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ANTAtt Ci7IZTNSHIP DAr,i UlvthIAH

,;ng digunakan di kalangan masl'arakat Muslim dan Barat menjadi alasan

$*gapakajian 
tentang masyarakat Islan-r masih menarik untuk dilakukarr'

Ttilisan ini akan memotret dan mernperbandingkan konsep citizenshlp

J$ ufifidh, dan seianjutnya menganalisis bagaimana masyarakat Islanl

:i.:enraknai konsep ummah di era negara bangsa. Ketika kaum Muslim

Ji pelbagai belahan dunia mulai memasuki era negata bangsa, sistem

i"-rxerintahan yang dibangun berbeda satu sama lain' Sebagian negara yan?.

:err.,enduduk mayoritas Muslim membe'rtuk negara republik, s:bagian

rin tetap menggunakan sistem kerajaan. Ada 1'ang menggunakar: sistem

r.."rlerinlahan parlernen'rer, ada puia presiCe,.rsial, Tidak sedikit negar';,

.,l.rm rnenggunakan lslam sebagai dasar dari llegaranya. tetapi aja jtrga

..ifrg menggunakan sistem sekuler d'ngan tidak melekatkan agarne Calrtn

;.rr,s',itusi negara.

Seiring dengan hal di atas, negara-negara MLisiim, sebagaimana negar.'.-

r:.iara Barat, rremiiiki lvarga neqara derrgan iatar belakang buCa;'a. agarira,

:,in etnik yang berbeda. Dengan kata lain.'baik negara lslam lrlauilrn negara

.:Luler sama-sama berhadapan denqan realitas kebinekaan dari sisi agar'Ita,

.:rril, dan t ahasa. Salah satu fe:tctttena vang paiing kasat maia le!'iasa

::ri Ci dunia tsarat adalal.r seniakirt banl'ai:n1'a imigran dari negai'a-negara

,it:g berper,duduk Muslim di airlka, Tinur Tengah, Pakistan, Ilangiaciesh,

:rn sebagainya. Saat ini, hampir tjdak ada salu l.legara pun,\'ang r:ritolitilt
,r:ara budaya, agama, dan etnik Caiam kc,xposisi denrografi penciiuknya.

:i.:nipir dipastikan selalu atau kei.,rllpck minoritas yang "berb'eca", dan

!rl.inekaan selalu iradir. Daiam konteks periakuan terhadap xelompok

:ang "berbeda" lah, seL,iah sistem poiitik dari suaiu negara diu:i, apakah

r:amberikan ru;'ng bagi tercipiar-r',-a prcses demokratisasi, atau.'a:-, penuh

j::,gan tindak disk-riminasi. Secara khr:srs, tulisan ini juga akar :telihai

i;gaimana kebinekaan masyarakal dilihai iengan dua konsep yanEi'erbeda,

i aitu ummah dan citizens.

lslam dan Masalah Kewargaan

iionsep kewargaan menunjukkan status keanggotan sesecrang d;.a:n suatu

komunitas politik (c palitical communiqi)" Ketika konsep nega',--bangsa

maslh dalam bentuknlz -vang seiierhana, identitas etnik dan agama rnenjadi

salah satu fakror paling penting,vang me*andakas keterikatan masvarakat

terhadap sebuah komunitas politik tertentu. Karena itu, tidak heran bila

1ei

ANTARA CITIZENSFI'P DAN UMMAHZ

Kesetaraan dan Kesamaan Hak Kewargaan

Hilman Latref

Tf esamaan ras, warna kulit, etnis, bahasa cian aganta mer-ljacii salalr

-Krutu faktor dan alasan mengapa dari dulu hingga hari ini manusia

mengelompok. membangun entitas dan meml'enluk identitas' Dari waktu

ke waktu, seiring dengan perkembangan peradaban manusia' prose:

pengelompokan masyarakat semakin melembaga terutama setelah lahirnl';r

torrap negara-bangsa di era modern' Masyarakat rrrulai memasuki era barti

di mana seorang individu menjadi bagian dari-ata'u tepatnya menjadi

warga-sebuah negara. Seorang warga memillki keterikatan dengan negara

dan ia harus tunduk terhadap sistetn sosial dan politik yang dibangurr

dalam negara tersebut. Sebaliknya, negara memiiiki keterikatan dengan-

dan harus menjalankan fungsinya rrntuk segenap-warganya' Keterikatar:

antara warga dan negara inilah yang kemudian dewasa ini dikenal-dan

pernah diperkenalkan Jean-Jacques Rousseau-dengan kontrak sosial (socir;'

contract).Keterikatarr antara individu warga dan negara ini terwujud dalanr

ad,anya rumusan hak (rights) dan kewajiban (responsrbiiity)' Jauh sebelunr

Rousseau, filsuf Aristoteles sudah banyak men-vinggung tentang falsafah darr

makna kewarg aan dari suatu komunitas politik ini'

Konsep u,arga dall negara Cala:n kaitanny; Jengar agar:ra :ncmang telali

menjadi perbi ncanganhangat di kalangan para akademisi' Setidaknya' sudal-'

banyak kalangan yang mencoba mengeksplorasi dan mengkontekstualisasj

konr"p *u.gu (citizen)dan kewargaan (citizenship) dalam masyarakat Muslim'

Hai itu dilakukan karena Islam memiliki traclisi politik yang panjang sejal

lahirnya agamainidi Saudi Arabia sampai era kejayaan kekhalifahan Turki

Utsmani.lslamjugamemilikikhazanahintelektual-spiritualyangkaya'
yang dalam banyak hal, memiliki perbedaan dengan sejarah sosiai-politik

mas arakat Barat, khususnya Eropa, di mana konsep kewarganegaraan

modern dirumuskan. Perbedaan istilah dan makna dari konsep'kewargaan'

160
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membaca sejarah abad p:rtengahan Eropa, maupun abad perlengahsx

Islam, urusan kewargaan erat kaitannya dengan sejarah komunitas agarpr,

dan dalam konteks tertentu disertai dengan perpitldahan agama. Prosls

politik di Eropa antara Katolik dan Protestan adalah salah satu contohnya.

