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Semua gagasan yang terkandung dalam Pancasila terlahir dari
agama, apapun agamanya. Karena itu proses yang menempatkan
hak agama dan non-agama secara terpisah membutuhkan waktu
yang sangat panjang. Sehingga sampai beberapa dekade ke depan
sekularisasi di negeri ini belum bisa berjalan alamiah. Harus diakui,
pertumbuhan negara kita tidaklah kaya gagasan, kecuali yang
tersedia dari agama-agama yang ada. Sedangkan langgengnya suatu
agama lantaran kemampuannya memberi inspirasi bagaimana
seharusnya dunia ini ditafsir dan bagaimana menstrukturkan sistem
tingkah laku dalam menyikapi realitas. Karenanya, di tengah
kehidupan bangsa yang beragam, harus tetap menjaga sikap kritis
dan kesejatian kita sebagai rakyat. Maka, toleransi yang bersumber
dari sikap etik, yang merupakan kata hati dan saripati agama, sangat
penting ditanamkan.
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Bagaimana pandangan Anda mengenai sekularisme? Apakah perlu dibedakan antara sekularisme, sebagai ideologi, dan sekularisasi, sebagai proses,
sebagaimana pernah ditulis oleh Nurcholish Madjid?
Memperbincangkan gagasan tersebut sangat tergantung bagaimana
kita memaknainya. Sekular yang dimaksudkan dalam pengertian Cak Nur
adalah sekularisasi. Sekularisasi merupakan sebuah proses di mana orang
diminta untuk menempatkan di mana hak agama dan di mana hak nonagama. Gagasan Cak Nur ini sebenarnya lebih merupakan sebuah usaha
mendekonstruksi sistem pemikiran keagamaan yang sudah mapan pada
waktu itu, yaitu ketika banyak hal-hal yang seharusnya tidak terlalu urgen
disinggungkan dengan agama justru mengalami proses peng-agama-an.
Yang paling konkret dicontohkan, misalnya, menjadikan partai sebagai
barometer keislaman. Orang yang masuk ke dalam partai Masyumi atau
NU dianggap telah beragama Islam secara benar atau berhak dipanggil
sebagai aktivis Islam. Sedangkan mereka yang di luar itu, walaupun
Muslim, tidak berhak menyandang predikat keislaman dalam perjuangan,
karir, dan seterusnya.
Sekularisasi Cak Nur mengarah kepada pembetulan atau koreksi
konseptual tentang apa yang dimaksud sebagai agama dan non-agama.
Sebab apa yang dilakukan oleh para pengusung dan aktivis partai Islam
lebih bersifat politis, dalam pengertian bahwa mereka yang beragama Islam,
yang bergerak di luar institusi-institusi keislaman, berhak menyatakan
diri sebagai Muslim dan di atas segala-galanya absah sebagai Muslim.
Sekularisasi Cak Nur berkaitan juga dengan proses desakralisasi, bukan
saja atas tempat-tempat keramat, melainkan juga tokoh-tokoh yang dianggap suci. Para pemimpin agama, di dalam konsep sekularisasi ini, tidak
secara otomatis menjadi tokoh paling suci, paling tidak berdosa, melainkan
harus tetap dianggap sebagai manusia biasa. Juga tidak ada tempat-tempat
yang lebih suci atau keramat ketimbang tempat lainnya. Semua tempat
pada dasarnya sama.
Inti sekularisasi dalam pengertian Cak Nur tersebut adalah penggabungan dari dua hal. Pertama, Wahhabisme. Gagasan sekularisasi Cak
Nur berakar langsung pada jantung keislaman, yaitu Wahhabisme. Sebab
Wahhabi dalam hal tertentu sangat sekular dalam berpikir. Makam Nabi,
bagi kaum ini, tidak boleh ada, sebab kalau ada akan dikeramatkan oleh
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orang-orang terutama umat Muslim. Kedua, sebagai konsekuensi terjadinya pertemuan antara gagasan
sekularisasi Cak Nur dengan
Untuk konteks Indonesia, pemisahan
gagasan Barat, perihal the idea of
negara dan agama masih tidak
progress, yang menempatkan madimungkinkan, karena sangat
nusia pada status yang dominan
terbatasnya persyaratan-persyaratan
(subyek) dan alam sebagai obyek.
Maka, karena alam diposisikan sumber daya gagasan. Jika tanpa agama,
sebagai obyek, alam boleh diper- Anda mau mendirikan atau menjalankan
lakukan bagaimanapun juga, negara ini dengan menggunakan sumber
sepanjang perlakuan itu memgagasan apa? Paling mengambil dari
bantu tercapainya survivalitas gagasan Barat seperti demokrasi. Tetapi
manusia.
untuk gagasan tentang keadilan, dari
Sekarang, di dalam konteks mana mau Anda ambil kalau bukan dari
yang dikembangkan oleh kaum
agama? Negara kita tumbuh memang
intelektual dan para pemikir agatidak kaya dengan gagasan, kecuali
ma, sekularisme sebenarnya lebih
dipahami sebagai pemisahan dengan tawaran dari agama-agama yang
antara agama dan negara. Tun- ada. Karena itu, agama tetap ada karena
dia memberikan inspirasi harus
tutan pembubaran MUI, misalnya, atau ramainya protes ter- bagaimana dunia ini kita tafsirkan dan
hadap perda-perda, yang secara bagaimana kita menstrukturkan sistem
sepihak dikatakan sebagai perda
tingkah laku dalam memperlakukan
syariah dan seterusnya, adalah dunia. Artinya bagaimana Anda melihat
sebuah usaha untuk memisahkan diri Anda, bagaimana Anda melihat alam
antara agama dan negara. Jadi,
dan orang lain, baik sebagai individu
demikianlah sekularisasi atau
maupun kelompok, dan bagaimana Anda
sekularisme yang saya pahami semelihat orang-orang yang sama atau
bagaimana terpantul dari tuntutan-tuntutan para aktor civil orang-orang yang berbeda pandangan
dan agamanya, maka seluruh sumber
society sekarang ini.
gagasan atau cara pandang itu
Pertanyaannya, apakah hal itu
berasal dari agama.
mungkin secara antropologis
maupun sosiologis? Apakah
mungkin agama dipisahkan dari
negara di dalam konteks sejarah politik Indonesia? Kalau kita lihat
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kecenderungan sekarang, mengapa Aa Gym, Zaenuddin MZ dan kiaikiai muda itu bermunculan, karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat
kita tidak mau bersusah payah untuk mencari sendiri pemahaman
agamanya. Yang mereka butuhkan adalah tuntunan. Makanya ketika
muncul pendakwah-pendakwah baru selalu diikuti dengan munculnya
para pengikut. Yang mereka inginkan adalah semacam adanya division of
labour. Sebagai contoh, baiklah saya bekerja dalam bidang yang selama
ini saya tekuni, apakah pedagang, kaum profesional, dosen, politisi dan
seterusnya, tetapi untuk urusan agama saya akan menyerahkan kepada
orang yang memang secara khusus mempelajarinya. Inilah alasan pertama
kenapa sulit melakukan pemisahan antara agama dan negara, khususnya
dalam konteks Indonesia.
