasan, tidak diceramahinya. Seolah-olah penyebab semua itu 

adalah umat Islam. Dan jika ia mau jujur dan tidak mendengar dari 

satu pihak saja, tidak satupun konflik yang bernuansa SARA terjadi 

selama ini, diawali oleh umat Islam. Biasanya umat islam menjadi 

korban sejak dari awal, karena ketidaksiapan mereka untuk 

berperang. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak penyerang dan 

mereka terus menerus dijadkan sasaran, paling tidak oleh 

pemberitaan yang tidak seimbang. Lalu ketika mereka ingin membela 

diri yang sudah sekian lama teraniaya, mereka dituduh sebagai 

penyerang dan tidak mau damai. Siapa sesungguhnya penyerang, 

harus dijawab dengan jujur? Konflik yang terjadi belakangan ini 

berakar dari sikap anarkhisme, pemaksaan kehendak, ingin 

mengagamakan orang yang sudah punya keyakinan agama. 

Akibatnya, pasti terjadi konflik. 
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Di akhir tulisan ini, penulis ingin ungkapkan, ada semacam 

catatan kecil dari cerita yang disebutkan Anand Krishna yang 

mengindikasikan psikologinya dan sikapnya yang kontradiktif. Di 

satu sisi ia mengecam sikap kesombongan, arogansi, dan angkuh. 

Tetapi tulisannya itu diawalinya dengan keangkuhan itu sendiri. 

Anand menulis: “Ketika ada yang menulis Tasawuf spiritualisme 

dalam Islam, saya tertawa geli. Setidaknya ada dua alasan yang 

memancing tawa saya” dengan mudah ditangkap yang menulis kata-

kata ini sarat dengan sifat arogansi dan keangkuhan. Marilah kita 

praktekan apa yang kita ucapkan.  
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Teknologi dan Tantangan Dakwah 

Di Era Reformasi 

anusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling mulia 

jika ia mampu menampilkan dirinya sebagai 

“khalifatullah” (wakil Allah) di muka bumi. Fungsi 

“wakil” tidak lain adalah menjalankan tugas yang telah ditetapkan 

oleh si pemberi tugas. Untuk itu, manusia dianugerahi oleh Allah 

tools (sarana) yang memudahkannya dalam mengemban tugas 

tersebut, seperti akal dan fisik yang mudah berinteraksi dengan alam. 

Islam memberikan penghargaan yang luar biasa kepada akal. 

Memelihara kesehatan dan kestabilan akal dalam Islam hukumnya 

wajib. Segala sesuatu yang dapat mengganggu kelancaran jalannya 

berpikir, dilarang dan hukumnya haram
1
. Berpikir dalam Islam 

merupakan ibadah yang mendatangkan pahala. Bahkan, disebutkan 

dalam salah satu riwayat bahwa pena ulama lebih mulia daripada 

darah syuhada. 

Penghargaan inilah yang memotivasi pendahulu-pendahulu kita 

melakukan penelitian dan pengembangan kreasi berpikir, sehingga 

                                                
1
  Dalam kaitan ini, ulama menetapkan haramnya hukum merokok karena dapat 

merusak kesehatan manusia, baik si perokok sendiri maupun orang yang ada di 

sekitarnya yang menghirup asap rokok itu. Bahkan, menurut penelitian medis, 

yang terakhir ini (perokok pasif) lebih teraniaya dari perokok aktif. Demikian 

pula, mengonsumsi obat-obat bius, alkohol, dan narkotika hukumnya haram 

karena membahayakan bagi manusia. Dalilnya adalah hadits Nabi saw.: “Lâ 
dharâra wa lâ dhirâr.” 

M 
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mereka berhasil mengukir sebuah peradaban yang gemilang dan 

mampu memimpin peradaban dunia selama lebih dari delapan abad. 

Pada abad pertengahan, Baghdad adalah “ibukota” dunia, bagaikan 

“New York” pada zaman sekarang. Bahasa Arab adalah bahasa 

peradaban; bahasa ilmiah, bisnis, dan budaya. Andalusia adalah 

negeri yang berhasil mengajari orang-orang Eropa menulis, 

membaca, dan memajukan pola pikir mereka. 