Kedua agama ini saling bergantian menjadi agama sebuah masyarakat Erop3.

Begitu pula dengan wilayah Asia Barat, India-Pakistan-Afganistan, danjuga

Indonesia. Pada masa lalu, identitas warga masih banyak berhubLrngan

dengan agama dan etnisitas. Kesanraan agama dan etnik meniscayakan

semakin kuatnya afiliasi seseorang dalam suatu komunitas politik. Dewasa ini,

apa'Jang tcryadi d! kalangar: kornuniias lr4usiim Rohingya di tengah-tengah

masyarakat Buddha di Arakan, konflik Kashrnir antara lndia dan Pakistan,

ketegangan masyarakat Pattani Muslirn dengan pemerintah Thailand, dan

Musiim Mindanao di rilipina Selatan adalah beberapa contohnya. Betapa

agama dan etnisitas di era moderir ini masih menjadi identitas utama yang

melandasi ide sebuah negara.

Perbedaan agama dan etnik juga menjadi faktor yang dapat berujung

pada eksklusi seseorang atau sekeiompok orang dari komunitas politiknya.

Dengan kata lain, gagasan tentanS kewargaan dapat ditandai dengan

adanya proses inklusi seseorang ke dalam-dan eksklusi seseorang dari-

suatu komunitas politik tertentu.l Dalam kajiannya tentanS antropologi

kewargaan (the anthropology of citizenship), Sian Lazar menekankan bahwa

ekskiusi merupakan satu aspek paling penting dalam diskusi antropologi

kervargaan.' Hal ini bisa dilihat tidak hanya pada mata pra-modern tetapi

juga era modern di mana perempuan, pengungsi, kelompok minoritas masih

sering mengalami diskriminasi oleh suatu negara maupun komunitas.'

Seseorang mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari negara karena

mereka dipandang'berbeda' dan dianggap bukan sebagai anggota penuh

sebuah negsra.

Philip Oxhorn, "Citizenship as Consumption or Citizenship as Agency: the Challenge of Civii

Society in latin America," in Helen James (ed.l, Civil Society, Religion, ond Global Governonce:

Parodigm of Power and Persuosion, London: Routledge, 2007, hh. 103-105.

Sian[azar(ed.), TheAnthropologf ofCitizenship:AReader,Malden&Oxford:WileyBIackwell,
2013, h. 8.

Lihat Sian Lazar (ed.), The Anthropology of Citizenship: A Reoder, Malden & Oxford: Wiley

Blackwell, 2013; Andrea Z. Stephan ous, Politicol lslam, Citizenship, ond Minorities: The Future

ol Arob Christions in the lslomic Middle Eost, Lanham, M D: University Press of America, 2010;

Mohammad Fadel,"Muslims Reformist, Female Citizenship, and the Public accornooation of

lslam in Liberal Democracyi' Politics and Religion,5 (2012): hh. 2-35.

___4$J4!4 c'Itz,tMHry_p4ry1'Miu4tt __ _ 1 63

T. H. Marshal mendefinisikan kewargaan, dalam arti cittzenship, sebagai

status yang diberikan kepada mereka yang merupakan anggota penuh ciari

sebuah komunitas. Mereka yang memiliki status penuh tersebut adaiah

sedejarat untuk memperoleh hak dan mendapatkan kewajibannya.' Marshal

iirga menekankan bahwa gagasan tentang kewargaan terkait dengan peran

rtegara dalam memenuhi apayang disebutnya dengan hak sipil, politik, dan

..osial kewargaan, yang mencakup di antaranya hak untuk mendapatkan

keadilan, berpartisipasi dalam kehidupan poiitik, menyatakan pendapat,

rrrendapatkan jaminan sosial yang ciiberikan negara' mendapaikan

:ul.siii dar'i pemerintah, untuk dipilih atau ditempaikaii sebagai pega'r.;i

pemerintahan dan hak untuk ciilindungi oleh otoritas r.egara. Defii:::i

kervargaan (citiz:rchip) seperti yang dikemukakan Marshal boleh -i:ii
rrerupakan konsep ideal, setidaknya secara teoretis. Namun, studi-st:j1

iain rnenunjukkan bahwa konstruksi kewargaan ternyata sangat kompl:.:s

ialanr realitasnya.Para peneiiti, khususnya antropolog dan ilmuwan poli::i,

nienemukan bahwa proses pembentukan identiias rian nakna citizersr..t

1iu sendiri tidaklah sederhana. Terlebih dalam era negara bangsa ke::.:a

latas-batas negara menentukan status kervarganegaraan seseoralig s.::a

r:renentukan hak-hak yang dapat dan tidak dapat ciiterima c'leh seseora:;.

.{!.trnya, dalam sr.ratu negara, sangat mungkin diberiakukan stratiiiicii

konsep kewargaarr, a*tara"anggota penuh" Can "bukan antgota peluh.-'

Konsep kewargaan juga saat ini masih Cipertaruhkan di dunia Ba:::.

ierutama meny afigklLtrnasalah perbedaan kebudayaan Can etilik dan baha: a.

I nrigrasi y ang terjadi secara besar-besaran dan berkesinallbunga:i da "z:1
'teberapa dekaCe terakhi;- memiliki dampak tersendiri bagi negara-ner::a

'da:'at ketika be tbicaraterrtangcitizenshir: serta hak-hak yang harus ii.r:erc -=:r

r.leh r,,'arga yang berasai dari kelompok imigran. Begiiu halnya fi d::,e
l,1u:iim. Banyak nqgra-rrcgara cii Timur Tengah sangat suiit atau bah.,:.:t

n,.rstahil untuk rnenerima perpindahan atau melakukan Frrases nai'rrail'=:i

kewarganegaraa* seseorang yang berasal dari luar negar a, ap alagi petda-:-g

iengan latar beiakang ag ma )'e:r.g berbeda. 1g:renz itu, perbedaan se,:i;
diCefinisikan da* sering bc:'.:jur,g pada tindakan diskrininatif, vr,isai:,-'a

periredaan status antara penduduk asli dan pendatang, antara tmir:-.-n

Cengan latar betrakarg etnik/agama terreniu dan pendi;auk 'asii' set-::

4 Geo frey Stokes, 'Glohl Cif:enship", in W- Hudson and ,. Kane {eds.}, Refr?inking Austr. :n
{itize*ship, Gn&rk$p: Cambridge Uniwrsity Press, 2000, hh- E&87; (Marshag i994: '-11-

174r.
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Hilm Latief184

negara, antara mayoritas dan mlnoritas, dan sebagainlia' Artilrva' hak-hak

seorang warga sangat bergantung kepada konteks politik sebuah negara,

dan nampaknya ikatan primordialisme tetap atau masih menjadi dasai" dari

pembent'kan masYarakai.