Alasan kedua, karena ada unsur spiritual sanctions, sangsi-sangsi dan
persetujuan-persetujuan dalam persoalan keagamaan. Pada umumnya
masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan untuk tidak terlalu
masuk ke dalam persoalan agama karena mereka takut. Sebab, ada konsep
surga dan neraka. Konsep ini merupakan konsep baku di tengah masyarakat, bukan hanya umat Islam, tetapi juga Kristen dan sebagainya. Karena
mereka takut tergelincir menyalahgunakan agama, yang karena itu akan
masuk neraka, maka sebaiknya mereka tidak ikut campur ke dalam
persoalan agama. Faktor-faktor inilah yang kemudian memunculkan
tokoh-tokoh agama. Atau, inilah yang memberikan penjelasan kepada
kita mengapa orang-orang seperti Zaenuddin MZ, Aa Gym dan sebagainya
akan terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang lebih
menarik lagi adalah, sebagaimana saya saksikan di makam raja-raja Jawa,
di Imogiri, saya melihat rakyat datang berduyun-duyun, naik tangga yang
jumlahnya sangat banyak, lalu duduk di depan pintu gapura – padahal
makam raja-rajanya itu masih sangat jauh – kemudian mereka berdoa.
Jadi, secara antropologis maupun sosiologis, sebenarnya kebutuhan untuk
penguatan spiritual masih sangat kuat sekali.
Bagaimana dengan konsep negara dan hubungannya dengan agama?
Di dalam konteks ini kita melihat bahwa konsep negara sebenarnya
merupakan institusi asing di dalam pengalaman kolektif masyarakat kita.
Hal ini terjadi karena mereka memang tidak secara langsung bersentuhan
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dengan negara. Oleh karena itu, mereka tidak begitu mengenal simbolsimbol negara modern. Dengan kondisi seperti ini, maka yang dibutuhkan
sekarang adalah bagaimana negara kemudian bisa dipahami dan melekat
ke dalam sistem kognisi mereka. Jalan satu-satunya adalah melalui simbolsimbol yang mereka kenal, yaitu simbol-simbol agama. Di samping sikap
masyarakat yang tampak asing dengan negara, celakanya kemudian negara
juga memanfaatkan energi agama untuk melegitimasi kekuatannya, di
mana pada saat yang sama juga menciptakan agamanya sendiri, yang
disebut dengan civic religion.
Kalau Anda melihat upacara 17 Agustus, deru langkah orang barisberbaris, menaikkan bendera, lalu presiden menerima bendera dari
paskibraka, di tambah suasana
upacara yang dibikin sehening Tuntutan pembubaran MUI, misalnya,
mungkin dengan lagu-lagu peatau ramainya protes terhadap perdamujaan terhadap negara-bangsa,
perda, yang secara sepihak dikatakan
itulah perwujudan civic religion.
Artinya, bahkan negara sekalipun sebagai perda syariat dan seterusnya,
adalah sebuah usaha untuk
membangun dan menggunakan
memisahkan antara agama dan
simbol-simbol dari agama untuk
membangun ritual tersendiri. negara. Jadi, demikianlah sekularisasi
Maka tidak heran jika pemisahan atau sekularisme yang saya pahami
antara agama dan negara adalah sebagaimana terpantul dari tuntutanpandangan yang dalam realitasnya
tuntutan para aktor civil society
masih sangat jauh.
sekarang ini.
Di negara-negara maju, seperti Amerika dan terutama Australia,
karena saya sekolah di sana, saya lihat bahwa praktik sekularisasi itu dijalankan
oleh negara dengan tidak mendukung seluruh hal yang berhubungan dengan
agama, baik itu pelajaran agama, organisasi gereja, ataupun perkumpulanperkumpulan lain yang berkaitan dengan aktivitas agama. Kebijakankebijakan negara juga bukan merupakan kebijakan yang menguntungkan
salah satu agama. Makanya, kalau Anda lihat perdebatan seperti di Prancis
tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, baik jilbab, salib atau
kopiah orang Yahudi adalah salah satu bukti dari praktik sekularisasi.
Di sana, pada masyarakat Barat, sangat mungkin terjadi sekularisasi,
walaupun pasti tidak ada yang sempurna. Anda lihat George Bush sendiri
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sangat terinspirasi oleh agama dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk
kebijakan untuk berperang. Tetapi secara umum, sejarah ekonomi atau
lebih tepat sejarah kemanusiaan masyarakat Barat sudah sangat lama dan
memberikan kesempatan yang jauh lebih luas untuk mengkonstruksikan
sistem ideologi sekular. Karena sejak jatuhnya Roma pada awal abad
masehi, sebagaimana kita ketahui, kekristenan meluas ke wilayah-wilayah
Eropa. Lalu Roma sebagai pusat keagamaan menguasai seluruh aspek,
baik ekonomi maupun politik dan aspek kehidupan lainnya. Begitupun
raja-raja Eropa juga lebih mempersepsikan diri mereka sebagai wakil dari
Roma ketimbang sosok yang mewakili “bangsa”-nya sendiri. Kemunculan
sekte-sekte agama yang lantas menguasai panggung politik, pada saat itu,
cenderung disikapi dengan menyingkirkan sekte atau agama yang berbeda.
Penekanan terhadap anti-Yahudi juga habis-habisan dilakukan dan sangat
mewarnai perjalanan sejarah Eropa. Intinya, yang terjadi di Eropa sejak
abad ke-9, 10 atau 11, sampai habisnya masa Abad Pertengahan, adalah
dominasi gereja yang sangat kuat.
Kondisi seperti inilah yang kemudian melahirkan gejolak dan pemberontakan yang berkepanjangan. Namun demikian, pemberontakan yang
dilakukan sebenarnya bukanlah pemberontakan pemikiran, melainkan lebih
pada pemberontakan atas cengkeraman agama terhadap sistem sosial, politik,
maupun ekonomi yang sangat dominan dalam masyarakat Eropa pada saat
itu. Dalam beberapa hal, sistem feodal juga mencerminkan adanya peranan
agama dalam menstrukturisasi sistem kemasyarakatan. Land lord atau kaum
bangsawan bukan hanya sebagai pemimpin politik atau hakim, tetapi
sekaligus juga menjadi pemimpin agama dan pemilik tanah yang sangat
luas, pemilik sumber daya ekonomi. Jadi pada sistem seperti itu, antara
kepemimpinan agama dan kontrol terhadap ekonomi dan politik memiliki
hubungan yang sangat kuat. Kalaupun kemudian mereka, masyarakat Eropa,
melakukan pemberontakan kepada gereja, hal itu lebih dikarenakan adanya
specific historical course, jalan sejarah yang sangat spesifik dalam pengalaman
sejarah kemanusiaan masyarakat Eropa pada waktu itu, bersamaan semakin
menguatnya otonomi manusia dengan munculnya temuan-temuan
teknologi sebagai basis bagi perkembangan industrialisasi. Dari prakondisi
inilah pemberontakan terhadap agama yang sekarang kita kenal dengan
sekularisasi, mendapatkan pembenaran strukturalnya. Dari kasus Eropa
tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sebetulnya
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pemberontakan terjadi ketika kapital jauh lebih dominan menentukan sistem
tingkah laku masyarakat secara kolektif, ketimbang yang lainnya.
