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Ziarah I ma n Cendekiawa n-Nega rawa n :

Neo-Jihad Antar-lman dan Perdamaian

Zuty Qodir

...'erdapat kesulitan yang cukup serius ketika saya akan menulis

' karangan ini. Kesulitan tersebut; Pertama, bukan karena ba-

. an yang tersedia itu kurang, tetapi karena sosok yang akan saya

.riiskan pemikirannya adalah salah satu cendekiawan-negarawan

-an tokoh nasional yang belakangan disebut sebagai guru bang-

,:.. Oleh sebab itu, apa yang saya tuliskan sangat bisa jadi me-

.'.'ederhanakan sumbangan dan karya yang Buya Syafii Maarif

,.:rjakan; kedua pengetahuan saya tentang Buya Syafii Maarif ti-

-:k sebanding dengan keluasan wilayah keilmuan yang dimilik-

..,,-a, sehingga saya merasakan ada jarak yang sangat lebar untuk

:'.enulis sosok yang satu ini, yang sangat bersahaja, memberikan

- - rongan pada yang muda-muda dan tak pernah tampak tidak

.:nyayangi kaum muda. Oleh sebab itu, saya merasa tersanjung

-:tuk ikut menyrmbangkan karangan berkenaan dengan men-

--rkuri usia Buya Syafii Maarif yang ke-80 tahun. Dan ketiga,

.,;dan yang nyaris tak ada bandingan untuk kasus Muhamma-

ah di Indonesia sekarang ini dari segi konsistensinya untuk

.mbangun peradaban umat manusia yang cerah, beradab, dan

-.rai. Buya Syafii Maarif tidak berpolitik partai dan tidak pula
'::profesi lain, selain menjadi guru bangsa bagi anak-anak bang-

. ,ni (ini juga istilah yang selalu Buya Syafii Maarif sampaikan)

.

:
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Pada usia yang ke-80 tahun saja, Buya Syafii Maarif demiki

an energik dengan pelbagai macam aktivitas kemanusiaan, keis

laman, kemuhammadiyahan, kebangsaan dan keindonesiaan' Se

bab itu, sebagai salah satu dari sekian banyak kaum muda, dar

segi umur, saya kadang merasa malu dengan Buya Syafii Maa

rif yang sangat berkomitmen untuk mendedikasikan sisa hidup

nya, selalu Buya katakan sebagai "the old citizen' yang tingga

beberapa saat saja untuk menghitung hari kehidupan di muk

bumi. Buya Syafii Maarif terus berkarya, menulis, dan membe

rikan tausiyah kepada bangsa ini, yang oleh Buya Syafii Maar:

sering dikatakan "hampir karam'] hampir sempurna kerusakan

nya dan beberapa ungkapan tajam iainnya untuk menggambar

kan kekarutan bangsa ini.

Dengan segala kekurangan yang ada pada saya, saya men:

beranikan diri memenuhi permintaan panitia milad ke-80 tahu

Buya Syafii Maaril yang memang saya jadikan salah satu figu

idola dan panutan dalam berkarya, bertindak dan bersikap dalar

politik, keislaman maupun hubungan sosial kemasyarakatan t

Indonesia. Buya Syafii Maarif adaiah eksemplar yang belakanga

agak sulit dicari padanannya, ketika sebagian banyak orang s(

dang terserang penyakit hubbud dunya, dan 'gila material" yan

memang dengan mudah bisa didapatkan dengan cara-cara yar

tidak sesuai dengan hukum, dengan cara korupsi, memalsuka

atau melakukan mark up anggaran belanja kantor/negara untu

kepentingan diri, sampai dengan menempati kedudukanljabata

yang tidak sesuai dengan keahliannya tetapi karena di situ adi

lah "sumber uang", maka banyak orang mengincar dengan berbi

gai lobi politik dan kasak-kusuk politik lainnya agar posisi "bi

sah' tersebut menjadi bagiannYa'

Di situlah, Buya Syafii Maarif sebenarnya, benar-benar dap

kita jadikan panutan ketika krisis kemanusiaan, keteladanan, k

sederhanaan, dan penghargaan pada pihak-pihak yang berbe<

pandangan keagamaan (teologinya), seperti tentang Ahmadiya
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Sviah bahkan kaum Ateis dan Komunis' yang belakangan men-

:di bulan-bulanan oleh sebagian umat mayoritas di Indonesia'

3u,va Syafii Maarif banyak merespons masalah-masalah kekerasan

.rternal Islam, serta masalah hubungan antaragama' yang kacau

:alau, serta kondisi sosial politik yang karut marut' sehingga le-

:rh banyak dihadirkan ke iublik "waiah politik' yang galau' bah-

..an kisruh berkepanjarrgutt, ""u 
politik pencitraan yang marak

:i Indonesia terutama dari para elite negeri ini' mulai dari Presi-

len, anggota dewan, sampai dengan aparat birokrasi pemerintah-

.n yuriiuting rendahan, di tingkat kelurahan bahkan Rukun Te-

,.nggulKriri, k"t.ludunan benar-benar menjadi-jadi' Buya Syafii

l,laarif adalah salah satu contoh yang dapat kita rujuk bersama'

Sebagai seorang muslim' Buya Syafii Maarif' bukan hanya

irembaca Al-Qur'dln' sebagai teks suci' yang harus dijadikan ru-

,.rkan suci umat Islam, bahkan jika umat lainnya bersedia juga

:idak ada masalah merujuk Al-Qur'an' Tetapi' Buya Syafii Maarif

membaca" secara kritis' secara terbuka' dan kontekstual sehing-

:a beberapa pernyataan yang muncul sekalipun dengan mengu-

-Lp ayat-ayat AI-Qur'an, dimaknai secara kekinian' bukan sekadar

'bacaan huruf-huruf" yang kaku dan tanpa makna tersembunyi

;an kontekstual. Buya Syuni Maarif "membaca Al-Qur'an' bu-

,<an saja dengan akal sehat, tetapi sekaligus dengan nurani/qalbu'

ian wawasan keislaman yang transformatif' membumi' konteks-

:r-ral dan memihak pada kebenaran hakiki dan kebenaran histo-

:is, selain kebenaran normatif'

Gagasan Buya Syafii Maarif yang beragam' dari persoalan

--.enolakannya tentang formalisasi Islam sebagai dasar negara di

-t-Ldonesia, mempersoalkan tentang Syariah sebagai dasar berne-

:ara di Indonesia, hubungan dengan kaum ateis' dengan agama

lon tradisi Abraham, termasuk agama suku/agama iokal dengan

Sviah dan Ahmadiyah, di mana Buya Syafii Maarif sendiri berbe-

Ja tetapi tidak ada haiangan untuk bergaul dan menghormatinya

'ampai 
dengan gagasan Jan perilaku mencintai dan memotivasi
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anak-anak muda Muhammadiyah dan NU yang sehingga Buya

Syafii Maarif sangat akrab dengan kaum Muda dari dua orga-

nisasi Islam terbesar di Indonesia. Nama-nama anak muda NU
yang sangat dekat dengan Buya Syafii Maarif di antararrya Zt-
hairi Misrawi, Imdadun Rakhmat, Ulil Abshar Abdalla, Hamid
Basyaib, Ahmad Sahal, Abdul Moqsith Ghazali dan Budi Muna-
war Rachman, selain tentu saja anak-anak muda dari Muhamma-
diy"h, seperti Fajar Riza LJlhaq, Ahmad Fuad Fanani, Hilman Ia-
tief Najib Burhani, Zuly Qodir, dan Abdul Rahim Ghazali, dan
seterusnya adalah sedikit dari kaum muda yang tampaknya ma-
sih berharap Buya Syafii Maarif berkarya dan karyanya bersemai

di Indonesia secara lebih luas.