Tentang Ummah

Sama hainya dengan konsep citizership modern, di dalam masyarakat islam

dikenal pula istilah um mahl'anghingga hari ini masih meniadi isti)ah generik

ciigunakan untuk nienyebut masyarakat Muslim' Ijnn"rh ad'iah sebuah

konsep ideologis dari suatu komunitas politik' Dalam literatur Islarn' makna

',,,.ptah ;ecara normatif kerap disepadankan dengan "bangsa" (nafron) )'ang

rnerujuk pada sekelompok masyarakat yang kepacianya seorang indiviCu

memiliki rasa memiliki dan keterikatan's Di dalam Al-Quran' kata untr:r;h

disebut sebanyak 64 kaii dengan ragam konteksnya' lstiiair unirnah sering

diasosiasikan dengan qabilah' qawm, sya'b,thabaqah'-1ami'oh' don thtiifah Kaum

Muslim sendiri sering menggunakan kata ummahuntuk menunjuk komuniias

Muslim. Tentu saja, bila melihatnya dalam konteks modern' kata timrr;it

berada di luar bingkai konsep negara-bangsa, dan daiam konteks terterll"l

tidak selalu bisa disepadan dengan konsep crtizenf citowtt ciaian.r per.rgertian

niasyarakat Barat. Justru dengan kata ummah itulah kaurn \iuslim memiliiri

fleksibilitas dalam penggunaannya. Makna ummoh bisa dilekatkan pada

suafu komunitas kecii penganut agama tertentu, pada kelornpok masyarakat

lviuslim di suatu negara, pada keseluruhan masyarakat Islam tanpa mengenal

batasan geogralis maupun negar a,dan juga pada keseluruhan nranusia tanra

dibedakan secara agama.' oleh karena itu, masaiah hak dan kewajiban 'ia:i

seseorang yang menjadi bagian dari ttmmah, daiam p'engertian yang beratan:

tadi menjadi komPleks.'

Sebagaisebuahkonsepideologis,AliSyariati,seorangintelektualdengan

latar belakang Syi'ah, menyertakan konsep lain kepada ummah' yaitu

Mohammad Hasl''m Kamali, "Citizenship: an lslamic Perspective"'Journol of lslomci Low ana

Culture,\,lol. Vol. 1.1, No 2 (2009), hh. 124 & 130

Dalam entrytentang "Ummah", M. Dawam Rahardio menjelaskan bahwa terdapat setidakrya

empat makna yang diasosiasika n pada ummoh, yaitu: 1) bangsa' rakYat' kaum Yang bersatu

atas dasar keimanan; 2) penganut suatu agama tertentu atau para pengikuI seorang nabi;3i

masyarakatumumatau"khalayakramai;dan4) seluruhumatmanusia M'DawamRahardjo'

Ensikpoledi ALQuron: Tofsir Sosiol Berdasarkon Konsep-konsep Kunci' Jakarta" Paramadina'

2002, cet'2,h. 483.

Mohammad Hashim Kamali, "Citizenship: an lslamic Perspective;' 124-127't

l
rt
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rrr.;t"tah. Pasalnva, dalam definisi yang dirumuskan Ali Syariati ,ummahlebih

rni:upakan sebagai sekumpulan orang yang niemiliki t.rjuan dan haraparr

y j:--S sama dan di bawah kepemirnpinar: yang s.inra. Oleh karena itu, imamalt,

,1i :m pandangan Syariali harus hadir untuk iiapai memberikan petunjuk

j;:: rrenjadi panutan bagi ummah.' Dalam konteks ini, apa vang digambarkarr

ci::: Syariati adalah untuk menjelaskan hu'oungan antara masyarakat darr

r.iiiira, antara seorang pemimpin dan masyarakatitya, atau antara seorarlq

r:r;r dan unmah-r,ya. Dalam literatur juga digambarkarr bairwa setidaknt'.r

::::zyat dua model pemaknaan terhadap iimrnah vang diformulasikarr

.'r:,.arakat \1uslim, vaitu ummah da!ar:r mai.na .r'anq inklusi,'iian umr_rl,l/l

:, ,:rt arti eksklusii.

Si{at lnklusif Makna Ummah

\l:r.:.a normati{ ummah diasosiasikan dengal'l konsep A.1-euran mengenli

:r,, ;arakat atau bangsa-bangsa {s-r,uirb) da;: suku-suku (q.rbotl}. l\4enurut

:.- l-:ran, orang yang paling baik di sisi Ailah :iiihat dari ketaku'aan merei.r
i:-r ,1.l-Hujurat a9: 13), bukari semata pa;: latar belatang bangsa ,Jal

i:t,-i:uannya. Bila kita kaitkan konsep umr-,ir ini dengan l.:o:rsep ne;ere

:i:j lrasa ar,'al lslam, para sarjana banyal: '.ang ntcr-ujuk kepaia ljia.genr

)"1,:.:rah, yar,g dipercai,a sebagai beniuk pailrq arlal negara d;l:n se,iarah

i,..::. Pada lnasa itu, Nabi Muhammad Sa,..,. harus lrieljnlulgi stluruh
:-.:.:*duk kota Mariinah 1.'ang terdirj iari p,e,l:g:.i etnik, suku dan kelomrck

ai,:.a.t Sifat inklusif urnrnah ini diindikasikall dalanr stucii lans i;lalrul:al
i .=:. \'1. Hashirn Kamali:

The Prcphet-cum-head of state himselt' dic -ot insrst an embrari:a !slar
os a precondition of citizenship" The ConsltJion of Medino ockncarledgec
and deciored the )evls c! lvledino to be part a'the ummah thot the propher

argonized immediofely after his migrotian tt Medino. Moreaver, r.here ts

nowhere a require{*efit in the saurce oJ Sitri'a to soy thot nan-Mus!irc
rcsident, the :t-called dhimrni, rrlust become ltluslim first beiore i.e or she
can become t citizen af on lslamic stote.t.