Untuk Indonesia, sejarah negara modern kita sebenarnya sangat baru
apabila diukur dari 17 Agustus 1945, hari kelahiran bangsa. Kalau kita
ukur dari pertemuan antara Barat dan Timur, maka paling banter berumur
sekitar 3 atau 4 abad. Meskipun demikian, persentuhan yang sudah mulai
intensif, yang memunculkan sebuah masyarakat yang terdidik, masih sangat
terbatas sekali. Kalau Anda melihat sejarahnya, pada tahun 40-an, orangorang yang terdidik secara Barat (modern) di Indonesia tidak sampai 25 ribu
orang dari 70 juta penduduk Indonesia. Coba Anda bayangkan bahwa sebagian
besar masyarakat kita menjelang
kemerdekaan bangsanya, ternyata
Buat saya, otentisitas keagamaan
masih uneducated. Orientasinya
masih pada kerajaan, jauh dari
tetap harus dipertahankan. Sebab,
sistem nation-state seperti sekarang. agama adalah tempat kembali bagi
Pada 1946 atau 1947, saya melihat orang-orang yang pernah berdiam di
gambar-gambar ulang tahun
“rumah”. Dalam pengalaman
kemerdekaan kita, tampak terlihat
keagamaan saya, momen ritual seperti
jelas bahwa masih dominan
pembacaan shalawat dan sebagainya
masyarakat yang menganggap
negara ini sebagai kerajaan yang itulah di mana saya merasa kembali ke
dipimpin oleh seorang maharaja. “rumah” saya, meski saya juga tahu
bahwa itu hanyalah simbol-simbol.
Di situ terlihat ada orang dari Jawa
Barat yang pergi ke Yogyakarta, Saya tidak akan menyanyi Jingle Bell
sebagai ibu kota negara pada waktu dan lain sebagainya, yang memang
itu, yang membawa hasil-hasil
dari dulu tidak terdapat di
pertanian untuk diberikan kepada
“rumah” saya.
presiden Soekarno. Lalu mereka
meyembah Soekarno seperti halnya
dahulu, yakni upacara ketika pemberian upeti kepada raja. Baginya, Soekarno
bukanlah presiden yang memimpin negara, tetapi lebih sebagai raja dari
sebuah kerajaan.
Kalau Anda lihat penelitian UIN Jakarta (PPIM UIN Jakarta) yang
dipresentasikan baru-baru ini, hasilnya memperlihatkan bahwa responden
ketika ditanya apakah Anda lebih merasa sebagai orang Indonesia atau seorang
Muslim, sebagian besarnya masih mengatakan lebih merasa sebagai Muslim,
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baru setelah itu sebagai orang Indonesia. Sementara ketika ditanya akan
lebih patuh kepada pemimpin agama atau presiden, mereka menjawab
ulama.
Jadi, maksud saya, proses sekularisasi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai beberapa dekade ke depan.
Dan sekularisasi di Indonesia belum bisa berjalan secara alamiah.
Yang justru akan terjadi adalah kesimpangsiuran persepsi. Apa yang
terjadi di Turki, sebagai ikon negara yang sebagian besar penduduknya
Muslim dengan sistem negara yang sekular, sekarang-sekarang ini sangat
membingungkan. Tulisan Mahmud Ayyub, di The Jakarta Post, menyatakan bahwa kaum sekular di sana telah berkubu kepada kaum militer
maupun the establishment, yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan
baru yang dimotori oleh partai-partai Islam, yang berkiblat pada sistem
ekonomi pasar dan mengarahkan atau menyesuaikan politiknya kepada
sistem global. Di dalam konteks ini, kita melihat sesuatu yang terbalik.
Orang-orang yang vested interest, yang mengaku sebagai benteng sekular,
pada dasarnya adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Karena kepentingan-kepentingannya terjepit, mereka kemudian mengatakan bahwa
sekularisasi sedang berada dalam bahaya. Padahal dengan sekularisasi,
mereka tengah mempertahankan struktur sosial-ekonomi yang menguntungkan mereka dan menolak perubahan yang lebih besar.
Sekularisme atau sekularisasi tidak hanya bermakna separation, pemisahan,
ia juga diartikan differentiation, pembedaan, sebagaimana yang terjadi di
beberapa negara Eropa. Bagaimana pendapat Anda?
Untuk konteks Amerika, sekularisme lebih merupakan anomali
modernisasi. Bahwa setidak-tidaknya sepanjang partai Republik yang
berkuasa, maka semakin modern masyarakat Amerika, semakin mereka
beragama. Sementara itu, Eropa sudah sekular “habis-habisan.” Di dalam
beberapa hal, Australia juga mirip dengan Eropa, di mana agama sudah
tidak ada fungsinya lagi. Agama tidak lagi menjadi inspirasi secara resmi
keputusan-keputusan politik di tingkat negara. Dengan mengatakan seperti
itu, sebenarnya bukan berarti bahwa mereka tidak punya etika. Kesan
saya melihat negara maju yang sekular di Eropa adalah bahwa di sana
telah muncul etika publik yang telah menjadi substitusi atau pengganti
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atas agama. Hal yang sama sulit kita temukan pada masyarakat Amerika.
Anda akan melihat bahwa penyerangan terhadap Iraq justru dianggap
sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang mereka lakukan. Inilah
anomali. Oleh karena itu, orang-orang Amerika melakukan kritik keras
terhadap Eropa. Pertama-tama tentu saja karena sikap Eropa yang tidak
mendukung sikap Amerika dalam melakukan penyerangan ke Iraq, yang
kemudian berbuntut pada kecaman mereka terhadap sekularisasi Eropa.
Saya baca di majalah The Economist bahwa betapa Amerika telah
mengorbankan anak-anak terbaik mereka pada Perang Dunia ke-2, dalam
mempertahankan kedaulatan negara-negara Eropa dalam melawan fasisme
dan Nazisme di Italia dan Jerman.
Tetapi mana bantuan mereka Proses sekularisasi itu mungkin akan
(Eropa) untuk perang Irak, termembutuhkan waktu yang lebih
lebih mereka kini sudah tidak panjang, sampai beberapa dekade ke
menganggap lagi adanya Tuhan.
depan. Dan sekularisasi di Indonesia
Gereja-gereja sudah dialihkan
belum bisa berjalan secara alamiah.
menjadi, kadang-kadang, tempat
Yang justru akan terjadi adalah
disko, klub malam dan sebagaikesimpangsiuran persepsi.
nya, yang sama sekali jauh dari
nilai-nilai agama.
Untuk konteks Indoenesia, pemisahan negara dan agama masih tidak
dimungkinkan, karena sangat terbatasnya sumber daya gagasan. Jika tanpa
agama, Anda mau mendirikan atau menjalankan negara ini dengan
menggunakan sumber gagasan apa? Paling mengambil dari gagasan Barat
seperti demokrasi. Tetapi untuk gagasan tentang keadilan, dari mana mau
Anda ambil kalau bukan dari agama? Negara kita tumbuh memang tidak
kaya dengan gagasan, kecuali dengan tawaran dari agama-agama yang ada.