Buya Syafii Maarif adalah idola bukan hanya di kalangan ge-

nerasi muda Muhammadiyah dan NU, tetapi sependek penge-

tahuan saya juga idola di kalangan umat beragama lain, seperti
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan bahkan Konghucu sebagai

kaum minoritas. Apalagi setelah tokoh yang sangat dihormati di
kalangan aktivis antariman dan perdamaian dunia dan Indone-
sia, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid wafat. Disu-
sul wafatnya cendekiawan rohaniwan, Th. Sumartana (Kristen),
YB. Mangunwijaya (Katolik), Ibu Gedong Bagoes Oka (Hindu),
maka aktivis antariman benar-benar dari kalangan muslim maz-
hab Muhammadiyah tinggal berharap pada tokoh senior Muham-
madiyah yang sedang kita bahas yakni Buya Syafii Maarif yang
lahir 31 Mei di Sumpurkudus, Sumatra Barat. Kota yang memang
telah banyak melahirkan tokoh pergerakan dan pemikiran Islam
semacam Agus Salim, M. Natsir Hatta, yang selalu menjadi idola
Buya Syafii dalam hampir setiap tulisannya tentang moralitas pe
litih Sutan Mansoer, Syahrir, dan Soedjatmoko (Bung Koko) un-
tuk menyebut beberapa nama yang telah mendahului Buya Syafii

Maarif mangkat. Belum lagi jika kita akan jejer nama-nama cen-

dekiawan kontemporer yang dilahirkan dari Rahim bumi Minan8
Sumatra Barat semacam Taufik Abdullah dan Azyumardi Azra"
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untuk menyebutkan dua nama seiarawan kenamaan dari Koto

Gadang, Bukit Tinggi, Padang.

Dalam kesulitan yang mendalam itulah' saya memberanikan

rliri untuk tetap menuliskan apa yang sedikit saya ketahui ten-

tang sepak terjang, kiprah keulamaan, kecendekiawanan, dan ke-

negarawan Buya Syafii Maarif khusus dalam topik gerakan perda-

maian dan antariman, di mana saya sedikit memiliki pengalaman

dan sekaligus pengamalan sebagaimana Buya syafii alami selama

ini. Tentu saja pengalaman Buya Syafii Maarif dengan saya tak

bisa diperbandingkan, sebab membandingkan antara pengalam-

an saya dengan Buya Syafii merupakan sesuatu yang sangat tidak

layak dan salah melakukannya. Dengan segala hormat tal<zim

kepada Buya Syafii Maarif, saya menulis karangan ini sungguh-

zungguh hanya sebagai penghormatan kepada sosok yang saya

kagumi, sekali lagi tidak ada lain karena keterbatasan pengeta-

huan yang saya miliki.

Beragama dengan Damaidan Keluasan Wawasan

Abad ke-21 adalah abad yang penuh dengan peristiwa mengaget-

kan untuk kehidupan umat beriman (beragama). Ramalan |ohn

Naisbit dan Patricia Aburdene 1992, serta charles Kimball 1997

bahwa pada abad ini agama akan berubah menjadi malapetaka

dan hanya simbol, sebab yang akan berkembang adalah semacam

gerakan miliarisme sempit dan gerakan spiritualitas yang sering

kali dianggap bertabrakan dengan keagamaan formalis. Oleh se-

bab itu akan terjadi benturan antara penganut substansialis aga-

ma verslrs formalis agama di mana keduanya sangat sulit diper-

temukan bahkan nyaris tidak bisa bertemu karena sama-sama

mengklaim di antara mereka itulah yang paling benar.

Gejala kekerasan agama yang mengarah pada gerakan teror-

isme yang mengatasnamakan agama dan menjadikan agama se-

bagai sandera oleh sekelompok kecil umat beragama adalah bukti

yang nyaris tak dapat dibantah jika keagamaan pada abad ke-21
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ini sangat rawan dengan konflik bernuansa agama. Oleh seba:
membutuhkan sebuah kerangka dasar yang kuat agar pemahan_-
an keagamaan umat diperbaiki bukan hanya seperti pemaham.
zaman Abad Pertengahan (abad ke-7-B M) atau bahkan abad .,.
6 Hijriah. Pemahaman keagamaan semacam ini harus sudah :
tinggalkan bukan bermaksud menelantarkan warisan intelek,.-_
Abad Pertengahan dan meninggalkan jejak peradaban umat :.
agama yang demikian agung, namun melakukan revisi ata: :.
mahaman masa itu sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu ,.

Terkait dengan masalah pertarungan simbol dan sut s,.
si keagamaan, akan menjadi persoalan sangat serius ketika
nyak orang mengaku beragama tetapi dalam pelaksanaanlt-r,t :

tap mengerjakan hal-hal yang dapat menzalimi (berlaku r. -
terhadap pihak lain), seperti menelantarkan, menincias, , -
menghormati, serta berbuat jahat kepada yang berbeda i;:._.
kita. Hal semacam itu tentu bertentangan dengan misi Al-e _ _

dalam surah al-Ma'un, yakni mereka disebut sebagai pa.ri. _ :-
dusta agama. Kritik semacam ini sangat kuat disampaika:- ,

Buya Syafii Maarif ketika menulis tentang keberadaan kea..- -

an yang menjadi malapetaka. Adalah sebuah malapetaka . ..
orang yang mengaku beriman, tetapi culas dalam perbua:":.-
Dari simbol dan ritual ia kelihatan taat, tetapi simbolisasi _,,
tualisasi sama sekali tidak terkait dengan substansi keima:.
awal abad ke-21 ini, agama dihadapkan pada masalah-:.. -

rumit, tidak saja karena faktor eksternal, tetapi kondisi -- ,

umat Islam, kondisi pemeluk agama itu jauh dari se1es.

waktu yang sama, peta global semakin tidak bersahaba: *.- - .

nilai-nilai spiritual. Perlukah menyerah? Menyerah Son; :
dengan menggali kubur sendiri'l (ASM, 2009: 256)

Kerisauan Buya Syafii Maarif tampak sekali sangat r:: - -

memperhatikan kondisi riil umat Islam di tengah pe:::: _- " .

global yang serba materialistik bahkan mekanik dan 'D _ .

sehingga tidak jarang orang beragama kemudian mensa:,



Argumentasi EksistensiaI Kemanusiaan 373

pintas untuk mengekspresikan keyakinannya untuk masuk sur-
ga dengan jalan-jalan kekerasan menjadi "pengantin borri' dan
menjadi martir dianggap sebagai penyelesaian keyakinan yang
paling mujarab. Padahal sebenarnya jalan keagamaan yang se-

macam itu tidak lebih dari keyakinan keagamaan yang konyol
dan picik, sempit dan tidak memiliki dasar teologis yang kuat.
Pertanyaannya, mengapa sebagian dari kita umat Islam bersedia
mati dengan menjadi martir di tengah pertarungan global. Ini-
lah yang oleh Buya Syafii Maarif persoalkan, sebab selama ini se-

bagian besar dari kita dalam beragama adalah beragama secara
'gincu'] simbolik, bukan beragama seperti "garam] yang tercam-
pur dan cair dalam air, tidak tampak tetapi terasa asin. Substan-
si agama masih menjadi persoalan serius di kalangan umat Islam
yang dikatakan oleh Buya Syafii rata-rata masih memiliki jarak
yang panjang untuk memahami, substansi ajaran dan norma aga-

ma secara autentik. Umat Islam dalam beragama masih meng-
gunakan agama tetapi pendek akal, bukan panjang akal, bahkan
beragama namun dengan sumbu yang pendek.