!::agzimana di.kutip M. Dawam Raf:trdio, En sikpoi e cl Ai - Qu r a n, h. 486.

'. A. Fadhil Lubis, "lslamic Perp€ctve on Citizenship and Statehoad," io Arlumardr A:ru
;-d Wayne l-iudson, tJlom &ey$d Co{rfiict: krdonesirn tslom dan Western poliical Thzrxy,

-ampshire and lturlington; Ashgate, 2008, h- 79; Molrammad Hashim Kemaii, "Cihzr:rdup:
za lslame Perspective : i. L/4.

.stjLaft nrodern yang sepadac &lgan ko*sep Exat citizenship dahrn bahasa Arab adatah
nwotfur*ah,*$l€filara urtr* istilah rjtizen ?d.al€h muwotin.

10
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(Nabi Muhammad yang sekaligus kepala negara tidak menentukan

kepemelukan agama lslam sebagai sebuah prakondisi kewargaan. Piagam

Madinah mengakui dan menyebut orang-orang Yahudi Madinah sebagai

bagian dari ummoh yang dibentuk Nabi setibanya ia hijrah ke Madinah.

Selain itu, tidak satu pun sumber dalam Syariat lslam yang menyatakan
. bahwa penduduk non-Muslim, yang disebut dzimmi, harus menjadi Muslim

terlebih dahulu sebelum dia menjadi warga dari sebuah negara lslam).

Kutipan di atas mengindikasikan bahwa, dalam kota kosmopoiit

lvladinah, agama bukan nrenjadi fakior utarna )ang menentukarr siai.rs

kewargaan dari para penduduknya. Postulasi ini didukur,g oleh hai:s

yang menekankan prinsip-prinsip egaliter dalam ummah: "\4asyarakat :tu

sederajat-sejajar seperti halnya deretan gigi dari sebuah sisir. Tidak a:,r

kelebihan atau keutamaan bagi seorang Arab terhadap orang llon-Arab:

keutamaan seseorang ditentukan oleh kesalihan atau ketakwaannya." Selailr

itu, menurut hadis tersebut, "perbedaan-perbedaan yang didasarkan paia

kelas sosial, kekayaan, keturunan maupun ras tidak dikenal."" Untuk i:u.

masyarakat dari pelbagai latar belakang ras, agama dan etnik yang tinggal :r

sebuah negara Islam dapat memperoleh hak-hak yang sama dan perlakuan

yang sama dari negara.

Sifat Eksklusif Makna Ummah

Meski memiliki karakter inklusif, istilah ummal', sebagai sebuah kons:p

ideologis-politis, juga memiliki sisi eksklusifnya. Hal itu d.itandai dengan

adanya gagasan tentang eksklusi. Berdasa-kan kajian sejarah, para penganiat

menghubungkan gagasan kewargaan dalam masyarakat tviuslim dengan

isiilah dcir al-Islam (Wilayah Damai atau Wilayah Islam). Dalam bentuk klas:k

negara Islam, kewargaan dapat dibedakan tidak dengan keanggotaan dalan

komunitas politik, melainkan juga dengan afiliasi keagamaan. Menurut

pendekatan tersebut, warga negara (ummah) adalah orang-orcng yang

r-".engikuti dan memeluk agama Islam di wilayah negara Is1am. Penduduk

non-Muslim yang tinggal di negara Islam, yang disebut dzimmi, dilihal

sebagai "warga kelas dua" (secondcitizens). Para peneliti berpendapat bahwa

bentuk awal kewargaan(citizership) dalam masyarakat Islam adalah kurang

11 Nawaf A. Salam, "The Emergence of Citizenship in lslamdom," Aron Low Quorterly,Yol. T2,

part 2 (1997); h. 134.
:
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etaliterr2 dan oleh karena itu, katlrn non-Muslim tidak mendapatkan sLatus

reng setara (the equal stotus) tidak pula menikmati hak-hak yang sederajat

t:ii eQualrighrs)'''

Terkait dengan alasan mengapa non-Muslim dilihat sebagai "warga kelas

:;a" $econd class citizen) pada masa awal penrbentukan ummah, Nawaf A.

S3jam mencata t:"lslam,strtctly speaking, didnotknow citizenship... andthe ummah

.:;eolitical community,being exclusively based on justreligions, the Dhimmi(s) did

t..:! analify for membership" (lslam tidaklah mengenal konsep kewargaan...dan

.:.:-r;h sebagai komunitas politik, 'oetul-betul didasarkan pada aca;.na, rian
,;:::,r: dttrLmi berada di luar krralitrkasi se ':agai anggota umm *). Salam juga

::e:regaskan bahwa kauni dzimmi "co,sldnotenjoy,accordingly,the samerights

.i: inose accord,ed to Muslims, but neither were they obiigated by tne sarne tluties"

r:. jak menikn.rati hak-hak yang sam3 sebagaimana yang diperoleh kaum

i.t.rslim, tetapi mereka juga tidak mendapatkan kewa.iiban seperti halnya

,.;.'ajiban yang harus dilakukan penCuduk Muslim).'o

Lagi-lagi, apa yarg digambarkai: di atas, yaitu dua siia[ makna vang

r::reda dari kata ummah didasarkan pada pengalaman silam kaum Muslinr

i: ::^,ana negara-bangsa beium hariir. Karakteristik inklusifdan eksklusifdari

k--nsep kewargaan pada masa arval islam sangat relevan dengan pembahasan

k::a tentang bagairnana negara dar: masyarakat berupaya niemenuhi "hak-

i:ir" warga negara. Berakhirnya kolonialisrne Barat di uilayah-wiiayah

:.1uslim pada paruh abad ke-20 tclah rnengubah pemahamar, kau:n Mrslim

t.rtang kervargaan. Dalam rtegara-bangsa modern, komunitas politik

:r:ak hanya diciasarkan pada kelompok agama terienlu, teiapi juga ciapat

n'.:ncakup seluruh anggota kelompok masyarakat apa pun agamanya. Akan

t.:api, di kalangan Muslinr sendiri. "kesatuan ummah" masih menjadi hal

',ang mendasar. Hal ini bisa dibuklikanbagai'l,.lnakaia -:rnr.ah dlladrkan

sebagai terma untuk menjustifikasi aktivitas keagamaan, sosial ekonomi dan

pciitik.

