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Jombang tampaknya merupakan jalur keluar bagi krisis politik
Indonesia. Boleh jadi hanya karena Jombang-lah yang punya tim
lengkap untuk menghadapi krisis.
Anda butuh hiburan untuk keluar dari kepengapan situasi
politik? Jangan takut. Asmuni siap membuat anda terpingkalpingkal. Pelawak papan atas ini ternyata asal Jombang. Anda
butuh siraman kontemplasi religius yang nyleneh agar bisa lebih
tegar menghadapi krisis? Jombang punya stok kiai mbeling Emha
Ainun Najib.
Sumbangan Jombang untuk menghadapi krisis tidak berhenti dari
urusan tertawa atau hal-hal “nyleneh” yang juga bisa membuat orang
tertawa. Ketika kebuntuan politik membayang akibat ketegangan
konflik yang cenderug ideologis antara Habibie versus Megawati,
lewat Poros Tengah Jombang menyodorkan alat pencair ketegangan:
Abdurrahman Wahid yang populer dengan panggilan Gus Dur.
Terakhir, ketika Gus Dur dihadapkan pada kemungkinan ter
jegal atau menjegal dirinya dalam pencalonan presiden, sementara
resistensi atau daya tolak Habibie dan Mega tampaknya besar
dan merisaukan, Jombang lagi-lagi punya jalan keluar: Begawan
Jombang yang rendah hati, bersih, dan menyejukkan, Nurcholish
Madjid alias Cak Nur.
Tetapi perkara terakhir, pengajuan Cak Nur menjadi calon
presiden alternatif yang mulai ramai disebut-sebut media massa.
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Proses pencalonan ini tampaknya tidak cukup didiskusikan dan
dijajaki kemungkinannya melalui teori kelengkapan stok jalan
keluar dari Jombang. Ini perkara yang lebih serius dan perlu
pencematan seksama. Ini perkara yang bukan sekadar dagelan khas
Jombang, melainkan menyangkut matematika korban kemanusiaan
dan demokratisasi.
Saya sendiri memahami pencalonan Cak Nur sebagai suatu
yang sangat serius. Di dalamnya terlihat komplikasi persoalan
yang tidak mudah. Alasan hidup (rasion d’etre) pengajuan Cak Nur
sebagai capres altematif memang ada, bahkan kuat.
Saya sulit membayangkan apa yang bakal terjadi pasca-SUMPR jika Habibie terpilih kembali menjadi presiden. Sebagai
figur capres Habibie mengidap banyak persoalan, terutama yang
bersumber pada ketidakotentikannya sebagai bagian—termasuk
bagian dari penyelewengan—Orde Baru.
Resistensi terhadap Habibie dari massa Megawati dan kelas
menengah politik juga sangat tinggi. Saya khawatir, Indonesia
pasca terpilihnya Habibie akan ditandai antara lain oleh ketegangan
politik yang permanen, gelombang penentangan yang besar,
dan penggelaran polisi dan tentara di jalan-jalan secara terusmenerus.
Saya khawatir Habibie tidak akan bertahan lama atau bisa
bertahan lama dengan represi. Implikasi dari semua ini bukan hanya
menimpa Habibie atau para pendukung militannya, melainkan massa
politik Islam. Pemaksaan Habibie akan menguatkan stigma bahwa
politik Islam identik dengan kekerasan, sikap familiar pada praktik
otoriterian, militerisme, dan anti hak asasi manusia (HAM).
Begitu pula halnya manakala Megawati yang terpilih. Bukan
soal identitas jenis kelaminnya yang bermasalah, namun terutama
kapabilitas dan ketidakotentikan Mega dan resistensi sebagian
kalangan Islam terhadap Mega. Saya khawatir kemenangan Mega
akan disambut gelombang mabuk kemenangan dari massa Mega
dan kelas menengah politik pemilik agenda “Asal Bukan Habibie”
(ABH).