Banyak orang beragama tetapi dalam mengamalkan hanya
sebatas formalitas kurang mendalam. Dalam kaitan dengan kon-
disi umat Islam yang sering dikatakan Buya Syafii Maarif beraga-
ma namun pendek akal, maka hal yang harus dilakukan adalah
ijtihad yang serius memahami kembali A1-eur'an secara auten-
tik agar menemukan titik temu ajaran substansial dan mampu
memberikan jawaban alternatif atas masalah bangsa yang ber-
kembang. Sebagai seorang yang sangat kagum kepada Muham-
mad Iqbal, Buya Syafii tak jarang mengutip Muhammad Iqbal
dalam menyampaikan kritik dan menganalisis pesan-pesan Al-
Qurhn. Seperti dikatakan Buya Syafii yang ditujukan kepada kita
semua lalu kemudian mengajukan pertanyaan retorik terhadap
Al-Qur'an. ]ika Al-Qurhn ditanya, apakah Islam punya nyali un-
tuk menghadapi tantangan: ilmiah-intelektual, teologis, ideologis,
Sufis dan filosofis dari mana pun datang? Sekiranya umat yang

::

=

-
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mengaku percaya kepada Al-Qurhn sebagai pesan langit tera'--

sudah tidak lagi sanggup, tidak berdaya, apakah Tirhan akan :.
diam diri untuk melepaskan tanggung jawabnya untuk me: -:
Al-Qur'an agar tetap menjadi hidayah bagi umat manusia? , -

tuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sep er.

kita tidak bisa hanya berharap pada nalar manusia, siapa - -

mereka, ulama, teolog, fllsuf, pemikir, dan para tokoh sufi --
biasa berspekulasi untuk menunjukkan kehebatan daya ota. - -

intuisinya. Kita harus bersiap untuk berunding dengan Al-Q -
tentang masalah yang tidak sederhana ini. (ASM, 2009: 2-it--'-

Setelah mengajukan pertanyaan retorik di atas, Bur a : -

Maarif tampak tetap berupaya mengajukan alternatif jalan . . -

dari kemandekan berpikir dan progresivitas keimanan u::".'
lam dan kaum beriman dengan mendorong untuk berpik: ,

karya, dan berdialog dengan Al-Qur'an dan realitas. Al-,-- -

dikatakan sebagai kitab teks suci yang sebenarnya sans.:

tekstual dan mampu menjawab masalah zaman, hanya saia --'
nya banyak yang tidak sanggup memahami cara berdia,. .

ngan Al-Qur'an dan realitas. Dalam konteks seperti ini ,.:--
dikatakan Buya Syafii Maarif dalam tulisannya tentang ,:-..'
lam dan Al-Qur'an, jika sudah demikian, apa yang ditur::- -

mereka (para umat Islam yang beriman) yang datangr-.-: :

kangan? Tidak lain adalah sikap kritikal dalam menila- ,. -
hasil pemikiran mereka itu, sebab hasil ijtihad pasti te:-. -

ngan semangat zaman dan tempat. Maka sebagai buah :,:
teraksi mereka dengan masyarakat, maka lahirlah ijtiha: -
ka. ]angankan kita di era yang berbeda dengan pemikir"
yang sezaman saja belum tentu sama, apalagi kita hidu: -

man yang berbeda, modern dengan arus perubahan y-ar..

cepat. Berdalil Iqbal: "satu-satunya jalan yang terbuka :..
adalah melakukan pendekatan terhadap pengetahuan m..:--
ngan penuh hormat, tetapi dengan sikap merdeka da: 

'

ajaran-ajaran Islam dalam cahaya pengetahuan tersebut. -i:, -
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:oleh jadi kita akan terjurus untuk berbece *:--'- - 
'

:rendahului kita. Kita juga tetap harus kritika' '=r":--- ' '

:atlqbal,SangPenyairdanfi1suf,karenamemang,C*...:,
:rah kita". (ASM, 2009: 259)

Ijtihad dengan demikian dianggap sebagai salah satu aiterr"-

:if untuk umat Islam dapat bersiasat dengan perubahan zaman

'. ang demikian cepat' Perubahan yang tentu menuntut berbagai

:isiplin keilmuan dan kearifan dalam berpikir dan bertindak'

.ebab banyak hal di dunia modern sekarang ini segala sesuatu

seakan-akan hanya akan bernilai ketika memiliki hitungan mate-

.:atis dan mekanik yang bersumber pada mesin dan dunia ma-

.erialistik, yang sifatnya glamor dan sesaat semata'

Buya Syafii Maarif kemudian memberikan anjuran kepada

-rta umat Islam yang lahir belakangan untuk menghadirkan A1-

,lur'an sebagai kitab yang memiliki cahaya terang benderang' na-

:run tergantung bagaimana kita memperlakukannya' Terkait de-

,qan ijtihad, Buya Syafii Maarif kemudian menyatakan bahwa

rntuk menladikan ajaran Islam sebagai sesuatu yang hidup dan

:enghidupkan pada masa kita, tidaklah mungkin jika kita tidak

: erani menilai secara kritikal seluruh pemikiran muslim masa

r:npau yang memang kaya itu. Dengan keberanian itu pula kita

..nbil mana yang relevan dengan masa dan kepentingan kita se-

.-ah kita uji dengan ajarun Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan

',sil ijtihad kita dengan merujuk kepada kedua sumber pokok

,:'i (ASM, 2009:259)

Pikiran Buya Syafii sangat tegas dan sangat kuat referensi-

-.','a terhadap Al-Qur'an yang hemat saya merupakan karakter-

,.ik dan kekhasan beberapa pandangan pemikiran Buya Syafii

laarif tentang kedudukan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sum-

:r cahaya iman orang beriman' Al-Qur'an dan sunnah sudah

,.harusnya menjadi rujukan utama, kemudian pendapat dan pe-

..ikiran para ulama, pemikir, teolog, filsuf masa lalu kita jadikan

,,nduan moral jika sesuai dengan zaman kita' lika tidak maka
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kita harus berani melakukan kritik atas pemikiran yang hebr

dan kaya, tetapi sesuai dengan zamannya' Akhirnya kita hart

beriman dan beragama dalam wawasan luas, ijtihad tidak bole

dihentikan dan ditutup pintunya agar keimanan dan keagamaa

seseorang tetap relevan dan sesuai dengan dalil Islam llkulll zi

man. Oleh sebab itu, ketika sebagian kelompok umat Islam be

usaha memaksakan gagasannya dengan cara-cara kekerasan, Bu'

Syafii Maarif tampak tidak setuju. Buya Syafii Maarif lebih n
milih jalan damai ketika menganjurkan perlunya kita beragar:

dengan damai, memiliki wawasan luas sehingga tidak memp'

gunakan cara-cara kekerasan.

]alan kekerasan yang dipilih oleh sebagian kecil umat Isl"

Indonesia sehingga tidak segan-segan melakukan pengeboma

perusakan, dan mencelakakan pihak lain merupakan tindak'

yang tidak bisa dibenarkan secara Qurani ataupun misi kenab:;

Al-Qur'an dan Muhammad adalah tokoh yang mengembangk'

teologi perdamaian dan mencintai semua umat manusia, bukr

pembenci kaum beda agama. Kita tidak perlu mempergunak'

cara-cara kekerasan-radikal, apalagi dengan wawasan keaganl

an yang sempit dan otoritarian. Pengalaman Indonesia selar:

ini menunjukkan dengan jelas bahwa radikalisme agama haml

selalu berujung dengan kegagalan dan kegetiran, serta menir

galkan trauma psikologis di kalangan umat dan rasa takut dr k

langan umat lain. (ASM, 2004:6)

Koleganya dari Keuskupan Agung Semarang dan )aka:

Mgr. I. Suharyo, yang kagum dengan Buya Syafii Maarii k.

ka sama-sama memberikan seminar di Kolsani Yogyakarta

hun 2001, mengatakan bahwa Buya Syafii Maarif merupakan '

lah satu tokoh muslim yang sangat terbuka. Tokoh muslim '':

sangat mencintai perdamaian, toleran serta tidak mudah ters-].