Karena itu, agama tetap ada karena dia memberikan inspirasi harus bagaimana
dunia ini kita tafsirkan dan bagaimana kita menstrukturkan sistem tingkah
laku dalam memperlakukan dunia. Artinya bagaimana Anda melihat diri
Anda, bagaimana Anda melihat alam dan orang lain, baik sebagai individu
maupun kelompok, dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang sama
atau orang-orang yang berbeda pandangan dan agamanya, maka seluruh
sumber gagasan atau cara pandang itu berasal dari agama.
Negara Indonesia, yang muncul karena revolusi, pasti bersifat dadakan.
Satu hari sebelum 17 Agustus 1945, tentunya, Indonesia belum ada. Begitu
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diproklamirkan, Indonesia ada, tanpa ada sebuah gagasan atau formulasi
gagasan yang dianut sebelumnya, kecuali kata merdeka. Akhirnya,
bagaimana kita mengorganisasikan kekuasaan kecuali harus kita pinjam
pada tradisi orang lain. Sehingga negeri ini diberi nama republik – yang
turunannya kemudian adalah parlemen, presiden dan wakil presidennya
dan seterusnya. Jadi, republik itu sendiri bukan istilah Indonesia. Bagaimanapun harus diakui, di luar itu semua, sebenarnya kekayaan gagasan
kita tidak ada. Kalau demikian, dari mana kita menggali etika publik
kalau bukan dari agama?
Bukankah awal terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara melalui perdebatan panjang dan alot, misalnya, melalui PPKI?
Itu sebenarnya sama sekali tidak panjang. Terlebih lagi lembagalembaga itu terlahir lebih karena janji Jepang. Sebelumnya apakah motif
orang untuk berontak? Tak lain adalah agama. Makanya, Clifford Geertz
mengarang sebuah artikel yang berjudul The Javanese Kijaji; the Changing
Role of Cultural Broker. Dia mengatakan bahwa ketika bangsa Indonesia
baru bangkit, dengan kelahirannya yang secara tiba-tiba, masyarakat tidak
kenal dengan apa yang dinamakan negara secara konseptual. Sehingga
memaksa kiai untuk memerankan diri sebagai cultural broker, sebagai
mediator yang menjembatani antara kelahiran negara yang begitu modern
dengan massa yang uneducated. Negara tidak punya apa-apa; qua simbol,
qua gagasan, qua sumber-sumber etik. Kita hanya mempunyai agama.
Maka kemudian kita membutuhkan dan mengambil pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan keagamaan untuk membangun negara kita
supaya dikenal dan recognized, diakui.
Kalau saya ceritakan tentang Aceh, di sana dapat dikatakan bahwa
Indonesia itu lahir di masjid ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh,
pemimpin Islam di Aceh, mengatakan siapa saja yang gugur mempertahankan kemerdekaan berarti dia (mati) syâhid. Itu gagasan dari mana kalau
bukan dari agama. Pidato Bung Tomo yang kita dengar pada 10
November 1945, yang memakai pekikan Allâhu akbar segala, dari mana
gagasannya, kalau bukan dari agama. Lalu sekarang orang seenaknya saja
mau memisahkan agama dari negara. Itu artinya mau enak sendiri dan,
bagi saya, itu tidak masuk akal.
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Gagasan seperti itu adalah upaya menempelkan sesuatu yang asing ke
dalam struktur tradisi kita, yang lain, yang dirasa tidak cocok. Lantas kita
katakan semuanya salah, yang benar adalah gagasan yang asing itu.
Agama dalam konteks sekularisasi berperan sebagai inspirasi bukan aspirasi.
Artinya, konsep-konsep umum yang dimiliki oleh agama, seperti konsep
tentang keadilan dan kesetaraan, dalam sekularisasi, kemudian diturunkan
menjadi bukan lagi dalam bahasa agama, melainkan dalam bahasa publik
yang sekular. Bagaimama menurut Anda?
Sekarang saya mau tanya:
Di dalam kehidupan kita, pluralisme itu
dalam praktiknya yang meruterjadi, bahkan di dalam Islam itu
muskan undang-undang itu siapa?
sendiri. Karena itu, kita harus
Tentunya DPR. Makanya anggota
menerima adanya perbedaan
DPR kemudian disebut law
maker, pembuat undang-undang. pandangan semacam itu. Penerimaan
DPR dipilih oleh rakyat. Sebe- perbedaan pandangan itu tentunya
lumnya, ketika berkampanye, didasarkan pada sebuah etik publik
yang dijual oleh anggota-anggota
yang berlaku di Indonesia, dan itu
yang sekarang terpilih adalah
tetap berujung pada agama.”
agama, karena konstituennya adalah masyarakat yang berbasis agama. Hal yang sama bisa dilihat pada pemilihan baik presiden, gubernur,
maupun pimpinan-pimpinan lainnya. Calon yang akan maju pada pemilihan
gubernur Jakarta, misalnya, mendadak memakai sorban dan perlengkapan
baju Muslim lainnya ketika hendak menemui konstituennya. Hal itu
dilakukan karena dia sadar bahwa para calon pemilihnya merupakan
masyarakat yang masih menjadikan agama sebagai basisnya. Lantas setelah
terpilih, kalau keputusan yang diambil kemudian ternyata radically different
dengan aspirasi rakyat yang sudah memberikan wewenang kepadanya,
misalnya dengan membuat undang-undang yang sama sekali di luar harapan
mereka, apakah tidak akan membuat discrepancy?
Oleh karena itu, yang harus dipahami oleh mereka, para pembela
sekularisasi, adalah sejarah sosialnya. Sejarah itu memberitahukan bahwa
kita tidak bergerak dari nol. Sekarang cobalah Anda baca Babad Diponegoro.
Maksud dan tujuan dia memberontak terhadap penjajah tak lain adalah
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sebagai upaya melawan orang kafir. Pemberontakan para petani di Banten
juga demikian. Pada dua contoh kasus itu, seandainya tidak ada gagasan
agama, pastilah semuanya akan menyerah begitu saja kepada penjajah. Hanya
karena ada Islam yang menolak keberadaan penjajah yang kafir, sehingga
terjadilah perlawanan. Muncullah apa yang dinamakan boundary, batas antara
kita dan mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa agama terlalu kaya untuk
memberikan inspirasi tentang bagaimana realitas itu diinterpretasikan. Hal
ini dapat menjelaskan kenapa kemarin SBY harus datang juga ke tempat
seorang habib yang meninggal, dengan memakai kopiah, sorban putih dan
berpidato. SBY sebagai representasi dari state datang karena dia tahu membutuhkan konstituen yang percaya terhadap kekuatan agama. Karena itu
konstituen memberi dukungan kepada SBY bukan dengan cek kosong.
Sehingga, harus ada kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan
mereka. Kalau tidak demikian, ia akan ditinggalkan.
Apakah hal semacam itu bukan politisasi agama?