Namun, setelah itu, terjadi pergeseran dalam lini peradaban. 

Barat mengambil alih peran Islam dan mengembangkan konsep 

peradaban yang mereka serap dari para cendekiawan Islam. Akan 

tetapi, peradaban yang baru ini jauh berbeda dari yang sebelumnya. 

Konsep mereka bertumpu pada beberapa prinsip, antara lain konsep 

tentang Tuhan yang kabur (bahkan lebih tepat disebut ateis), 

materialisme, sekularisme, kompetisi, arogan
1
. Ekses yang 

ditimbulkan oleh peradaban Barat tersebut telah banyak dirasakan 

umat manusia: krisis kemanusiaan dengan berbagai dimensinya, 

moral, politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya. Bahkan, 

kian hari kian menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya. Oleh karena 

itu, jujur, tampaknya umat manusia sekarang tengah menunggu 

peradaban “baru” yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka dari 

ancaman kehancuran. 

Islam dan Produk yang Dihasilkan Manusia 
Dalam visi Islam, peran “manusia” sebagai aktor lebih penting 

ketimbang produknya. Alasannya, manusialah yang sangat berperan 

dalam menentukan garis peradaban dan produk-produknya. 

Keberhasilan sebuah peradaban dalam mewujudkan kebahagiaan 

umat manusia, sangat bergantung pada kualitas manusia-manusia 

pelaku peradaban itu. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian 

yang intens dalam pembentukan kepribadian manusia, mulai dari 

pola dasar hingga langkah-langkah operasional yang diatur 

sedemikian rapi dan jelas. Hal inilah yang tidak kita temukan dalam 

konsep di luar Islam. Oleh karena itu, hingga saat ini, paham di luar 

                                                
1
  Lihat Yusuf Al-Qaradhawi: Al-Islam: Hadharat Al Ghadd, Maktabah Wahbah, 

Kairo, 1995, hal. 13 
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Islam—di Barat atau di Timur—tidak memiliki konsep yang jelas 

dalam upaya membentuk manusia yang ”baik.” 

Bilamana “the man” yang menjadi perancang dan pelaku 

peradaban itu terdiri dari manusia yang “baik”, produk yang 

dihasilkannya adalah kemajuan yang membawa manfaat bagi 

kehidupan manusia. Jika sebaliknya, peradaban yang dihasilkannya 

akan menjadi bumerang yang membawa kesengsaraan kepada umat 

manusia. 

Islam dan Modernisasi 
Ayat-ayat pada Al Qur’an dan Hadits Nabi, secara global 

cenderung memberikan kebebasan kepada manusia untuk 

meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih sempurna. Sebagai 

misal, Allah Swt. berfirman, Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah 

dirinya. (Q. S. Ar Ra`du, 13: 11) 

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa kemajuan tidak datang 

dengan sendirinya, tetapi harus dicari dan diusahakan dengan tenaga 

sendiri. Ayat ini dengan mudah dapat dipahami sebagai motivasi agar 

umat Islam harus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya secara 

material dan moral serta menempuh upaya-upaya ke arah itu. 

Pada ayat lain, Allah Swt. berfirman, Dan ia menundukkan untuk 

kamu semua yang ada di langit dan di bumi. (Q.S. Al Jâtsiyah, 45: 13) 

Ayat ini menerangkan bahwa bumi dengan segala isinya telah 

ditundukkan Allah untuk manusia. Terserah kepada manusia, apa 

yang kemudian akan dilakukannya terhadap alam ini. Akan tetapi, 

setiap keputusan manusia pasti harus mereka pertanggungjawabkan 

di depan Yang Mahakuasa. 

Namun demikian, Islam memberikan rambu-rambu tentang 

fungsi diciptakannya sebagai manusia: (1) Ibadatullah (mengabdikan 

dirinya kepada Allah); (2) Khilafatullah (menjadi wakil Allah yang 

akan menerapkan ketentuan-ketentuan-Nya); dan (3) `Imaratul Ardh 

(membangun bumi). 