gung dengan agama lain. Dilihat dari sudut sistem nilai, kita :

pat mengatakan bahwa serba krisis yang kita derita saat ini C':

dicari akarnya pada dosa dan dusta yang sudah terlalu bar--

,,'*rt)
r.x5,ri'

-
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dikerjakan, dan tidak jarang semuanya itu dilakukan atas nama

konstitusi, kepentingan rakyat dan bangsa, dan bahkan atas nama

agama atau atas nama kebenaran. (Mgr' ignatisus Suharyo, da-

1am Abd. Rohim Ghazali, Cermin untuk Semua, MAARIF Insti-

tute, Iakarta 2005: 555)

Untuk mengakhiri bagian ini sejatinya tidak ada ungkap-

an lain yang sangat layak dialamatkan kepada Buya Syafii Maa-

rif tentang pentingnya kita memikirkan perbaikan umat, bangsa

dan negara secara serius ketimbang berkelahi dalam perbedaan

pendapat dan menghukum pihak lain yang berbeda dengan kita'

Kita tidak perlu melakukan metode kekerasan bahkan mengan-

carn pihak lain dengan dalih perjuangan Islam. oleh sebab itu,

kesadaran mendalam untuk memperbaiki kondisi umat ini per-

lu selalu dimiliki oleh para pemimpin mereka, jika kita memang

ingin melihat masa depan Indonesia berpihak kepada Islam' Te-

tapi, jika Islam itu memang menang dalam pertarungan pera-

daban, haruslah ditafsirkan sebagai Islam yang memayungi se-

mua orang. Kelompok minoritas harus merasa nyaman, aman,

dan damai hidup di Indonesia karena mereka diperlakukan se-

cara adil dan sebagai saudara sebangsa. Hak-hak mereka harus

dijamin secara penuh, tidak ada diskriminasi. Dengan kata lain,

lslam yang harus dikembangkan adalah sebagai kekuatan spiri-

tual pelindung, bukan pengancam. Ke arah inilah bola jihad dan

:jtihad harus digiring. Cara-cara kekerasan untuk mencapai tu-

ruan harus dihentikan, sekali dan untuk selama-lamanya. (ASM,

1009: 320)

Pemikiran, pandangan dan sikap iman Buya Syafii Maarif

lampak jelas tergambarkan dalam tulisan-tulisannya untuk me-

ranggapi fenomena yang muncul di Indonesia yang mengakibat-

tan kesengsaraan umat dan runyamnya hubungan antariman di

Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus berusaha merajut kembali

-:erdamaian antariman sebagai perdamaian asasi yang tidak per-

u diragukan sumbernya ada dalam kitab suci.
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Keimanan yang Tulus dan Persaudaraan Sejati Kaum

Beriman
"Persaudaraan sejati hanyalah mungkin dibangun di atas foncl.

si iman yang kokoh yang membuahkan ketukusan dan kejuru:

anl (ASM, 2004: ll)
Sebagai seorang cendekiawan, aktivis serta pernah memir:-

pin organisasi Islam terbesar di Indonesia, Buya Syafii lviaa:,

pun masih terus melanjutkan dalam karangan lainnya tenti:-.

perlunya keimanan yang tulus dari seseorang sehingga ben:

benar menjadi sumber inspirasi dari perbuatannya, termas*'

juga perkataan yang dikeluarkan kapan dan di mana saja. Bc:.'
rapa ungkapan tajam Buya Syafii Maarif mengingatkan kita t..

tang perlunya menjalin persaudaraan sejati dengan siapa : * .

tanpa kecuali. Persaudaraan sejati itulah yang akan membarra '-
sadaran berbangsa dan bernegara. Persaudaraan umat akan :.:.
jalin dari persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati hanya nlu,--

kin diwujudkan manakala kita percaya kepada konsep kesai*-

umat manusia dan kepada prinsip keadilan universial. Tanp;. ' .

dua konsep itu, harapan yang serba ideal itu hanya akan me.. -

di sia-sia. (lurnal Maarif, no 9. Vol. 2,lahw 2Al4)

Umat manusia yang terlahir di muka bumi ini adalah u:.

yang satu, yakni memiliki kecenderungan pada kebaikan l:,,,
ruf) dan kebenaran (hanif), oleh karena itu setiap manusia n-..

butuhkan pegangan (pandangan) yarg kuat pada ketaatan : -

sang pemberi kehidupan dan pemberi makna dalam kehidu: --
nya. Manusia yang cenderung pada kebenaran karena itu ,'
memahami kehidupan sebagaimana dikehendaki Tuhan ..--
Pencipta, Khalik yang Mahahadir kapan pun dan di mana - ,

berada. Manusia seperti ini akan menghadirkan dirinya ser---

pembuat dan penerus peradaban sebab memiliki tanggur.

wab sebagai khalifah (kepanjangan tangan Tuhan dan para )'.-

di muka bumi setelah diutusnya para nabi dan rasul cie:.:-
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membawa petunjuk tentang kebenaran ilahiah yang sifatnya ha-

kiki dan perenial.

Oleh karena itu, antarsesama umat Tuhan yang dilahirkan
dalam kesatuan (umatan wahidah) dituntut agar saling mema-

hami dan menghargai satu dengan lainnya, sebab Tuhan sendi-

ri telah menyatakan bahwa kita telah diciptakan bersuku-suku,

berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan untuk saling kenal-

mengenal. Dan di antara umat manusia telah diturunkan seorang

Rasul dan Nabi untuk memberikan petunjuk dan menuntun ke-

pada kebenaran dan pembuat peradaban.

Untuk saling mengenal satu sama lain tidak pernah dibatasi

karena agama, apalagi sukuisme. Pergaulan umat manusia harus-

lah berjalan sebagaimana dikhutbahkan Tuhan dan Muhammad

agar terjadi pergaulan sesama umat manusia serta kesinambung-

an peradaban manusia. Sebagai cendekiawan asal Minang, Buya

Syafii Maarif, mengutip padangan Buya Hamka, seorang ahli taf-

sir (mufasir), yang dikatannya sebagai penafsir revolusioner. Da-

lam pandangan Buya Syafii Maarif, HAMKA merupakan mufa-

sir kelas wahid yang berani dalam menafsirkan teks A1-Qurhn

tentang para nabi dan agama-agama. Bagi Hamka, tidak jauh

dari kemungkinan, bahwa nama-nama besar dalam peradab-

an umat manusia seperti Lao tse, Konghucu, Buddha Gautama,

Zarathasra, dan pengarang pertama Upanisad adalah nabi-nabi

Allah belaka yang diutus kepada umat mereka. Dan mungkin
juga Socrates di Yunani adalah seorang nabi. Nama-nama besar

ini menurut sejarah bukan berasal dari kantor spiritual Nabi Ib-
rahim, seperti halnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muham-

mad, yang masing-masing telah membawa Yudaisme, Kristen,

dan Islam. Tiga agama serumpun yang jaga sering tidak akur.

