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Kajian tentang tema Islam dan modernisasi selalu saja menarik
perhatian. Tema keislaman dan kemodernan merupakan sebuah
wacana pemikiran, yang mampu membangkitkan gairah intelektual
untuk mendiskusikannya. Tema ini menarik perhatian terutama
berkaitan dengan pertanyaan penting apakah Islam itu kompatibel
dengan kemodernan, melainkan juga memiliki hubungan organik
dengan modernitas. Karena itu, umat Islam memiliki kelenturan
yang luar biasa dalam melakukan adaptasi dengan perkembangan
modern. Islam merupakan agama yang paling siap menerima proses
modernisasi.
Seorang ahli sosiologi agama, Robert N Bellah, misalnya, secara
mengejutkan memberikan penilaian bahwa Islam salaf (Islam klasik)
itu sangat modern untuk ukuran tempat dan waktu pada masa itu.
Islam klasik ternyata memiliki ciri-ciri yang sama secara fundamental
dengan apa yang ada dalam masyarakat modern di Barat. Dalam
kata-kata Bellah, “when the structure that took shape under the prophet
was extended by the early caliphs to provide the organizing principle
for a word empire, the results is something that for its time and place is
remarkably modern.”
Demikianlah, Islam itu adalah sebuah agama yang mempunyai
watak, visi, dan pandangan ke arah kemajuan. Islam bukan agama
konservatif dan tradisional, melainkan agama yang memberi tempat
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bagi modernitas. Di sini, ada persenyawaan yang harmonis antara
Islam dan modernitas. Dalam hal ini masyarakat Islam bisa saja hidup
di alam kemodernan dengan tetap mempertahankan dan memegang
teguh nilai-nilai agama yang dianut. Bahwa menjadi modern itu tidak
harus menghadapi seseorang untuk tetap teguh dalam menjalankan
ajaran agama; seseorang bisa saja menjadi modern dengan tetap setia
kepada Islam.
Islam sendiri mengajarkan untuk selalu bersikap terbuka dan bisa
berlaku adaptif terhadap hal-hal yang baru (modern). Apalagi halhal yang baru tersebut mengandung nilai-nilai positif dan membuka
jalan ke arah kemajuan dan kemodernan. Islam juga menganjurkan
untuk mengambil pelajaran yang berharga dari manapun datangnya.
Landasan teologis yang selalu dijadikan rujukan untuk menegaskan
betapa Islam itu sangat terbuka bagi kemajuan dan kemodernan
adalah sebuah kaidah ushul fiqih yang berbunyi: al-muhâfaahah ‘alâ
al-qadîm al-shâlih wa al-akhdz bi al-jadîd al-ashlah (mempertahankan
nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang
[lebih] baik.)
Memperbincangkan gerakan modernisme Islam di Indonesia
tidak bisa dilepaskan dari sosok Nurcholish Madjid yang akrab
dipanggil Cak Nur, karena dialah tokoh sekaligus pemain utamanya.
Tentu saja Cak Nur tidak sendirian dalam menyuarakan pemikiranpemikiran pembaruan. Ada banyak tokoh seangkatan dengannya
yang ikut serta dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia seperti
M. Dawam Rahardjo, M. Amien Rais, M. Imaduddin Abdulrahim,
Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Adi Sasono, Jalaluddin
Rakhmat, dan banyak lagi yang lain. Namun di antara banyak tokoh
itu, Cak Nur mempunyai tempat yang khusus dan peranan yang
sangat dominan. Tanpa bermaksud melebihkan dari yang lain, Cak
Nur adalah sang pelopor dari sebuah kebangkitan apa yang disebut
the new moslem intelectual thinker, yang muncul sejak dekade 1970-an.
Bahkan dengan nada menyanjung dan penuh kekaguman, majalah
Tempo menjulukinya sebagai “lokomotif ” gerakan pembaruan
Islam di Indonesia. Tentu saja banyak argumen mengapa Cak Nur
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ditempatkan pada kedudukan yang sangat terhormat dan istimewa
dalam setting gerakan modernisme Islam itu.
Cak Nur adalah pemikir Islam yang mempunyai pengaruh kuat
dan luas dalam sejarah intelektualisme Islam di Indonesia. Pikiranpikirannya membawa dampak yang amat luas dalam kehidupan
keagamaan komunitas Islam; dan lebih dari itu ia bahkan menjadi
rujukan serta kiblat kaum intelektual Muslim Indonesia. Salah satu
bukti betapa kuatnya pengaruh Cak Nur dalam sejarah intelektualisme
Islam Indonesia adalah, ia telah berhasil mengembangkan wacana
intelektual di kalangan masyarakat Islam secara modern, terbuka,
egaliter, dan demokratis. Wacana demikian amat relevan dengan
realitas masyarakat Indonesia yang pluralis baik dari segi agama,
etnis, maupun budaya.