Dari teks-teks agama, kita dapat memahami bahwa Islam 

memberikan dukungan penuh kepada umatnya untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam upaya 
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menguasai dunia dengan ipteknya. Dalam pandangan Islam, selama 

mendatangkan manfaat, upaya itu adalah ibadah. Buruh bekerja di 

pabrik, dosen mengajar di universitas, dokter mengobati orang sakit, 

hakim mengadili perkara, insinyur merancang bangunan, ahli kimia 

meneliti di laboratorium, semuanya dianggap ibadah dan berpahala. 

Pesan-pesan Islam dalam menggeluti ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan spesialisasi sangat memadai dengan term “fardhu 

kifayah”. Pada zaman teknologi ini, jika tidak didapatkan seorang 

Muslim sebagai ahli dalam ilmu komputer, semua kaum Muslimin 

turut berdosa. Oleh karena itu, penguasaan nuklir dan ilmunya, 

pesawat dan ilmunya, dan lain-lain sama-sama menjadi fardhu 

kifayah bagi kaum muslimin dan menjadi tuntutan kehidupan bagi 

mereka. 

Meski demikian, di sela-sela itu, Islam pun memberikan rambu-

rambu agar manusia tidak tergelincir dalam arus globalisasi. 

Teknologi yang mereka kembangkan tidak lebih dari sekadar sarana 

untuk mencapai tujuan yang tinggi, yaitu menghambakan diri kepada 

Al Khaliq. Sarana-sarana tersebut jangan sampai berubah posisi 

menjadi tujuan. Jika teknologi dan produk peradaban lainnya berubah 

menjadi tujuan, pada saat itu akan terjadi penyimpangan. 

Benda/materi akan dipertuhan dan hawa nafsu akan menguasai diri 

manusia. Individualisme dan arogansi menjadi sifat dan watak 

kepribadian manusia. Nilai-nilai moral menjadi rapuh dan terancam 

ambruk. Pada saat itu, sinyal-sinyal keruntuhan mulai menyala. Inilah 

yang dialami oleh bangsa-bangsa di Barat dan di Timur yang telah 

meninggalkan nilai-nilai agama dalam pembangunannya. 

Prinsip “Tawazun” 
Dalam melaksanakan pembangunan, Islam senantiasa 

menekankan persoalan “balance” (keseimbangan) yang merupakan 

ciri khas Islam. Keseimbangan dituntut dalam semua dimensi: antara 

ilmu dan iman, antara duniawi dan ukhrawi, antara ketuhanan 

(robbaniyah) dan kemanusiaan, antara wahyu dan akal, antara roh 

(spiritual) dan materi, antara individu dan masyarakat, antara 

idealisme dan realita, antara tanggung jawab dan kebebasan, antara 
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kepatuhan dan kreativitas, antara kewajiban dan hak, antara 

kontinuitas dan fluktuatif, antara gengsi dan toleransi, dan seterusnya. 

Tanpa memerhatikan “keseimbangan” tersebut, peradaban apa 

pun yang dihasilkan manusia tidak akan menjanjikan kebahagiaan 

yang hakiki. 

Keseimbangan harus benar-benar terwujud dalam kenyataan, 

tidak sekadar slogan yang dikumandangkan. Berbagai krisis yang 

menimpa bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia belakangan 

ini, salah satu faktornya ialah karena terganggunya keseimbangan 

pembangunan. Pembangunan yang kita wujudkan hanya 

terkonsentrasi pada pembangunan fisik dan materi. Sementara 

mentalitas dan moralitas kita sangat jauh tertinggal dan bahkan 

dianggap sebagai “penghalang” kemajuan. 

Keadaan yang sama juga menimpa dunia Barat, kendatipun 

eksesnya belum kentara bagi sebagian orang. Akan tetapi, ujungnya 

sama seperti yang kita alami, bahkan jauh lebih memprihatinkan. 

Krisis yang kita alami terasa lebih cepat mendahului yang lain karena 

fundamen-fundamen kita jauh lebih rapuh dari negara-negara lain, 

seperti rapuhnya fundamental ekonomi dan kekuasaan yang tidak 

terbatas. 

Mudahan-mudahan krisis yang ada menjadi pelajaran yang 

sangat berarti dalam men-setting kehidupan masa mendatang. 