Di sinilah keberanian Buya Hamka, dihadapkan pada ujian seja-

rah, tetapi sebagai manusia yang berpikir bebas, pandangannya

itu telah menjadi milik publik. (ASM, dalam lurnal Maarif, no

9, vol. 2. }J.lm. 245)



380 Muazin Bangsa dari Makkah Darat

Pandangan Buya Syafii Maarif tentang tafsir potongan : -

24 surah Fathir di atas telah memberikan landasan teologis ' ' -

sangat kuat untuk semua manusia di muka bumi' Mereka - '

miliki tanggung iawab mengemban peradaban dan memr'tli"'- -

manusia sebagai umat orang cenderung pada keimanan' ]ika ''
jadi perselisihan, mereka kembali pada jalan kebenaran ha'< '

yakni Tuhan yang telah memberikan kehidupan' Manusia l:: '

bisa sembrono dan semena-mena menjadikan bumi ini seb':-

pelampiasan nafsu serakah dan angkara murka yang tidak -

ian.lasi dengan cahaya keimanan yang bermula dari Tuhan ' -

bagai hamba dan penerus para Nabi dan Rasul' Umat InZIIil:'-

yung berbeda-beda alam biologisnya, sosiologisnya' dan seiar'

nya adalah anugerah atas Kuasa Tuhan'

Terkait dengan pandangan seperti itu' Buya Syafii NIa':

melanjutkan pemahamannya berdasarkan penafsiran Buya L1a::-'

ka, dengan mengatakan bahn'a semua pandangan tersebtit ad:- '..

pandangan teologis yang iernih dari seorang Hamka yang al:r':

iip"rlok"r, untuk mengembangkan kultur toleransi daiam n--.-

nyikapi fakta pluralisme agama di muka bumi' Adalah "pen" ':

kit sebagian pemeluk agama yang sempit hati' yang sukar bar'

nya menerima "sikap bersaudara dalam perbedaani sesuatu r-a:'

mutlak diperlukan untuk dapat hidup aman dan damai di a-'"'

planet bumi yang satu ini' Keamanan dan kedamaian pasti te:-

ancam, dan memang sudah terancam, pada saat orang menui -

jukkan sikap monopoli kebenarani (ASM' dalam lurnal Macu"-

no 9 vol 2. 2014, Hlm. 247)

Sikapnya sebagai pecinta perdamaian dari seorang berimr---

sangat tajam dan kuat sehingga Buya Syafii menyatakan bahr' '
kita harus berani hidup dalam perbedaan dan keluar dari h;"

serta pikiran yang sempit agar bumi ini aman dan damai" Tan

pa sikap seperti itu' agaknya bumi ini tidak akan pernah menr'r-

ju perdamaian, sebab pertikaian dan permusuhan yang menu-

ju perusakan umat manusia yang satu akan terus berlangsun:

l*lrt+dlrlll
,ry::



tanpa daPat dihentikan C.e: ":r: -

orang beriman dalam persauo;:--- ' - - - '

dasan iman.

Oleh karenanYa, dalam beraga::-' - : -

lasi dengan kepentingan poiitiknya' '\gatr:' : - ' -

benar dan jujur pasti dapat menjadi sunr.nc: ,:: - ' -

ma untuk merajut persaudaraan sejati bagi urr-rar 'r'-r -:

agama yang dipahami secara dangkal dan kemucf i: l-:-''--'-.
,ukurr bisa pula menjadi sumber mala petaka yang da;:s"'' .--.:

dapat ntemorak-porandakan perumahan kemanusiaall :e'*-*'
sinilah terletak tantangan terbesar yang harus dihadapi dan o-

jawab secara efektif oleh apara pemeluk beriman' jika memang

mereka serius dan tulus dalam beragama' (ASM' dalam lurnal

Maarif, no 9 vol 2, 2014: hlm, 249)

Daiam kaitannya dengan pandangan Buya Syafii Maarif' M8r'

Suharyo, Uskup Agung ]akarta, memberikan keterangan bahwa

keberagamaan Buya Syafli merupakan keberagarnaan yang benar-

benar tulus dan ikhlas' Buya Syalii merupakan seorang muslim

yang benar-benar memberikan penghargaan dan penghormatan

kepada agama yang berbeda, termasuk pada Yahudi dan Kristen'

Perilaku semacam ini hanya bisa dipahami sebagai seorang yang

tulus. Hal tampak jelas ketika sejak semula mengemukakan pan-

dangan bahwa: 
..Dalam tradisi monoteisme lbrahim, Islam ada-

lah yang paling muda setelah Yudaisme dan Kristen' Oleh sebab

itu, kami harus belajar sebanyak-banyaknya kepada pengalaman

agama kakak, daiam menghadapi serbuan sekularisme dan ate-

isme. (Ignasius Suharyo, dalam Abd' Rohim Ghazali' Cermin un-

tuk Semua, MAARIF Institute, iakarta 2005: 553)

Kritisisme tsuya Syafii Maarif dalam memahami Al-Qur'an

dan membacanya tentu akan berpengaruh pada sikap iman yang

climilikinya clan sikap iman tersebut ternyata menjadi bagian dari

seluruh kehidupannya ketika harus berjumpa' berdialog' dan
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bersikap dengan pihak lain yang berbeda, sehingga tak jara:'.

Buya Syafii Maarif dituduh "sesat dan kafir" oleh sesama ml:'i

lim bahkan dalam satu organisasi. Peristiwa seperti itu ten::
setidaknya dalam catatan saya sampai lima kali sepanjang tah-,

2000-2005. Sungguh sangat mengerikan keberagamaan sebas.. -

kecil umat Islam Indonesia terhadap sesama muslim.

Ziarah iman, Kebangsaan, dan Keindonesiaan
"Demi kesatuan, persatuan, dan integrasi nasonal, Islam mei. -
para pemimpinnya telah menunjukkan komitmen dan toler;:''

yang sangat tinggi untuk menjaga Republik ini agar tetap u:-'
tidak tercabik-cabik oleh kekuatan destruktif mana pun. A..-

tetapi, umat Islam tidak dapat tinggal diam apabila morai b;-: -
sa ini meluncur dari waktu ke waktu karena pelecehan terha:-

pelaksanaan butir-butir Pancasila dan nilai-nilai agama tetap :-,

berlangsung hampir-hampir tanpa kendali. Kita niengalami k:" '
keteladanan yang akut" (ASM, 2004: 5)

Kutipan tersebut di atas menurut saya merupakan panci;- -

an Buya Syafii Maarif sebagai refleksi kritis yang harus dilr.
kan oleh para pemimpin bangsa yang sedang berada dalam k.- -
marut persoalan kemanusiaan, keadilan, dan ketulusan/kei'r ..

an, serta kesederhanaan. Tanpa kejujuran dan sikap tulus r-- - -

menjadi prasyarat kaum berirnan tidak akan berbuah cantrk --
lam membangun Indonesia yang lebih baik, dalam hal hubu: -

an antaragama, dan dalam membangun perdamaian di Incl' .

sia yang memiliki keragaman agama dan kultur. Kedamaian :-"
keamanan hanya akan terwujud ketika semua umat berimat-i ,,

kaiipun berbeda nama agama yang dianut secara formal, 1-r.

menunjukkan keseriusan dan kesungguhannya dalam iltelllF:-

tikkan paham ketulusan dalam iman, sebagai aktualisasi dart , ,

takwaan dan kesalehan orang beragama.

Fakta Indonesia sebagai masyarakat majemuk tidak -
pat ditolak. Secara sosiologis, umat Islam juga pemeluk aE.

=ffi#
#F1'

-
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terbanyak, mencapai BB,4o/o total penduduk Indonesia, sekalipun
kualitasnya tidak sebagaimana jumlah pemeluk yang ada. Di In-
donesia juga kita perhatikan agama minoritas tidak ada larangan,
bebas menjalankan agamanya. Memang ada beberapa persoalan
terkait pendirian rumah ibadah dan penyelenggaraan ibadah di
tempat-tempat umum oleh sebagian umat Islam. Tetapi larangan
dan kecaman atas peribadatan yang diselenggarakan oleh kaum
minoritas tidaklah dilakukan oleh kelompok mainstream Islam
yang dikawal oleh Muhammadiyah dan NU sebagai bagian dari
Islam Indonesia yang sangat moderat dan toleran. Oleha karena
itu, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran atas kemungkinan
Indonesia menjadi negara Islam atau negara berdasarkan Islam,
sebab Muhammadiyah dan NU sebagai Islam mayoritas yang di-
anut bangsa ini telah sepakat bahwa pancasila adalah dasar ne-
gara yang final, dan NKRI adalah bentuk negara Republik Indo-
nesia, yang tidak perlu dirobah tinggal mengisinya.