lJmmah dalam Aktivitas Sosial, Keagamaandan Politik

Daiam cita-cita sosialnya, Muhammadiyah, organisasi sosiai Islam terbesar di
In,lonesia, juga menjadikan ummah sebagai landasannya khususnya eS. Ali

12 Mohammad Hashin, Kamali, "CitizenshiP: an l$amic Persp€{tiue," fL 1r?-

13 Nawaf A. Salam, "The Emergence of Citizensftip in hlamdonrj h. 1!l4-

t4 Nawaf A. Salam, "The [,nergence of Citizenship in lslardots,- h- 134.
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lmran: 104. Selengkapnya, terj emahan ayattersebut berbunyi demikian: "p0,

hendaklah ada di antura kamu segolongan ummah yang menyeru kepada kebajikan.

m c r ryuruh kep tda y ang makruf, dan mencegah dar[ y ang munkar; merekalah or ang.

orang yang beruntung." oleh karena itulah, Muhammadiyah mendefinisikan

dirinya sebagai "gerakan dakwah lslamamarmakruf dan nahimunkar". p31r,.,,

pengertian ini, seluruh aktivitas Muhammadiyah dibingkai dalam kerangka

nrerr_r,erukan kepada kebajikan melalui peibagai aktivitas sosial. 6a1o

'kfi.iir'' dalam ayat tersebut identik dengan kegiatan-kegiatan sosial yang

n^:ndorong kesejahteraan lunmah. Demrkian pula ciengan organisasi sosia!

keagamaan lslanr lainnya di lndonesia. Dalam sebuali dokr-tmen tentarrg

Jvfal..rrli Khoiru lJnmah, organisasi Islam Nahdlatul Ulama menekankan

pentirrgrrya kesatuan umnnh dalam rangl:a ;leningkatkan kesejahteraan

mas,r,arakat, di ar.rtaranya <iengan cara membangun persyarikatan di bidang

sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, dalam Konferensi Forurn Zakat Durria

yang pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 2010, kata urnm,:ir

juga menjadi bagian penting. Penyelenggara World Zakat Forum mengusung

tema "To Strengtl.ren the Role of Zakat in Realizing the Wellare of the Ummah

through International Zakat Network".

t:nrntth juga diimajinasikan sebagai sebual-r konsep ideal dari bentuk

komunitas Muslim -r,ar-rg memudarkan batasan antar-negara. Hubungan antar

negara dan globalisasi telah mentranslormasikan elemen-clemen kewargaarr

(citizenshtp), secara umum, dan elemen-elemen ummah, secara kh'"tsus, Cari

sekadar masyarakat yang tinggal di wila.vah atau negara tertentu, menjadi

"warga global" (global cttizens) atau malah "warga transnasiotral" (transnaticn4|

cittzenship).1'Dengan demikian, bila urnmah memiliki dimensi global, maka

demikian pula adanva dengan kewargaan global. Dalam konteks ini, makna

hak dan kewajiban juga menjadi lentur, mengikuti nendelinisian masyarakat

tentangcitizen dan tunmah. xetika terjadi konflikyang melibatkan komunitas

Muslim di belahan dunia lain, rnisalnya kasus Palestina, maka konsep urnmurh

juga digunakan untuk melegitimasi aktivisme politik dan kemanusiaan oieh

anggota ummah di belahan dunia lain. Indonesia yang berp:nCuduk Muslir:,

palingbesar di dunia dikenal sebagai negarayang palingL.iryak mengirimkan

organisasi-organisasi kemanusiaan (meskipun tidak identik dengan jumlah

bantuan paling bar,;ak) ke Palestina. Hal tersebut, dilegitimasi dengan sikap

solidaritas sesama untmah.

15 Lilrat Geoffrey Stokes, "Transnational Citizenship: Problems of Definition, Culture and

Democracy", Combridge Review of lnternotional Afioirs,Vol.t7, No. 1 (2004), hh. 119-135.
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Demokrasi dalam Kebinekaan:

Membela Warga dan Melindungi U mmah

^\rltropologAmerika, 
RobertHefner, menyebutkanbahwa "rhe mostcontelfiotr-s

:..r;r which the (lndonesian) leaiers coulrl not agree was whetlrcr ihe state shouLl

,.,tose different rights and dui:.'-s on citizens ttccortitng to religtori." (s:.lah satu

-::saiah yang sangat menantang dan belurn pernah disepakati secara bulat

.: k,rlangar: para pemimpin i,ji Indonesia, penulis makalah] arialah apakah

,r..i3ra harus menerapkan hail dan keri ajiban kepada rvargan_\'a berdasarki:n

..:::na).'o i'e:'nt'ataan Hefni: iersetut t,r.narik i:a:'ena gar:san tcnra,ig

...:irentuka.r l-rak cian i.:ewajii:"n berdasarkan agarrra bernrula i:: i oanJangan

:r1i;ng id.oiogi n':gara da:: kemudjan rrtakna kervargaar,. p..11.,a1 Lrisa

:r::irnya ide".logi negara diiasarkan pada aganra telah men-ja:r perdebatan

:..i:iiang tersendiri cii kalanga: para pendiri bangsa Indonesia segera setelah

i rcLrblik Inicnesia berJiri.'- !:la saat itu, sosok-sosok utarra :ari kelompok

:.;5ionalis l.lushm dan Nasicralis Sekuler, 1,ang dirvakiii di a::iaratrya oleh
..iisir dan Soekarno, bercie.lat panJang. Tokoh-tokoh pen;-:i bangsa ini,
.::rEkat ka:a. akhirnl,a berse:akat unruk rnenghiiangkan tu'-h kata dalanr

i .:gam Ja<arta, yaitu "kei'.;-;iban nren_:aiankan s-r'ariat Is-"::r bagi par':,1

;":::ielukn,.a". Hi;rgga hari :r-ri, tujuh r:ata rersebut teiair i'e :':;.nti meniadi

.;.; prerlar:a dari Pancasila. 'i,:ruliar-iar vang ]\"iaha Esa".