Secara struktural kebijakannya harus berjalan seperti itu. Sekarang,
yang sebenarnya dibutuhkan dan perlu ditekankan adalah toleransi. Itu
yang tadi saya katakan sebagai etika publik, yang sebenarnya bersumber
dari agama juga. Yang harus ditekankan adalah bagaimana berhadapan
dengan perbedaan, tetapi juga jangan dengan cara yang norak, jangan dengan
cara memancing-mancing emosi orang. Kalau umat Muslim, misalnya,
dikasih “pantat,” seperti yang dilakukan oleh Inul Daratista, apakah mereka
tidak akan marah? Kalau saya, sebagai orang beradab, akan tersingung,
karena pantat adalah simbol dari penghinaan. Coba Anda lakukan itu
kepada dosen Anda, pasti dia akan marah. Lantas kenapa “pantat” ini
yang malah kalian bela? Sungguh sebuah hal yang sangat lucu. Inul yang
tidak memberikan sumbangsih peradaban apapun, kalian bela. Ketika
dia kasih “pantat”, kalian bersorak. Ditaruh di mana otak kalian semua?
Hal-hal seperti itulah yang harus dipikirkan oleh kaum sekular.
Bukankah founding fathers negara kita sendiri sepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, sekaligus juga tidak secara eksplisit
menjadikan Indonesia sebagai negara sekular? Alternatifnya, rumusan yang
diberikan oleh para pendiri negara, adalah Pancasila.
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Pertanyaannya, kalau tidak ada agama bisakah ada Pancasila? Apakah
tanpa agama akan terpikirkan oleh para pendiri negara ini tentang gagasan
keadilan sosial, musyawarah dan lain sebagainya? Semua itu diambil dari
agama.
Sebelum Islam datang ke Indonesia, pada masa-masa kerajaan sudah ada
nilai-nilai keadilan sosial, musyawarah, bahkan pemilihan ketua suku dilakukan berdasarkan suara rakyat, dan sebagainya.
Itu betul. Tetapi, semua gagasan Pancasila terlahir dari agama, apapun
agamanya. Taruhlah agamanya Hindu, karena dia lebih awal daripada
Islam, sungguhpun demikian, tetap namanya adalah agama. Maksud saya,
mereka, kaum sekular, berpikirnya ahistoris. Tiba-tiba saja karena Yang perlu diperhatikan adalah bahwa
di Amerika seperti ini, kita harus seruan tentang toleransi, dan macambegini. Tanpa melihat komposisi
macam pandangan yang moderat dan
dari kekuatan masyarakat kita
liberal, bagaimanapun harus
yang terbentuk oleh sejarah yang
disampaikan tidak dengan cara
khusus. Sangat susah untuk melameledek, menyindir atau cara
kukan standarisasi pada semua hal.
semacamnya.
Kalau selera mungkin bisa, seperti
apa yang kita kenal sekarang dengan istilah McDonaldization. Kamu bisa makan Mc Donald sekaligus
gudeg, nasi Padang, dan sebagai-nya pada saat yang sama. Tetapi orang
yang makan Kentucky dan sebagai-nya, jalan pikirannya tetap saja agama.
Jadi, maksud dari seluruh uraian tadi, saya hendak betul-betul
menganjurkan, khususnya kepada kaum sekular, agar berpikir secara
historis. Karena demikian itulah fakta kita.
Lantas, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara agama?
Kalau kita perhatikan dari sejak berdirinya negara ini sampai sekarang,
sama sekali tidak ada yang dinamakan negara agama. Bagaimanapun negara
kita – yang, konon, bukan negara agama dan bukan negara sekular –
berasal dari rumusan yang dibangun oleh Orde Baru. Karena itu, bagi
saya, sebenarnya hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang harus diper413
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debatkan lagi. Yang perlu dilakukan adalah toleransi. Toleransi harus
berangkat dari sikap etik. Sikap etik adalah kata hati.
Kalau Anda menyaksikan di tv dan media lainnya yang memberitakan
tentang rumah dan tempat beribadah orang Ahmadiyah diserang oleh
sekelompok masyarakat di Mataram dan di beberapa daerah lainnya, kata
hati kita pasti akan menolak sikap semacam itu. Kita akan mengatakan
bahwa itu adalah tindakan yang salah dan bukan merupakan tindakan yang
didasarkan pada agama, karena telah merusak nilai-nilai kemanusiaan. Kalau
Anda melakukan pengeboman di pasar, seperti yang dilakukan oleh Amrozi
dan kawan-kawan, maka tidak bisa mengatasnamakan Tuhan untuk
membenarkan perbuatannya. Pada titik itulah perlunya mengembangkan
sikap toleran dalam kehidupan. Tetapi jangan pula berharap bahwa toleransi
itu akan taken for granted berjalan. Sebab pada dasarnya mereka, yang sekarang
bersikap kurang atau tidak toleran itu, juga melihat ketidakadilan di tingkat
dunia. Siapa yang mau mengadili Amerika? Urusan apa Amerika datang ke
Irak dan Afghanistan? Lantas, kenapa orang-orang sekular tidak memprotes
Amerika beramai-ramai? Apakah karena akan mengganggu harmonisasi
agama di Indonesia sendiri? Bukankah mereka tidak melakukan protes itu?
Sebaliknya, yang mereka serang malah MUI.
Bukankahkah pada 2003, semua masyarakat, termasuk kalangan liberal-sekular
juga melakukan protes atas perang yang dilakukan Amerika di Afghanistan
dan Irak?
Demonstrasi ada, tapi uangnya kalian terima juga. Point yang ingin
saya katakan untuk hal-hal yang telah saya sebutkan di atas adalah bahwa
harus ada sikap kritis dari kita sebagai akademisi. Itulah yang dikritik
oleh Harry J. Benda terhadap pendekatan Herbert Feith, ketika dia menulis
The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Di situ Feith
mencoba menerapkan sebuah pendekatan atau kerangka penglihatan yang
asing. Lalu Feith, sebagaimana kata Benda, mengatakan bahwa demokrasi
Indonesia sudah gagal. Padahal, kata Benda, lapisan dasar masyarakat juga
merupakan sistem bernegara yang dipakai oleh Indonesia, di mana itu
semua adalah sebuah sejarah pembentukan kemasyarakatan yang berbeda
dari Barat, yang tampilannya seperti kita sekarang ini. Lihat saja, begitu
demokrasi muncul, yang bermunculan adalah partai-partai Islam. Per414
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tanyaannya, dari manakah mereka muncul? Bagi saya, mereka tetap ada,
bahkan pada masa Orde Baru pun sebenarnya ada, hanya saja tidak diberi
ruang gerak oleh pemerintah. Itu yang harus Anda lihat dalam konteks
seperti ini. Kritik di atas yang saya maksudkan adalah dilakukan secara
logis. Kalau tidak, kita hanya menjadi “pion-pion” mereka saja.