Dalam konteks Islam dan negara, pikiran Syafii Maarif dapat
diperiksa dalam karya monumentalnya tentang Islam dan Ma-
salah Kenegaraan, studi tentang Perdebatan dalam Konstituante,
1984, disertasi yang ditulisnya di Universitas Chicago Amerika
Serikat, setelah mendapatkan bimbingan kajian Islam dari pro-
fesor Fazlur Rahman, cendekiawan kelas wahid di dunia Islam
asal Pakistan yang dikenal menyebarkan pandangan Islam neo-
modernis. Buya Syafii Maarif menempatkan hubungan Islam dan
negara sebagai hubungan yang tidak perlu dipertentangkan, se-
bab Islam dan negara itu merupakan panduan moralitas. Dalam
konsep Islam, hubungan agama dan negara dapat digambarkan
sebagai hubungan antara cita-cita moral sosial kemanusiaan dan
alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam Al-eur'an dan li-
teratur Islam klasik, kita tidak menjumpai ungkapan Negara Is-
lam (dawlah islamiyah). Istilah ini merupakan gejala abad ke-
20. Oleh karena itu, Islam tidak mementingkan nama sebuah
negara. Yang diinginkan Islam adalah agar cita-cita moralnya,
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cita-cita sosial, politik, ekonominya yang berupa keadilan, kea-

rnanan, kemakmuran, kesejahteraan, persamaan, persaudaraan.

tasamuh, kejujuran, dan nilai-nilai luhur lainnya dapat dibarva

turun ke bumi. Semua nilai ini hanya mungkin terwujud biia-

mana tersedia kekuatan institusi yang mendukungnya. Alat du-

kung yang paling efektlf adalah negara. ]adi, dari sudut pandang

Islam, negara penting, tetapi tanpa mempersoalkan nama nega-

ra itu. (ASM, 2004: 48)

Hal yang menjadi keprihatinan Buya Syafii Maarif adalal-.

minimnya negarawan yang lahir dari Rahim Republik, sehingg.,

bangsa ini banyak dihuni politisi rabun ayam yang minus ha:.

nurani dan wawasan kebangsaan yang jauh ke depan. Saat t:
kita segera perlunya republik ini melahirkan kompi-kompi ne

garawan dengan mengurangi jumlah politisi rabun ayam. L);-

ngan penuh tanggung jawab negarawan berpikir jauh ke delr;;

untuk kebesaran bangsa dan negara, sementara dirinya lebur r.-
lam cita-cita dan gagasan besar itu. Adapun politisi rabun ar-.'.-.

tidak punya agenda besar masa depan, visi serta tuna moral. D.

lam kaitan ini, apa yang disampaikan Bung Karno dalam prc.
"Nawaksara" saat kekuasaannya sedang digerogoti oleh kekua:.-

baru pada 22lrni 1966 patut dicermati. Berdaulat dan bebas ;-
lam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdiri -
lam ekonomi'l Tengoklah, ketiga ranah ini sedang berada da- -

tikungan sejarah dan di bawah ancaman, asing atau agen don,.,

tiknya, sehingga bangsa dan negara ini nyaris kehilangan ke..
latannya, kepribadian, dan kemandirian dalarn makna |01lr ::
jati'l (ASM,lurnal Maariif, edisi vol 9, no 1, juli 2014. Hlm --

Itulah ungkapan seorang negarawan dan nasionalis sejatr ':
bagai tokoh bangsa, dan lahir dari kalangan muslim yaIrl -

nah menjadi pengikut Masyrmi dan menjadi pimpinan NIu:

madiyah, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, b;:.. -

di dunia, Syafii Maarif tidak perlu lagi diragukan nasiona- .

nya, cita-cita luhurnya dan dedikasinya untuk kemajuan .,:'.
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ini yang dikatakan hampir sempurna kerusakannya sehingga iba-

rat kapal Yang nYaris karam'

Ketika memperhatikan perilaku sebagian dari anak-anak

bangsa ini tidak lagi memiliki idealisme untuk dipegang dalam

berpolitik dan juga kadang dalam beragama' Buya Syafii Maa-

rif ietap tegas dan khusyuk dalam pegangan pada iman Islam

yarrg ,n.n;adi keyakinannya' Seorang koleganya' Sudhameh AWS'

mencatatnya sebagai seorang cendekiawan yang benar-benar isti-

qamah dalam pandangan Islam dan iman yang lurus' Sudhamek'

eWS, y*g beragama Buddha pun tidak tanggung-tanggung me-

n.r.rpatkun Buya Syafii sebagai tokoh panutannya' Di mata saya'

di Indonesia ini sangat sedikit orang seperti Buya Syafii' Buya

Syafii adalah salah satu contoh nyata bagaimana orang "walk the

talk (menjalani apa yang diucapkan)' Biasanya menyatukan an-

tara ucapan dan tindakan adalah sesuatu yang sangat sulit' Te-

tapi bagibeliau, hal itu sudah dengan sendirinya' Mengapa? Ka-

,*u ,.*ou kata dan tindakan itu merupakan manifestasi dari

pikiran yang melatarbelakanginya' Memahami beliau berarti me-

rnuhurni pikiran-pikirannya secara mendalam' (Sudhamek' AWS'

dalam Abd. Rohim Ghazah, Cermin untuk Semua' |akarta' MA-

ARIF Institute, 2005: 558)

Bahkan di tempat lain, Sudhamek AWS' juga memberikan

kesaksiannya tentang Buya Syafii yang disebutnya sebagai "pen-

dekar gaek dari Sumbar", ketika bangsa ini sedang mencari so-

,ok p.Li*pin bangsa yang dianggaP mamPu mengangkat dera-

jat negerinya setelah bertahun-tahun terpuruk' Sudhamek merasa

perlu memberikan apresiasi yang sangat kuat tentang Buya Sya-

fii tvtaarif yang diingatnya sebagai tokoh yang layak memimpin

negeri ini. Masih kuat tertancap dalam ingatan saya pada suatu

,uu, Irdorr.sia sedang mencari pemimpin alternatif tahun 2004

yang diharapkan mampu membawa Indonesia menuju suatu era

furo. noyu Syafii sesungguhnya adalah salah satu calon kuat yang

diusung oleh banyak pittutt' Tetapi beliau dengan tegas menolak
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karena beberapa alasan yang sangat mulia dan jauh dari an::

si politik yang diperbudak oleh keakuan yang sempit. Suns!. -
tidak banyak ada orang Indonesia yang begitu konsisten me :,

pertahankan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya. ( S-:
hamek, AWS, dalam Abd. Rohim Ghozali, Cermin untuk Ser.,

MAARIF Institute, ]akarta, 2005: 559)

Sebagai seorang cendekiawan dan agamawan, kesesuaian ,:.

tara ucapan dan tindakan beliau sangat dijunjung tinggi sehin--

nyaris tidak bertabrakan antara idealisme dengan perbuatanr-' -

Pada saat banyak dari elite negeri ini tidak dapat mempert'.:..

gungjawabkan antara ucapan dan perbuatan/tindakarrnlo .:r:
na bersikap munafik. Buya Syafii tidak demikian adanya. D..
kaitannya dengan kecendekiawanan dan agamawan, daiarn :.
dangan Sudhamek, AWS bahwa seorang cendekiawan henda-.

tidak menjadi mesin politik tertentu karena jika sudah den-,

an, maka ia akan sulit menjaga independensinya. Politik ce:-.
rung memecah belah masyarakat atau kelompok dan perpe.:

an merupakan pemusnahan nilai-nilai persaudaraan. Karena -

seorang cendekiawan hendaknya jrga bertindak sebagai perli::
wah karena dakwah akan merekatkan bangsa'i Sungguh mer*-

kan pendirian yang kokoh bagaikan batu granit yang tak te:.
res sedikit pun walau dihantam oleh ganasnya ombak yans :,:
pernah berhenti. (Sudhamek, AWS, dalam Abd. Rohim Ghc:.
Cermin untuk Semua, MAARIF Institute, |akarta, 2005: 559

Sebagai tokoh nasional, bahkan internasional, Bu1,a S

Maarif dapat kita jadikan teladan dalam berbangsa dan berr.:
ra serta berislam. Keislamannya melampaui sekat-sekat keim;-.-
yang dianut oleh semua warga negara Indonesia. Tetapi kei: ,

an yang dimilikinya pun tak luntur oleh kecintaannya pada .

gara Republik Indonesia sebagai negara yang sah dan tidak :.-
lu dirombak menjadi negara kekhalifahan seperti yang dir-:-
dan diusung sebagian kecil umat Islam.