Indones:a saai ini masih .rokoh berdiri sebagai riegara r..:'.g didasarkar-,

'::ia Pancaiila dengan sembc..'an,Bhin,rcLsTunEgai lka,yang ci- arti "BerL.eda

retapi teta! :atu". Inrionesia aCaiah negara yalrg bukan nega:: agama, tidak

::1a mengi:iain: senagai neiara sekuier:. Sebagai salal.r sair :--egara palir',g

'::urai di du-ia. Indor'esia keiao dihadapkan pada persoaian-:::soalan dasar

',ing ffi€fi:.-dngkut hak-ha,: wargan_\'a. \{unculnr,a kelot-----.k-kelompok

r::rnoritas 3: ruang publik :an diangg.p L,crt'ecia oenga,- ..:lompok aru:
':=ma, serirg raii menstin-lasi konfllk horizontal-komut-ra. ian berujung

rada tinda?"an keilerasan s.sama anggota .narga negara. Can langkah

ciskriminatri dad negara. Lasus yang menariil untuk diar:" :sis nrengenai

irewargaa:: di lr.rion*ia, dala:n konteirs kervargaan adalah i: :ungan antara

Rabert V.l u. el*s t.ed-i Pofitic. cf Multiculturslism: Plurolism ond Crei.-ship in Maloysio,
Singdpa.t. an6 iodof,aia,Har,. rlu: Universitysf Hawa'i Press, 2001, h. :r.
luthfi Assrtui.acb, &fl ond the Seculor Stdte in lndonesio, sinE3:cre: lSEAq 70C3;

Afunad S;:fii Maarii 'Islam as the P:sis of tlle State: A Study of the tsr:Tic Politicai ldeas

a5 Hlected in Coflsn'frcnt Ass€mbly Debates i, i;ldonesia', PhD. DissEiEtion, University of
--hicago,1983.
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mayoritas dan minoritas, misalnya hubungan antara mayoritas Muslim Sun:ri

di Indonesia dengan kelompok minoritas Muslim Syi'ah Can Ahmadiyah dalarn

satu dasanarsa terakhir. Terjadi beberapa kasus yang melibatkan tindalan

kekerasan terhadap kedua kelompok ini di beberapa wilayah di Indonesia.

Beberapa kasus kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah terjadi di wilayah

Jawa Barat seperti Bogor, Kuningan, dan Tasikmalaya ketika komunitas ini,

termasuk rumah dan tempat ibadahnya diserang dan dirusak oleh kelompok

te*entu secara tidak bertanggung jarvab." Tindak kekerasan juga terjadi di

Sampang N{adura ketika ratusan warga Svi'ah dari sebuah desa di Sampang.

Ma,iu,:a, harus keluai menirggalkan desanya karena mendapaikan sei"angan

dari warga iainnya. Puluhan keluarga minoritas Syi'ah ini akhirnya Irarus

tinggal di sebuah gedung oiahraga (coR) yang difungsikan sebagai tempat

pengungsian.

Ada dua hal yang ingin sa-va tekankan dalam tulisan ini terhadap kasus

di atas, yaitu bagaimana peran negara (pemerintah) dalam menyikapi

perbedaan tersebut, cian pada saat yang sama memberikan hak dan

perlidungan warganya. Tentu saja, terjadinya kasus tersebut, selain karena

faktor-faktor sosial dan politik yang lebih besar, juga karena mereka

berbeda, khususn,va dalam menrahami dan mempraktikkan sebagian ajaran

keagamaan. Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang dianggap otoritatil
dalam merumuskan pendapat para ulama, ternyata dalam fatwa yang

dikeluarkannya berpendapat bahu'a Ahmadiyah dan daiam konteks tertentu

Syi'ah adalah "sesat" atau teiah "menyimpang" dari ajaran Islam (yang

dianut mavoritas) di indonesia. Karena itu, mereka telah dieksklusi dari
'keanggotaan'ummah.

Selaras dengan MUI, Menteri Agama Republik Indonesia, Suryadharma

Ali, yang juga politisi dari Partaj Persatuan Pembangunan (lln), pada

saat peristiwa itu terjadi, tidak menempatkan diri sebagai representasi

negara yang melindungi seluruh warganya. Sebagaimana terlihat dari

pernyataan-pernyalaannya, Menleri Suryadharma berpendapat bahwa

kelompok minoritas tersebut, khususnya Ahmadiyan, telah menyimpang

dan meminta kelompok ini untuk bertaubat dan kembali memeluk Islam

yang 'sebenar rrya' . Pernyataan yang kurang bersahabat dari pejabat negara

18 Lihat, Ahmad Najib Burhani, "Hating the Ahmadiya: The Place of Heretics;;n Contenrporaru

lndonesian Muslim Society" Contemparory /s1om 8, No. 3 (2014), hh. 133-152; "Treating
Minorities with Fltwa: A Study of th. ,lhmadiya Community in lndonesia, Contemporury
Islom 8, No. 3 (2014): hh. 258-301.

j. ryI4!&cjMEJ5 H]l pAry qurr44lj

1pi bukannya mengurangi ketegangan antara Relompok mayoritas dan

ninoritas, tetapi justru telah memperburuknya. Meskipun demikian, sika;r

yang berbeda ditunjukkan cieh Menteri Agama berikutnya, Luknrar.r Hakirn

Saifuddin, yang juga merupakan politisi PPP. Menteri Lukman membuz,r

*tnyataan yang ielas dalam merespons kondisi ini dengan mengatak;:n

bahrva setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk tinggal di dr:,a

(tempat asal rvarga Syi'ah) dan dapat beribadah sesuai riengan keyakinanrrya

dl barvah perlindungan konstitusi rlegara. Menteri Lukman juga nrenolal

:egala bentuk upaya yang dilakukan tokoh masyar-al:at lokai di Sidnarjr,,

I:1a Tir',rur, unluk nrengeq:balikan i<epercalaan keic:rpck rninoriias Sy:';';:

kepada tr"ad;si Sunlri sebai: kelompok mayoritas juea irarus merglrorrn,:i
dan mengliargai kelomp rk minoritas.