Termasuk tentang Pancasila yang sebenarnya tidak ada yang tidak
cocok dengan agama. Sekarang apakah Pancasila bekerja? Dulu Pancasila
bekerja karena dukungan kekuasaan. Kita semua dulu mengikuti penataran
P4 sebelum masuk SLTP atau
SLTA. Praktik seperti itu tak lain
karena kekuasaan. Yakni keku- Hemat saya, substansi dari liberalisasi
pemikiran harus diarahkan atau
asaan yang kemudian berpretensi
untuk melakukan penyeragaman
mencerminkan apa yang pada
penafsiran atas Pancasila. Oleh
esensinya dibutuhkan oleh
karena itu, menurut saya, agar
masyarakat lintas kelas.
Pancasila tetap diakui sebagai dasar
negara, harus dibiarkan untuk
diinterpretasikan secara agama, karena memang agamalah yang mereka
kenal. Kalau Anda membiarkan dia sebagai sesuatu yang sekular, maka
akan asing di dalam sistem kognisi masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila
tidak akan berjalan, kecuali jika Anda paksakan lagi.
Jika Pancasila dipahami secara sekular, apakah menurut Anda ia menjadi
kurang memadai sebagai dasar negara?
Saya tidak tahu apakah sekarang ini Pancasila berlaku atau tidak.
Buktinya sekarang perekonomian kita menggunakan sistem ekonomi
pasar, bukan ekonomi Pancasila. Bagi saya, sesuatu atau sistem yang
dikatakan berlaku atau berjalan haruslah sistem yang dibangun dari gagasan
yang menggambarkan struktur sistem tingkah laku kita secara individual
maupun kolektif. Lalu keputusan-keputusan sosial, politik, dan
ekonominya semua berlangsung atau berasal dari gagasan yang sama. Pada
tingkat gagasan dan praktiknya sekarang ini, apakah negara ini sudah seperti
itu? Apakah Undang-Undang Penanaman Modal yang baru disahkan oleh
DPR, yang memberikan kesempatan kepada investor asing untuk bisa
menguasai lahan Indonesia selama seratus tahun dan kalau masih kurang
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masih ditambah 2x25 tahun lagi, artinya bisa 150 tahun, adalah cerminan
dari ideologi Pancasila? Pada hemat saya, sama sekali bukan. Karena aturan
tersebut secara struktural tidak punya akar, bahkan di dalam susunan
keputusan-keputusan yang bersifat kenegaraan. Jadi, sistem berpikir kita
yang harus kita lihat kembali secara kritis.
Anda hampir selalu menyimpulkan bahwa kalau mau membicarakan
Indonesia maka tidak bisa lepas dari agama. Bukankah sebuah negara seperti
Indonesia tidak hanya cukup diurusi memakai pendekatan agama?
Memang tidak harus negara ini selalu dikaitkan dengan agama.
Nilai-nilai seperti toleransi dan sebagainya diharapkan akan mampu menopang
demokrasi yang sedang kita bangun. Artinya, toleransi kita pahami bersama
sebagai penyamarataan bagi semua warga negara, komunitas, agama, dan bahasa, sehingga terwujud masyarakat yang demokratis. Bagaimana tanggapan Anda?
Bagi saya pemikiran seperti itu akan menjebak diri sendiri. Sekarang,
yang mayoritas di Indonesia adalah Islam, dan dalam demokrasi, yang
menang adalah yang mayoritas. Makanya, sebagaimana saya katakan tadi,
lagi-lagi, yang perlu diajarkan di sini adalah toleransi. Toleransi di sini
artinya bagaimana orang melihat perbedaan sebagai gejala alamiah. Pertanyaannya, apakah itu tidak diajarkan oleh agama? Pasti di ajarkan. Oleh
karenanya interpretasi kita terhadap realitas juga harus obyektif.
Dulu, ketika ICMI muncul, kaum sekular pada ribut. Sekarang kamu
cari di negeri lain, adakah Beni Moerdani-nya Islam di Filipina, misalnya?
Ada atau tidak menteri di Filipina yang beragama Islam? Makanya, daripada
mendera orang Islam Indonesia terus-menerus seperti itu, bikinlah
perbandingan: di mana ada orang minoritas menguasai ekonomi secara
mayoritas kalau bukan di Indonesia. Apakah fakta seperti itu menunjukkan
masyarakat Indonesia tidak toleran? Meski mungkin juga karena kebodohan, misalnya. Siapa yang menguasai panggung wacana publik? Siapa yang
mempunyai koran-koran besar dan stasiun-stasiun televisi di negeri ini?
Koran Islam tingkat nasional di Indonesia cuma ada dua buah, yaitu
Republika dan Pelita, yang saya yakin kalian, orang-orang sekular, tidak
membaca. Kalian pasti hanya membaca Kompas. Lihatlah di Filipina,
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adakah orang Islam yang mempunyai koran? Itu yang saya maksud dengan
berpikir kritis tadi. Jangan hanya mencuci otak kita dengan pandangan
dan nilai-nilai baru tanpa ada sikap kritis yang memadai. Di dalam
kehidupan kita pluraslisme sudah secara otomatis terjadi, bahkan di dalam
Islam sendiri. Karena itu, kita harus menerima adanya perbedaan pandangan
semacam itu. Penerimaan perbedaan pandangan itu tentunya didasarkan
pada sebuah etika publik yang berlaku di Indonesia, dan itu tetap berujung
pada agama.
Substansi dari gagasan keagamaan

Faktanya, sikap tidak toleran jusyang baru, seperti Islam Liberal atau
tru seringkali muncul dari kelomapapun namanya, itu seharusnya
pok mayoritas keagamaan terhadap
kelompok minoritas, seperti komu- jangan terjebak pada kecenderungan
nitas Eden, Ahmadiyah, dan peng- kelas di mana kita berada. Hal lain yang
rusakan terhadap rumah ibadah juga perlu diperhatikan adalah jangan
kelompok minoritas.
menghabiskan energi kita hanya untuk
melayani pertentangan-pertentangan

Persis pada titik itulah topemikiran, sementara tidak
leransi harus diajarkan. Tetapi memperhatikan dan mencurahkan
bahwa orang mau memperjuangenergi kita untuk pemberantasan
kan sesuatu untuk masuk menjadi
kemiskinan, penegakan keadilan
keputusan negara, sepanjang itu
dilakukan secara demokratis, kita ekonomi dan lain sebagainya, yang
lebih esensial.
juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Soal toleransi ini memang menjadi problem paling besar di negara kita. Makanya, seperti tadi telah saya
katakan, cara untuk tetap melestarikannya adalah dengan tidak membuat
panas perasaan orang lain. Mas Dawam saya kritik waktu acara peluncuran
bukunya, karena dia berkata “asal saya tidak disebut Muhammadiyah”.
Kalau sikap orang-orang atau kelompok yang konon menjunjung toleransi
dan pluralisme saja seperti itu, lantas kapan toleransi benar-benar dapat
diwujudkan, sementara kelompok yang ingin mendiseminasikan toleransi
sendiri tidak toleran. Dalam al-Quran disebutkan panggillah mereka
dengan panggilan hikmah, bi al-hikmah wa al-maw‘izhah al-hasanah.
Nilai-nilai toleransi seperti itu sudah ada di dalam Islam, masa mau
dibuang juga.
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Bagaimana sikap intoleran yang ditunjukkan oleh sebagian umat Muslim?