F
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Gerakan Peoce- Bui ldi ng Lintas Agama

Kasus-kasus kekerasan antaragama di Indonesia tampaknya tidak

pula berakhir. Bahkan dalam lima tahun terakhir, kejadian keke-

rasan antas nama dan antaragama semakin menunjukkan feno-

mena yang mengkhawatirkan. Beberapa bukti tentang kekeras-

an antaragama dan internal agama dapat diperhatikan dari data

yang disajikan oleh The Wahid Institute, Yayasan Deny |A, Pu-

sat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, dan Yayasan Setara

pada laporan tahunan tahun 2009,2010,2011,2012, dar. 2013

sebagai berikut.

Laporan penelitian Rizal Panggabean tentang kekerasan ber-

basiskan sentimen keagamaan tahun 2008-2009 menyatakan be-

tapa banyaknya kasus terjadi dengan berbagai modusnya. Ter-

dapat bentuk-bentuk kekerasan antaragama sebanyak 233 kasus

(Rizal Panggabean, 2009) dengan bentuk kekerasan: Penyisiran

dan pengusiran 7 kasus; penyanderaan/penculikan/penahanan 2

kasus; penganiayaan 10 kasus; penganiyaan hingga tewas 24 ka-

sus; penembakan/pembunuhan 13 kasus; penyitaan/penyegelan 5

kasus; perusakan 43 kasus; perusakan disertai penjarahan/pemba-

karan 33 kasus; pengeboman\penganiayaan disertai penjarahan/

perusakan dan penjarahanT5 kasus; penganiayaan disertai peru-

sakan/pembakaran 16 kasus (Rizal Panggabean, 2009)

Rizal Panggabean juga memberikan penjelasan yang cukup

mengagetkan terkait isu kekerasan agama yang tetiadi tahun

2009, di mana isu ini ternyata mengalami peningkatan tajam dari

tahun sebelum (tahun 2008) seperti di atas. Pada tahun 2009 ter-

dapat kekerasan bernuansa keagamaan/isu keagamaan sebanyak

832 kasus (Rizal Panggabean,2009). Beberapa bentuk kekeras-

an keagamaan yang muncul ini berhubungan dengan isu: Sekta-

rianisme 98 (12o/o); Terorisme 64 (8o/o); Isu moral/soal minum-

an keras, perjudian 155 (19 7o); Politik keagamaan 139 (l7o/o);

Komunalisme seperti kekerasan kelompok atas kelompok keaga-

maan lainnya yang berbeda seperti agama Islam versus Kristen,



3BB Muazin Bangsa dari Makkah Darat

Islam minoritas versus Islam mayot\tas' 322 (39 o/o); Lainnr-a "
perti menikah antaragama, pendirian gereja' dan perpinda:

agama: 5l (60lo)

Sementara ttu, Centre for Religious Cross-Cultural Sti''; '

UGM, tahun 2008 melaporkan terdapat beberapa isu krusial I - -

selalu muncul dan harus menjadi perhatian banyak pihak d:

donesia, termasuk perguruan tinggi' ormas keagamaan' dan -:

parat keamanan atau pemerintah' Beberapa isu yang dians:-'

irusial karena selalu muncul antara lain adalah: Dasar ne'-

ra Pancasila; Pendirian Rumah ibadah (gereja) kasus di be:: -

gai tempat; Kawin antaragama; Pindah agama (konversi d$&l-:

Demokrasi dan islam; Toleransi keagamaan; Isu pluralisme "-
ma; Perda syariah dan Terrorism' (CRCS' 2008)

Sementara itu kasus-kasus kekerasan dalam internal ag;::-. -

(Islam) juga terjadi di Yogyakarta sekalipun' sebagai kota r; :

memiliki gelar "the city of tolerance' dalam tahun 2008-20(lv '

dak kurang dari 9 kasus internal keagamaan (Islam) pada k' -

susnya.

Beberapa peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut:

Peristiwa Kekerasan Petaku Kekerasan Dampak Kekerasan

Pertobatan massai : ='

rusakan rumah-rur-:'
jamaah

Perusakan rumah

ibadah, dan fasitita:
pubtik (sekotah)

Perusakan rumah c;-
tempat ibadah

Markas FPI Wates, ka -'
tor Anshor Wates

Khitafiah Khitafah

lstamiyah

Sweeping oleh MMI (Okto-

ber 2007)

Jamaah at QiYadah
lstamiyah

Sweeping oteh MMI (2007

dan 2008)

Jemaah AhmadiYah
lndonesia

Sweeping oteh MMl, FPI dan

laskar [ainnYa (Juni 2008)

Jemaah AhmadiYah

Pemuda Anshor vs

FPI (Juni 2008)

FPI

Anshor

MMlversus HTI Jogja, Okto-

ber 2007

HTI
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Peristiwa internal Islam di DIY: (Zuly Qodir, 2009)

Hal yang juga mengkhawatirkan adalah berbagai Peratur-
an daerah yang diskriminatif terhadap golongan tertentu yakni

perempuan berdasarkan isu agama. Komnas Perempuan tahun

2009 melaporkan kekerasan isu agama dan diskriminatif terha-

dap perempuan mencapat I54 kasus. Beberapa peraturan daerah

yang diskriminatif antara lain terjadi di jawa Barat, fawa Timur
dan Sulawesi Selatan. Beberapa bentuk peraturan tersebut anta-

ra lain: Sepanjang L999-2009,69 Kabupaten/Kota di 21 Provin-

si menerbitkan 154 Kebijakan, 19 kebijakan tingkat Provinsi, 134

Kebijakan tingkat Kabupaten/Kota dan 1 Kebijakan tingkat Desa.

Laporan Komnas Perempuan terdapat 80 Kebijakan dis-

kriminatif terbit antara tahun 2003-2005. Tahun 2008, Kom-

nas Perempuan menyebut ada 88 kebijakan daerah yang meng-

gunakan agama dan moralitas sebagai landasan. 17 kebijakan

Mu hammadiyah konservatif
versus JIMM (2004-2008)

JIMM, beberapa pim-
pinan Muhammadiyah
yang dekat JIMM

Retaknya hubungan
antara JIMM, dengan
beberapa pimpinan
Muhammadiyah yang

dekat JIMM

NU PKB Gus Durvs PKB Cak

lmin (2007-2008)
Jamaah NU (Nahtiyin
DIY dan lndonesia)

Retaknya hubungan
antara jamaah NU

pendukung Gus Dur
dengan non Gus Dur

MMI versus lhya As Sunnah:
komentar lrfan dan Jafar
yang sama-sama keras
(lrfan menuduh Jafar tidak
konsisten; Jafar menuduh
Abu dan lrfan sebagai orang
pikun dan tidak waras) (Juli

2007)

lstam Politik, dukung-
an MMlterhadap Ustad
Abu jadi Capres dan
penangkapan koruptor

Retaknya hubungan
Jafar Thalib dengan
Ustadz Abu dan lrfan S

Awwas

HTI dan Tarbiyah versus
Muhammadiyah (2004-

2008)

Sekolah lslam Muham-
madiyah, dan Masjid
Muhammadiyah
Antar pimpinan ormas

Retaknya hubungan
HTI dan Tarbiyah (PKS)

dengan Muhamma-
diyah

Peristiwa Kekerasan Pelaku Kekerasan Dampak Kekerasan
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mengkriminalkan perempuan dan 10 mengendalikan tubuh p.

rempuan sehingga tidak bisa berekspresi dengan bebas sebe--

perempuan. Terdapat di 6 Provinsi paling sering menerbiti-

Kebijakan diskriminatif adalah: fawa Barat, Sumatera Barat. i
limantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan )awa Timur.