Reirrterpretxi dan KontekstuaJisasi l.i mm ah dalam Kebinekaan

Konsep kewargaan daiam masyarakat lndonesia 1'ang mayoritas N4u5....1

memang perlu dirlkirkan ulang, setidaknya bila l-.eranggap an bahwa aga:: a

lxasiii memberikan cengaruh kual dalam rnerrl-.eriran nrakna terhaie:
masalah hak dan kerva.jiban seseorang. Bila diskursus tentang isu ktrr,arga;;-:

{cttlztnship) l,ang dimunculkan s:}ama ini adaiah bagaimana n{:y,a:2

rnenempatkan warga dalarn posisi yang setara, teriepas darj latar L.e l;rkar.g
agarna, budaya, etnik, dan bahasa v,.arganya, maka bisa puia dikentbang.:a:,
perspektif lair-r,yailu r:g::imanaagar warga,iuga ntemiliki kesadaran bah...,a

mereka set".ra dengan sesamanya_ Secara khusus, Ji kalangan Mus.::-:t
Indonesia. lonoep urnnnlr dapat diir:te:"prelasikan dan iikontekstualisasi, :.r
dai*rn kebinekaan Indonesia. Terkair hal itu, ada bei:rrapa isu,.la, stra:=:j
tang bisa ditawarkan.

Kedua, meiakukan universalisasi makna ummah. Di dalanr _\i_eu:":r
maupun hadis terdapat banyak kekrangan tentang ,;.mmah dayt pada.:-.:1

serta asosiasi maknanya, baik yang berorientasi eksklusif maupurl inki;-.:.
0ieh karena iiu, dalam konLeks kebinekaan Indonesia para aktrvis sc.:ai
dan intelektual Muslim perlu mer;;muskan makna u.mmah yang egaii::r.
Saiah satunya de*gan mentransfcrrnasikan makna i;mnch-vang terb.::s
dan sempit yang rnerujuk kepada sekelompok crzng dengan idenr:::s
keagamaan terterfu, misalnya kaum Muslim, meojadi umat nranus::.
Sebagai ilustrasl noasalah solidaritas dan persaudaraan menjadi bagia. ::ri
agenda yang dikaapanyekan umat bergama Di kalangan Muslim diker,ol
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pada umumnya dengan istilah ukhuwwah islamiyyah, yang umumnya berarti

persaudaraan Islam. Ahli tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab, dalam salah

satu karyanya memaknai ukhuwwahIslamiyyah bukan saja dalam pengertia6

ukhuwwah sesama orang Islam, tetapi juga "ukhurwvah dengan cara Islarn"

yang harus dibangun dan dikembangkan, termasuk dengan orang-orang

non-Muslim. Saat ini juga dikenal konsep-konsep baru di kalangan Muslim,

yaitu ukhuw,wah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan) dan ukhuwr.r'ah

basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan), Begitu pula dengan istilah umrnoh.

Ia dapat dimaknai sebagai "umat manusia" yang satlr sama lain saling

membutuhkan dair rrrembantu untuk mer:capai tujuan yairg lebrh besar di

bidang sosial, ekonomi dan politik.

Pertam;, menginterpretasikan makna umm..h s.,r-ara lebih egaliter dalam

konteks kebarrgsaan. Posisi makna dari konsep wnrnah secara politik memang

menunjukkan superioritas di satu sisi, dan identitas politik di sisi lain yang

dalam konteks tertentu mengeksklusikan anggota selain ummah. Bila kita

membawa diskursus tentang ummah dalam konteks kebangsaan di Indonesia,

maka ada banyak tugas yang juga diemban oleh para aktivis dan intelektual

Muslim, yaitu mendefinisikan konsep urnmtth dalam konteks lndonesia,

dan merumuskan hak dan kewajiban mereka. Prinsip egalitarianisme

dapat ditentukan ketika kita sudah berb'icara teniang hak dan kewajiban,

tentang peran dan parlisipasi seseorang sebagai !\'arga negara dan sebagain

bagian dari ummah (masyarakat Indonesia). Perundangan-undangan dan

peraturan peraturan yang dibu:t oleh negara acialah hal pokok yang harus

-nengakomodasikan kepentingan seluruh ummah atau warga negara yant

ada di inConesia. Dalam konteks Indonesia yang bineka sangat mungkin

negara mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi kelompok anggota umat

terteniu yang berbeda dari anggota umat yal1g larn, namun dalam konteks

mendorong memberikan kemaslahatan bersama cian bukan tindakan yang

diskriminatif yang berdampak negatif.

Kedua, memfungsikan ummah sebagai agensi perubahan kolektii.