Coba Anda lihat di India atau Amerika; coba baca Catatan Pinggir
Goenawan Mohamad hari ini (Edisi 21-27 Mei 2007) tentang seorang
pendeta Kristen yang fundamentalis. Ternyata intoleransi dan fundamentalisme bukan hanya terjadi pada orang Islam saja. Jadi, janganlah
selalu mendera orang Islam Indonesia seperti itu.
Akhir-akhir ini banyak aksi dan tuntutan memberlakukan syariat Islam,
bahkan di beberapa daerah sudah sampai tingkat peraturan daerah, meskipun
tidak disebut sebagai perda syariah. Menurut Anda apakah kecenderungan
seperti ini sebagai pertanda makin menguatnya tuntutan untuk menjadikan
Indonesia sebagai negara Islam?
Kalau Anda lihat sejarah, sebenarnya yang berjuang untuk kemerdekaan
itu siapa? Yang paling banyak tentunya orang Islam. Mereka melakukan
semua itu atas nama agama. Masalahnya, mereka yang berjuang atas nama
agama itu adalah orang-orang yang uneducated, karena memang didiskriminasikan oleh Belanda. Pada waktu itu, semua yang memiliki kedekatan
dengan Islam disingkirkan. Bacalah buku Heather Sutherland yang
menceritakan bagaimana orang-orang yang dekat dengan kiai tidak bakal
bisa menjadi bupati. Orang-orang seperti inilah yang berjuang untuk negeri
ini dengan mengatasnamakan agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak
bisa menulis dan sebagainya. Oleh karena itu, pada periode berikutnya,
orang-orang yang mendapat pendidikan Belandalah yang merumuskan
negara. Coba saat itu diberi opsi untuk melakukan referendum, mungkin
hasilnya bisa lain. Karena para founding fathers kita kebanyakan memperoleh
pendidikan dari Belanda, maka dapat dipahami jika kemudian yang
menuntut tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang merupakan orang Islam,
dibujuk oleh Hatta untuk tidak usah memasuk-kannya ke dalam dasar
negara. Fakta ini juga seharusnya diungkap, supaya kita bisa jernih melihatnya. Demikian kira-kira konteks sejarahnya.
Dari awal saya sudah mengatakan bahwa toleransi yang harus terus
dibangun. Saya sama sekali tidak setuju dengan orang yang melakukan
pengrusakan dan penghancuran terhadap fasilitas agama lain atau fasilitas
umum. Yang paling dramatis seperti penyerangan rumah-rumah orang
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Ahmadiyah. Bagi saya, polisi memang harus menangkap mereka, karena
itu tindakan yang sama sekali bukan persoalan agama. Itu sama sekali
bukan tindakan islami. Justru negara wajib melindungi warga negaranya
apapun latar belakang agamanya.
Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seruan tentang toleransi, dan
macam-macam pandangan yang moderat dan liberal, bagaimanapun harus
disampaikan tidak dengan cara meledek, menyindir atau cara semacamnya.
Makanya, saya tidak setuju dengan si Oneng (Rieke Dyah Pitaloka) yang
sangat meledek orang-orang yang mendukung RUU Anti-Pornografi dan
Pornoaksi (RUU APP). Mereka yang diledek itu juga tahu, karena di rumahnya
juga terdapat alat untuk mengakses
informasi seperti tv dan lain sebagainya. Yang dilakukan keba- Hemat saya, substansi dari liberalisasi
pemikiran harus diarahkan atau
nyakan orang-orang yang sekular
mencerminkan apa yang pada
terhadap kalangan Islam yang
tidak disetujuinya bukan dengan esensinya dibutuhkan oleh masyarakat
cara mendamaikan, bukan allintas kelas.
maw‘izhah al-hasanah. Cara yang
lebih baik untuk mengkampanyekan toleransi tetap harus santun. Kalau tidak, sama saja dengan membuang
bensin dalam api yang sudah terbakar. Saya mengatakan kepada kawan-kawan
yang menolak RUU APP, kalau kalian turun dengan cara-cara seperti itu,
maka yang muncul nanti adalah reaksi balik, yaitu kemarahan dari pihak
yang merasa ditentang. Jadi, hendaknya kalian turun ramai-ramai menentang
pornografi dan RUU APP dengan santun, pasti akan lain ceritanya. Menurut
saya, yang menjadi problem di sini sebenarnya adalah diplomasi.
Bagaimana pandangan Anda tentang liberalisme? Dan apakah liberalisme
yang masuk ke dunia Islam di Indonesia bersifat produktif atau malah
sebaliknya?
Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya gerakan kaum Padri, atau
gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang berdiri pada 1939, misalnya,
adalah pemberontakan terhadap dominasi adat. Pemimpin-pemimpinnya
yang menjadi aktor utama dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah
pada saat itu adalah kaum liberal. Dengan pengertian bahwa liberal pada
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waktu itu lebih sebagai usaha untuk melepaskan diri dari kungkungan
adat dan tradisi. Makanya Snouck Hurgronje cenderung mengatakan
bahwa mereka adalah kaum perusak, karena selalu berusaha mentransformasikan masayarakat.
Pada konteksnya, gerakan pembaharuan yang mereka lakukan sudah
sangat produktif. Masalahnya kemudian, gerakan pembaharuan itu
mengalami institusionalisasi, seperti Muhammadiyah, dan dalam beberapa
hal juga Nahdlatul Ulama (NU). Institusionalisasi inilah yang kemudian
memunculkan elite-elite tersendiri, yang mengambil otoritas sebagai
penafsir realitas berdasarkan pandangan-pandangan keagamaan yang ada.
Di situ kebekuan muncul.
Proses pemapanan pandangan yang dikangkangi oleh elite-elite tadi
inilah yang menyebabkan gagasan-gagasan keagamaan yang sebelumnya
transformatif lantas menjadi fosil. Cak Nur, dalam konteks ini, adalah
pemberontak paling awal dengan gagasan sekularisasinya. Itulah kenapa
kemudian Cak Nur yang tampil? Karena dia yang paling menguasai
persoalan. Dialah, pada saat itu, yang menguasai baik persoalan keagamaan
maupun perkembangan di luar agama. Dia bisa mengombinasikan keduanya secara bertanggung jawab. Kalau Anda tidak paham agama dan
tiba-tiba mau menjadi liberal, bagaimana akan mempertanggungjawabkan persoalan itu secara etis. Makanya wajar atau menjadi alamiah
jika pemikir liberal, saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah ini,
jumlahnya sedikit.
Hal itu tak lain karena untuk mencetak orang seperti Cak Nur
membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup lama. Kecuali mereka
yang terdidik seperti Ahmad Wahib, yang mengatakan bahwa setiap orang
sebenarnya berhak untuk mempunyai mazhab sendiri, dalam konteks
bahwa individu harus mencari, menginterpretasi, dan menginternalisasi
sendiri gagasan atau ajaran-ajaran keagamaan yang mereka anut. Persoalannya apakah orang punya waktu? Lihatlah para petani. Kita punya waktu
karena kita tahu bahwa besok kita masih bisa makan. Tetapi para petani,
tukang becak, pembantu rumah tangga, buruh, dan sebagainya, kapan
mereka punya waktu untuk, misalnya, sekadar membaca buku. Oleh karena
itu, secara struktural mereka memang mau tidak mau hanya bisa taklid
dalam berbagai urusan, khususnya keagamaan. Lebih dari itu, kalaupun
semua orang ingin menjadi pembaharu, maka sebenarnya sudah tidak
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ada lagi yang dinamakan pembaharu, karena semua orang sudah berada
pada kondisi yang sama.