Bagi Cak Nur, kenyataan pluralisme masyarakat Indonesia itu
seyogianya menjadi landasan sosial, untuk menampilkan Islam secara
inklusif, terbuka, dan demokratis, serta mewadahi semua bangunan
tunggal: bangsa Indonesia. Meskipun umat Islam mayoritas di negara
ini sebaiknya tidak bersikap eksklusif, karena hal itu bisa mengganggu
hubungan sosial dalam semangat keutuhan sebagai bangsa. Wacana
intelektual seperti itulah yang sekarang ini menjadi mainstream, dan
lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Sejarah telah membuktikan,
bahwa wacana pemikiran keislaman yang bercorak pluralis dipandang
sangat sesuai dengan format masyarakat Indonesia di masa depan.
Wacana pluralisme Islam ini sangat penting, terutama dalam
upaya membangun harmoni sosial di antara segenap komponen
bangsa yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan agama. Dalam
perspektif teologi politik, wacana pluralisme Islam itu tercermin
dalam paradigma gerakan politik Islam yang tidak mengutamakan
aspek formalisme dan legalisme. Paradigma yang dianut oleh para
pendukung pluralisme adalah melakukan proses substansialisasi
nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan kebangsaan. Karena itu,
aspek-aspek keislaman yang bersifat simbolik menjadi kurang penting
dan tidak signifikan. Formalisme dan legalisme seperti tercermin
dalam pembentukan partai politik Islam atau negara Islam dinilai
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sangat tidak strategis. Terbukti bahwa ketika sebagian umat Islam
cenderung lebih mengutamakan formalisme dan legalisme, yang
terjadi justru proses alienasi dan isolasi politik dalam kurun waktu
yang sangat lama.
Dalam perspektif demikian, Islam seyogianya tidak dijadikan
sebagai ideologi politik, sebab selain dikhawatirkan akan mereduksi
nilai Islam, juga bisa mempersempit ruang gerak Islam dalam
dinamika sosial kemasyarakatan. Jika Islam tampil sebagai kekuatan
ideologi politik, maka itu bukan saja akan menjadikan umat Islam
sebagai kelompok eksklusif dalam konfigurasi kehidupan kebangsaan
kenegaraan, tetapi juga bisa menciptakan situasi yang rentan
terhadap munculnya konflik sosial-politik, yang dilandasi oleh
sentimen primordial dan emosi keagamaan. Konflik tersebut jelas
dikhawatirkan bisa membawa ke arah disintegrasi nasional.
Dengan segala kearifan dan jiwa kenegarawanan, terutama
untuk menjaga keutuhan bangsa, generasi intelektual Islam
modernis mencoba membangun sebuah paradigma baru, yang tidak
menempatkan Islam politik sebagai agenda utama justru bagaimana
Islam bisa menjadi landasan etik dan moral dalam membangun
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena
itu, Islam harus ditampilkan secara inklusif dalam realitas kehidupan
kebangsaan yang majemuk ini. Jargon yang sangat terkenal dari Cak
Nur adalah “integrasi antara keislaman dan kebangsaan” dalam wadah
Indonesia modern.
Cak Nur memang telah menjadi simbol kaum intelektual Muslim
Indonesia. Jika pada masa-kasa pra dan awal kemerdekaan, simbol
kaum terpelajar dari kalangan Islam itu melekat pada diri H. Agus
Salim dan Muhammad Natsir, maka pada masa sepeninggal mereka,
simbol itu disandang oleh Cak Nur. Dalam konteks ini, posisi
individual Cak Nur mempunyai resonansi yang sangat kuat dalam
menumbuhkan atmosfer intelektual di lingkungan komunitas Muslim
Indonesia. Pemikiran dan karya intelektualisme Islam di Indonesia,
tanpa bermaksud menyanjung dan melebih-lebihkan, Cak Nur bisa
disebut sebagai sisi intelektual Muslim modernis par exellence.