Indonesia adalah negara yang bineka, dan Indonesia menghadapi pelbagai

persoalan sosial, ekonomi dan politik yang akan berdampak kepada seluruh

warganya, terlepas latar belakang agama, ras, etnik dan bahasa. Masalah

kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, diskriminasi, ketidakadilan, dan

lain sebagainya adalah beberapa bentuk persoalan yang dihadapi oleh

bangsa ini. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat Cr incionesia, dalam

pengertian ummah, dapat memfungsikan diri sebagai agensi perubahan

A|ag.A ulqrNsxg pAN UjU[rAH fl3

kclektif. ltmmah dapat memandang persoaian-perioalan tersebut di atas

sebagai persoalan bersama yang harus dihadapi bersama-sama. Bila sudah

rcrjadi banjir, kemacetan, bencana alam, kebocoran an14raran negara,

korupsi yang merugikan rakyat, maka yang akan terkena dampaknya adalah
{emua anggota masyarakat. Untuk memperbaiki bangsa, tentu saja kerja
tafia antara anggota rnasyarakat menjadi hal yang niscaya dan bahkan tidak
j:rpat dihindai'i. Dengan demikian, kesetaraan warga negara dan anggota
:tnmah, akan berbanding dengan partisirasi mereka daiam membangun
l:ngsa ini.[]
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PEMIKIRAN ISLAM,
MULTIKULTURALISME

DAN KEWARGAAN

Zuly Qodir

Fendahuluan

f\ iskusi tentang multikulturalisme di lndonesia trerupakan hal yang bisa

lJdikr,rkr,', relatif baru, setelah sebelumnya diskusi diramaikan dengan

istilah pluralisme yang berkembang sejak tahun 1990-an. Namun diskusi

tentang pluralisme sejak tahun lggo-an sampai sekarang peiruh dengan

kontroversi. sedikit berbeda dengan istilah multikull,.iraiisme, sekalipun

belakangan istilah inijuga dipersoalkair disebat,kan meng{uriakan kata isme

yang dianggap sangat dekat dengan pluralisme bahkan isme-isme lainnya

seperti sekularisme, komunisme, liberalisme cian sosialisrlre.

Kontroversi yang berkembang tentu saja tidak akan rlrenladikan kondisi

realitas Indonesia semakin baik. Kesetaraan, kesejahteraan dan keaciaban

publik yang diharapkan terus berkembang di tanah air sulit berk-embang

ketika kontroversi atas istilah terus berlangsung tanpa adanya penleiasan

yangmemadai. Oieh sebab itu, dibutuhkan suatu upaya lang rnenrrnimalkan

dan memungkinkan membuka wawasan dan wacana baru tentang

muitikulturalisme di I ndonesia.

Kita ketahui, lndonesia merupakan wilayah l'ang benar-benar multietnik,

agama, suku, kelompok-kelompok sosial bahkan multikultur dalarn hal apa

saja. Kondisi semacam ini tentu saja tidak mungkin ditolak keberadaannya,

namun begitu dipergunakan istilah multikulturalisnie apalagi istiiah

pluralisme ditolak oleh sebaeian dari umat lslam. Sebagian umat Islam hanya

bersedia meltggunakan kata pluralistik, plural, multikultur tetapi tidak

bersedla mempergunakan istilah pluralisme ataupun muitikultu;alisme. Hal

inilah yang menyeb.bkan diskusi tentang dua istilah di atas menjadi perlu

dilakukan agar semakin terbuka dan berkembang wa\\dsan dan wacana

mengenai pluralisme dan multikulturalisme di negeri yang notabene pluralis

dan multikuituralis.

Dalam konteks keagamaan, persoalan-persoilan interag ama dan antar-
agamasering kali hadir di tengah masyarakai dengan kuat. Har itu karena
persoalan inter agama dan antar agania sel-.enarnya seraru meribatkan
emosi keagamaart, \ang disebut religious commitment d,an rerigious craitrt yang
memungkinkan seseorang menyediakan dirin.ya untui: :nenjadi p.ngrnul
',ang dianggap paling setia. sekaripLin sebenarnya rnasalah reliqious
:ommiilnent dan religious claim merupakan hai ,r.ang :.:ak dapat ditolak
kehadirannya, dalam kacamata yang iebih positif, buk.:: daiam perspektif

'ang 
negatif sehingga memperhatikan umat rain sebaSa, ::itra dalarn crialog

.:rrtar Can inter-agarna. Di si:rilah scbenar.nya hal rang :;riu menda;,afkai
:.erhatian oleh aktivis dan pa{a pen*erak dialog antar i.:- inter agama _r,,ang
ada ditanah air sehingga trariisi berdiarog dengan pihak ,,:::r nrkrn dihrtrnSl
:;alangitetapr digalakkan. Hal ini untuk me,ghinciari a::nyakonfi;k sosial
iang berdasarkanlatar belakang teologis. r

Kcnflik sosial keagam aan dapat diminimalisasi .::iika anf,ar d,an
:r'ternal umat beragama bersedia unruk memahanri ke:--acrran orang rain
:ang berbeda. Bahkan bukan saja menghargai teiapi ::.:aligus rnengakui
,,ecognize) atas kelon:pok lair.i 1,ang berseberangar: deri=:t keliakinar xita.
l,,lengakui bukan dalam rangka rr:renyatakan bahrr.a se:::::a agama aialah
sama, tetapi mengakui dalam kerangka sebaga; bagian c.:, ke-vakinaa -rangaradi dan permanen riari pemeluk agaw\a vangberaga::-. fi sinilah rrir.rsip: ultikulturalisme menjacli sangat peirt:ng diperiratii ::.. Konflik s.,sial
<eagamaan, dengan demikian, akan terkurangi ketika se:-.:. perneluk agama
:aik internal ataupun eksternal saling bersikap terbui.= Jan menghl.gai
rerta mengakui kehadiran umat lain. K".nsekuensi vari akan terjaai dari
: : lrap demikian adalalt adany akemauan untuk men-iadr<":, ;eks-tek: agama

''bagai teks yang bisa diiafsirkan oleh t'arryak oruug ,....ngkan tafi;r atas
:exs posisinya adalah relatif ti&i.. acia kemutlakan a:a: tafsir teis suci-aEarna-agama.

Kajian dalam iulisan ini hendak driokuskan pada p::ggunaan Lstiiah
nultikulturalisrne yang pernakaiannya daiam bebe:e:a kesen:patan
:ibarengkan dengan istilah pluralisne, sekalipun dua istr-a:r ;ni sebenarnya
sangat berbeda dalam maknaeya. Seba$jan menggilnakai :stilah plurairsrne
:ntuk menjelaskan konteks keagamaan, sementara istilah r,-,,iltikulturalisme
ripergunakan untuk rnenjelaskan persoaian-persoa-an yang erat
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