Di dalam sejarah Jawa, kenapa pada waktu dulu hanya kaum priyayi
yang bisa menulis adalah karena mereka tidak bertani, hanya duduk di kursi
goyang, melihat burung peliharaan, dan semuanya serba dilayani. Mereka
punya banyak waktu. Maka wajar
kalau kemudian merekalah yang
Di negara-negara maju, seperti
bisa melahirkan ajaran-ajaran,
Amerika dan terutama Australia,
karya sastra, dan lain-lain. Namun,
karena secara sosiologis, mereka karena saya sekolah di sana, saya lihat
bahwa praktik sekularisasi itu
belum bisa melepaskan diri dari
status kelasnya di masyarakat, dijalankan oleh negara dengan tidak
mendukung seluruh hal yang
sehingga karya yang dilahirkan pun
akhirnya tetap bias dengan ke- berhubungan dengan agama, baik itu
lasnya.
pelajaran agama, organisasi Gereja,
Jadi pada hemat saya, subs- ataupun perkumpulan-perkumpulan
tansi dari liberalisasi pemikiran lain yang berkaitan dengan aktivitas
harus diarahkan atau menceragama. Kebijakan-kebijakan negara
minkan apa yang pada esensinya
juga bukan merupakan kebijakan yang
dibutuhkan oleh masyarakat lintas
kelas. Pertanyaannya, apakah ga- menguntungkan salah satu agama.
gasan Islam liberal atau liberalisasi Makanya, kalau Anda lihat perdebatan
seperti di Prancis tentang larangan
Islam tidak bias pada kelas para
penyokongnya? Saya pernah ber- penggunaan simbol-simbol agama,
kata kepada Ulil Abshar-Abdalla
baik jilbab, salib atau kopiah orang
ketika dia mengeluh “masak ada
Yahudi adalah salah satu bukti dari
anak ITS (Institut Teknologi Surapraktik sekularisasi.
baya) yang bertanya kepada saya,
ketika ingin membuat skripsi,
tentang spa yang islami – seolah-olah Islam mengatur segala persoalan”.
Saya katakan kepada Ulil, “itulah realitas keberagamaan di Indonesia”.
Ulil tidak dilihat sebagai tokoh sekular, justru dilihat sebagai salah satu
kutub kiai yang baru muncul, seperti mereka memahami munculnya Aa
Gym, Zaenuddin MZ, dan sebagainya.
Oleh karena hal-hal seperti itulah, bagi saya, sekali lagi saya katakan,
sikap kritis kita dan kesejatian kita sebagai rakyat yang harus tetap dijaga.
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Kritik saya kepada Islam Liberal adalah saya utarakan dengan pertanyaan
yang sangat struktural, untuk apakah menyesuaikan agama dengan
modernitas? Pertanyaan ini saya lontarkan dengan beberapa refleksi,
pertama, dia (agama) akan kehilangan otentisitasnya. Kedua, bukankah
modernitas itu merupakan barang baru, sedangkan Islam muncul jauh
lebih awal. Selanjutnya, ketiga, sebagaimana dikatakan gagasan Marxis,
bahwa seluruh gagasan kita tidak lain adalah refleksi dari superstruktur.
Karena superstruktur kita kapitalis, sadar atau tidak sadar, maka gagasan
keagamaan, sistem hukum, dan sistem pendidikan kita juga bersifat
kapitalis. Semuanya dibuat untuk menyerap tenaga kerja. Gerakan
keagamaan harus mempunyai kesadaran struktural seperti itu. Kalau tidak,
maka bisa jadi setiap hari akan bermunculan gerakan yang berbeda-beda
dan kita senantiasa harus selalu menyesuaikannya.
Permasalahan yang dapat muncul, ketika ide modernisasi diterapkan
dalam agama, akan sangat banyak. Di antaranya adalah persoalan religious
intimacy. Secara naluriah, begitupun dalam konteks beragama, ketika
berada dalam situasi tersendiri kita akan merasa asing, tidak tahu lagi tempat
untuk pulang. Lantas ke mana lagi tempat itu dapat kita temukan kalau
otentisitas agama kita sendiri telah hilang? Cobalah Anda sekolah ke luar
negeri. Di sana Anda tidak bisa mendengar lagi suara azan, orang mengaji
dan lain sebagainya. Mau kembali ke manakah kita pada saat seperti itu?
Jawabannya adalah agama.
Jadi, buat saya, otentisitas keagamaan tetap harus dipertahankan.
Sebab, agama adalah tempat kembali bagi orang-orang yang pernah
berdiam di “rumah”. Dalam pengalaman keagamaan saya, momen ritual
seperti pembacaan shalawat dan sebagainya itulah di mana saya merasa
kembali ke “rumah” saya, meski saya juga tahu bahwa itu hanyalah simbolsimbol. Saya tidak akan menyanyi Jingle Bell dan lain sebagainya, yang
memang dari dulu tidak terdapat di “rumah” saya.
Substansi dari gagasan keagamaan yang baru, seperti Islam Liberal atau
apapun namanya, itu seharusnya jangan terjebak pada kecenderungan kelas
di mana kita berada. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah jangan
menghabiskan energi kita hanya untuk melayani pertentangan-pertentangan
pemikiran, sementara tidak memperhatikan dan mencurahkan energi kita
untuk pemberantasan kemiskinan, penegakan keadilan ekonomi dan lain
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sebagainya, yang lebih esensial. Selama ini, yang terjadi di kita adalah saling
ejek antarkelompok yang berseberangan. Islam liberal terus dikritik dan
dihujat, sementara kemiskinan tetap didiamkan.
Dulu, ketika saya di LP3ES, kita bersatu dalam satu paradigma pembangunan yang menekankan keadilan dan pemerataan, di situ tidak ada
persoalan agama. Dengan ini jugalah, kemudian kita menentang negara
yang otoriter. Kenapa sekarang hal seperti itu seolah-olah tidak terlihat
lagi? Salah satu faktornya, bagi saya, kalau kita lihat lagi pada sejarah,
adalah penghancuran ICMI. Karena dalam sejarahnya, ICMI didirikan,
saya ingat sekali karena saya juga ikut hadir pada waktu itu, di rumah pak
Habibie, justru bertujuan untuk mengantisipasi munculnya Islam radikal,
di samping (tujuan lainnya) agar Islam memiliki representasi yang kuat di
dalam negara. Sayangnya, oleh kaum sekular, ICMI malah dihancurkan
pasca-presiden Soeharto. Maka sangat wajar kalau kemudian kotak pandora
itu pun terbuka dan unpredictable.
Wawancara dilakukan di Jakarta
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