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Di sisi lain, gelombang penentang akan tergelar dari banyak
kalangan penganut politik “Asal Bukan Megawati” (ABM) dengan
energi, amunisi, dan daya ledak ideologis—misalnya jihâd fî
sabîlillâh—yang sulit dikendalikan. Ketegangan politik permanen
boleh jadi akan menjadi ciri umum politik Indonesia pasca-SUMPR bila Mega yang terpilih menjadi presiden.
Gus Dur sebetulnya bisa menjadi alternatif dengan resistensi
dari berbagai kalangan lintas kelompok dan lintas ideologi yang
paling minim. Tapi sayang, Gus Dur sangat boleh jadi terkendala
banyak hal. Termasuk kurang solidnya dukungan terhadap Gus
Dur dan kelemahan jasmaniah Gus Dur.
Dari sisi teknis dan matematik, sangat sulit membayangkan Gus
Dur—dengan asumsi Habibie tetap bertahan sebagai pemindahan
dukungan ke Gus Dur—bisa menjadi altematif yang fisibel, sekali
pun secara kapabilitas—akseptabilitas ia layak.
Situasi ketiadaan jalan keluar yang mudah itulah membentuk
signifikansi kemunculan Cak Nur sebagai altematif. Cak Nur
mesti diperhitungkan sebagai tokoh yang memiliki kapabilitas dan
akseptabilitas memadai. Yang sangat penting, Cak Nur otentik. Jika
pun ada luka sejarah pada kalangan Islam tertentu yang pernah
tertoreh oleh Cak Nur, maka luka-luka itu adalah luka teologis di
level wacana. Jadi bukan luka-luka politik.
Keotentikkan Cak Nur kemudian menjadi alasan yang sangat
kuat bagi rendahnya daya tolak terhadap Cak Nur. Dan menurut
hemat saya, orang yang waras akan setuju bahwa lebih baik
membiarkan orang yang bersih seperti Cak Nur menjadi presiden
ketimbang figur peraih suara besar dalam pemilu namun mengidap
feodalisme—karenanya menjadi tak otentik—dan dikelilingi
premanisme politik atau figur tidak otentik yang dikelilingi
militerisme dan korupsi-kolusi.
Daiam kerangka itu, pemunculan Cak Nur bukan dilandasi
oleh semacam kegenitan politik. Kemunculan Cak Nur menjawab
kebutuhan riil untuk meminimalkan korban kemanusiaan dalam
transisi kepemimpinan nasional beserta seluruh epilognya; menjaga
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agar transisi menuju demokrasi bekerja pada tingkat minimal;
dan menghindarkan situasi tegang-permanen yang memancing
ledakan-ledakan besar akibat resistensi tinggi terhadap pemimpinpernimpin dan atau pemerintahannya.
Karena itu, menurut hemat saya, Cak Nur hanya boleh
muncul—kata “boleh” sengaja saya pakai untuk menggarisbawahi
bahwa saya sebagaimana sebagian kalangan (nonpartisan) lainnya
merasa memiliki Cak Nur sebagai Begawan, guru bangsa—dalam
situasi darurat serta sebagai solusi, bukan sebagai rekayasa masalah
baru.
Dari sana setidaknya ada dua skenario yang semestinya
dipikirkan untuk kemunculan Gus Dur sebagai altematif. Pertama,
Cak Nur muncul sejak awal dalam proses pemilihan presiden
1999-2004 dalam SU-MPR melalui mekanisme nonpartai, entah
lewat dukungan kaukus lintas Fraksi Utusan Golongan. Namun,
dengan skenario ini, boleh jadi akan ada perdebatan tak tuntas
mengenai apakah memang benar sudah ada situasi darurat. Kedua,
membiarkan situasi darurat muncul dulu pasca-SU-MPR sehingga
akan ada “undangan” bagi Cak Nur sebagai altematif.
Pilihan atas skenario itu, menurut hemat saya, mesti dilandasi
pertimbangan rasional untuk meminimalkan korban kemanusiaan
dan menyelamatkan transisi demokrasi. Tanpa landasan ini, sikap alter
natif Cak Nur kehilangan relevansi, bahkan raison d’etve-nya. v
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