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Kapasitas intelektual Nurcholish Madjid memang terbilang
istimewa. Ia bukan saja menguasai secara sangat mendalam tradisi
ilmu-ilmu keislaman klasik, sehingga dengan fasih berbicara
mengenai banyak hal yang berkaitan dengan khazanah keilmuan
Islam tradisional, melainkan juga mempunyai dasar-dasar yang
kukuh di bidang tradisi ilmu-ilmu sosial modern (baca: Barat),
sehingga mahir mengartikulasikan gagasan-gagasan yang berkaitan
dengan dinamika sosial dan perkembangan masyarakat. Tentu saja
kemampuan tersebut merupakan kombinasi sempurna, untuk bisa
menyuarakan ide-ide pembaruan di kalangan umat Islam. Cak Nur
mempunyai otoritas intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan,
untuk berbicara tentang masalah-masalah strategis, baik yang
berkaitan dengan tema sosial kemasyarakatan. Kombinasi dua
kemampuan itulah yang melahirkan sinergi, sehingga bisa menopang
gerakan pembaruan Islam di Indonesia.
Demikianlah, Cak Nur telah berhasil meletakkan dasar-dasar
pemikiran yang kukuh sebagai landasan bagi upaya mengembangkan
kiprah umat Islam di tengah-tengah realitas kemajemukan masyarakat
dan bangsa Indonesia, dalam konteks inklusivisme Islam menjadi
sangat penting, untuk membangun persenyawaan harmonis dalam
integrasi bangsa. Dengan watak inklusif seperti itu, maka Islam akan
tampil dengan wajah yang ramah dan rendah hati, serta dilandasi oleh
semangat toleransi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran
apalagi kecemasan dan ketakutan, dari kalangan mana pun di luar
Islam.
Dengan ide-ide pluralisme itu, tidaklah mengherankan bila
Cak Nur, selain Abdurrahman Wahid, reatif lebih bisa diterima
oleh kalangan di luar Islam. Figur Cak Nur, seperti halnya figur
Abdurrahrnan Wahid, adalah sedikit dari tokoh Islam yang mampu
mengembangkan basis ketokohan dalam spektrum yang luas,
bukan hanya di kalangan umat Islam sendiri, bahkan non-Islam.
Barangkali antara Cak Nur dan Abdurrahman Wahid memiliki
tingkat akseptabilitas yang sebanding di lingkungan umat nonIslam. Nyata sekali kewibawaan Cak Nur itu bukan hanya sebatas
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di kalangan intern umat Islam saja, tetapi terasakan pula di kalangan
umat agama lain. Ungkapan seorang rohaniawan Katolik berikut jelas
menggambarkan hal tersebut: “Sikap dan pandangan keagamaan Cak
Nur itu bersandar pada sendi-sendi kemanusiaan universal, yang
melampui kotak-kotak agama.” Dengan demikian, basis konstituen
Cak Nur juga berkembang lebih meluas dan melebar, melintasi sekat
primordial dan menembus batas-batas agama.
Mungkin figur seperti Cak Nur itulah yang dibutuhkan oleh
masyarakat dan bangsa Indonesia di masa depan. Figur yang
menginsyafi sepenuhnya realitas kemajemukan masyarakat, yang
tercermin dalam pandangan-pandangan keagamaan dan politiknya
yang sangat terbuka, toleran, dan demokratis. Bagi Cak Nur, di bumi
Indonesia setiap elemen masyarakat dan bangsa harus mendapat
perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang etnis, budaya,
atau agama. Keinsyafannya akan realitas pluralisme masyarakat ini
bahkan melampaui dasar-dasar keyakinannya sebagai pemeluk Islam.
Meskipun demikian, hal itu tidak kemudian mengubah kesetiaamya
kepada Islam; Cak Nur tetaplah seorang Muslim taat yang siap
membela umat Islam bila mendapat perlakuan yang tidak adil.
Dalam situasi krisis kepemimpinan bangsa seperti sekarang ini,
tampilnya figur yang berintegritas, kredibel, berakhlak mulia, dan
terpercaya sungguh sangat dirindukan oleh masyarakat. Cak Nur
jelas merupakan tokoh Islam terkemuka yang memiliki kualitaskualitas tersebut, dan sangat memadai untuk bisa mendapatkan
kehormatan menjadi pemimpin bangsa Indonesia, dengan wawasan
dan visi pluralisme yang demikian kental, umat beragama selain Islam
mempunyai alasan kuat untuk bisa menerima Cak Nur menjadi
pemimpin bangsa dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia
yang demokratis dan berkeadilan. Wallâhu a‘lam bi al-shawâb. v
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