Wallâhu a`lam bish shawâb.  
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PENUTUP 

Dari paparan di atas, penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan, antara lain: Bahwa betapapun kuatnya sebuah rezim, 

karena didukung oleh alat-alat kekuasaan yang mapan, namun pada 

waktunya, semua akan berakhir. Faktor yang menyebabkan 

berakhirnya kekuasaan itu juga beragam, namun dalam sudut 

pandang ‘Aqidah, apabila penguasa sudah berada pada puncak 

kezaliman, maka Allah akan mencabut kekuasaan itu darinya. Allah 

lebih kasihan kepada hamba-hambaNya yang mendambakan 

perubahan dalam kehidupan mereka dan ingin keluar dari kehidupan 

yang berwarna kelam dan hitam, menuju kecerahan dan cahaya. 

Contoh yang paling monumental ialah kekuasaan Fir’aun di Mesir 

pada zaman Nabi Musa dan Namruz pada zaman Nabi Ibrahim,as. 

Tapi boleh jadi kekuasaan berakhir karena sebuah konspirasi dari luar 

yang tidak menginginkan suatu rezim bertahan dalam kekuasaannya. 

Politik adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa. Politik 

sebenarnya cita-cita luhur sebuah bangsa untuk hidup mulia sesuai 

tuntunan, ajaran yang mereka yakini. Bagi umat Islam tuntunan itu 

berasal dari Kitab Suci dan Sunnah Nabi yang diwariskan oleh 

generasi sebelumnya ke generasi sesudahnya. Jadi politik di dalam 

Islam merupakan alat kekuasaan untuk menjalan ajaran Islam dalam 

kehidupan berbangsa. Politik harus mengacu ke nilai-nilai luhur yang 

digali dari ajaran Kitab Suci. Namun ketika politik dipakai sebagai 

alat untuk memuaskan syahwat dan nafsu sekelompok manusia dan 

mengorbankan mayoritas manusia, maka di sana telah terjadi 

kerusakan yang tidak dapat dibiarkan. Islam memiliki konsep “Amar 
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Ma’ruf Nahy Mungkar” yang menjadi semangat pembakar untuk 

melakukan perubahan. 

Dalam konteks hukum di Indonesia, reformasi mengharuskan 

dirubahnya sistem yang sesungguhnya berasal dari Barat dengan 

perangkat hukumnya, menjadi sistem yang lebih sesuai dengan 

keyakinan mayoritas umatnya, yaitu Islam. Syari’at adalah sistem 

hukum di dalam Islam yang dapat menjawab semua persoalan, mulai 

dari tingkat pribadi hingga bangsa dan dunia. Karena Syari’at 

memiliki alat untuk itu, yakni “ijtihad”. Syari’at tidak seperti yang 

digambarkan oleh musuh-musuh Islam, sebagai hukum yang tidak 

berprikemanusiaan. Hukum Qisas justru memuliakan manusia 

sebagai manusia. Nyawa manusia harus dilindungi dan tidak boleh 

diusik kecuali dengan alasan yang sah. Hukum yang dijalankan di 

dunia Islam –yang notabene merupakan adopsi dari Hukum Barat 

yang sekuler– tidak cocok untuk kehidupan bangsa Muslim. Karena 

hukum Barat lahir dari paradigma sekuler materialistik, sementara 

umat Islam adalah umat yang meyakini Allah sebagai pembuat 

hukum yang teramat adil. Pemberlakuan Syari’at secara formal dapat 

dilakukan dengan memasukkan syari’at dalam Peraturan-peraturan 

Daerah (Perda) supaya masyarakat di tingkat bawah dapat merasakan 

indahnya hidup di bawah Hukum Allah. 

Dakwah tidak sekadar menyampaikan ceramah, tetapi sebuah 

konsep perubahan. Dengan dakwah, masyarakat menjadi sadar akan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Tugasnya adalah 

mengabdi kepada Rabb-nya. Dakwah Islam memiliki karakteristik 

yang khas, yakni doktrin “amar Ma’ruf-Nahy Mungkar”. Tugas 

setiap Muslim mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan tidak 

membiarkan kemungkaran sekecil apapun untuk bertahan, apalagi 

berkuasa.  
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