Menurut Komnas Perempuan hanya 23 kebijakan yang i::
tujuan memenuhi kebutuhan hak warga negara dan tidak clis-

minatif. 4 Kebijakan (tingkat Provinsi) 16 (tingkat Kabupa:.:

Kota), dan 3 (tingkat desa); Kebijakan diskriminatif ini k

susnya menimpa kaum perempuan Islam di Indonesia, se;=-

Perda-Perda Syariah yang menjadi perda di daerah seperti -.

Barat, sumater barat, kalimantan selamatan, nua tengga terre.

barat dan jawa timur (Komnas Perempuan, 2009)

PerhatikanpulasurveiTheWahidlnstituteNovember].
menyebutkan terdapat 193 kasus pelanggaran atas kebeb"'-

beragama yang dilakukan dengan bentuk kekerasan, pemak: ,

dan pelarangan. Sementara itu, Setaro Institute tahun 2011 - ,

nyebutkan terdapat 103 kasus pelanggaran kebebasan berac-

dengan berbagai ancaman, perusakan, kekerasan bahkan pc--

langan nyawa.

Hal yang juga menarik survei LSI dan Yayasan DE-\l

menyebutkan tahun 2012, masyarakat kehilangan keperca' ,

dan kepuasan terhadap lembaga Negara demikian rendah : .

tidakpuasan masyarakat atas Lembaga Kepresidenan lrell.-.
62, 7o/o, ketidakpuasan terhadap Polisi 64,7 o/o dan ketidak: *

an terhadap partai politik 59,lo/o. Rendahnya kepuasan illcr:- -: -

kat atas tiga lembaga Negara disebabkan kerja lambat, ter...

apatis, dan membiarkan dalam pelbagai kasus pelanggarar-r - -
kebebasan beragama di Indonesia.

Sementara itu mendasarkan pada laporan tahunan ke:.
an beragama dan berkeyakinan The Wahid Institute 2013 tt'..

takan bahwa selama |anuari sampai Desember 2013, jum1",-

langgaran atau intoleransi keyakinan beragama berjumlar- -

M
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peristiwa. Ter<1iri dari 106 peristiwa (43%o) yang melibatkan ax-

tor negara dan 139 peristiwa (57olo) oleh aktor non-negara. Se-

mentara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi men-

capai 280, di mana 121 tindakan (43o/o) dilakukan aktor negara

dan 159 tindakan (57vo) oleh aktor non negara. (Th, wahid In-

stitute Januari 2014)

Memerhatikan peristiwa kekerasan antaragama dan internal

agama seperti itu, pikiran Buya Ahmad Syafii Maarif perlu men-

dapatkan perhatian serius untuk ditindak lanjuti oleh LSM, or-

mas Keagamaan, perguruan tinggi, serta pemerintah' Sebab jika

beberapa lembaga tidak turut andil dalam memberantas atau

menghalau kekerasan antaragama dan internal agama, maka hal

itu akan terus meniadikan negara Republik Indonesia sebagai ne-

gara yang tidak toleran, diskriminatif dan melanggar HAM da-

lam bidang keagamaan.

Berbicara tentang keragaman atau pluralisme agama dan bu-

daya sejak ribuan tahun lalu sudah merupakan fakta keras dalam

sejarah, dan karena itu harus diakui, dihormati dan disyukuri.

Sebab, jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, fenomena itu

telah memperkaya bangunan kemanusiaan universal. Akan teta-

pi bagi mereka yang pendek akal, kenyataan historis pluralisme

agama dan budaya dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi-

nya. Kalau pandangan sempit ini dominan dalam suatu masyara-

kat, agama bukan lagi sebagai rahmat, melainkan telah berubah

menjadi kutukan dan doktrin pemaksa' (ASM' 2004: 11)

Dalam kaitannya dengan masalah hubungan antarpemeluk

agama, sesuatu yang dapat dikembangkan adalah mungkin for-

mulasi sebagai berikut dapat disepakati: "Berbeda dalam per-

saudaraan dan bersaudara dalam perbedaanl Di luar formu-

la ini, saya khawatir bahwa agama tidak lagi menjadi sumber

kedamaian dan keamanan, tetapi malah menjadi sumber seng-

keta dan kekacauan, bahkan sumber peperangan' Oleh sebab

itu, Al-Qur'an mengingatkan: maka ambillah sinyal moral dari
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pengalaman masa lamPau, wahai orang yang punya pengliha:'

tajam!. (ASM, 2004: 11)

Ungkapan yang sangat tegas untuk menggalang kedam;''

dalam hidup bermasyarakat, dan bernegara antarpemeluk ;"
ma yang beragam. Dengan mengutip sejarawan Inggris Arn ' -

J. Toynbe, dalam pandangan Syafii Maarif mengatakan bai -

agama adalah sebuah ikhtiar mencari jalan bagaimana men'-

maikan diri dengan fakta-fakta yang dahsyat tentang hidup :'

mati. (ASM: 10)

Berbagai kasus kekerasan antaragama dan internal aga:'':

dengan demikian memang membutuhkan perhatian serius sen:*'

pihak agar bangsa ini tidak terpuruk karena pertikaian berdas':

kanatauatasnamaagama.Pemahamaninklusif(terbuka)dal":,
beragama dan mengembangkan sikap toleran' terbuka dan ak: -

vitas dialog antaragama tampaknya merupakan salah satu all'--

natif yang dapat dikembangkan di Indonesia agar keberagar-n''

anmasyarakatkitadaritingkatlokalsampaielitetidakber;;-
dalam kerangkeng eksklusivisme sempit yang mengarah pr;

tindakan-tindakan intoleransi, kekerasan dan terorisme yang s:

ngat berbahaYa.

Paham keagamaan yang terbuka dan toleran' sehingga n'-

munculkan keagamaan yang mendamaikan sebagaimana prin::

Islam sebagai rahmat seluruh alam (rahmatan lil alamin) me:*-

pakan prinsip Islam yang tidak boleh dihilangkan' Dengan m'-

megang teguh keagamaan yang mendamaikan' maka dialog c''

kerja sama antaragama dalam membangun bangsa merupak;'

aktivitas yang tidak bisa dilupakan' Dalam kerangka keagan::-

an yang semacam itu, hadirnya tokoh Muhammadiyah' Bu''

Syafii Maarif, yang selalu tampil ke depan dan di depan bers;-

matokoh-tokohagamalainsepertiRomoFranzMagnis-Susel.
(Katolik), Rm. Mgr. Suharyo, Pr, Mgr' Cardinal Julius Atmodr '

SJ, Pdt. Andreas A. Yewangoe, Pdt' Nathan Setiabudi' Bhiku 5:

Pannavarro Mahathera dan Pastur Benny Sesetyo dalam berbag'

,#
ryfftu
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gerakan moral lintas agama merupakan bukti konkret internali-

sasi keagamaan Islam Buya Syafii Maarif yang terbuka dan ber-

pihak pada kebenaran dan makruf.

Gerakan antaragama yang dilakukan di antaranya adalah ge-

rakan pemberantasan korupsi yang dikumandangkan tahun 2003

bersama NU di bawah Hasyim Muzadi, kemudian menggandeng

Kristen, Katolik, Hindu, Buddha serta Konghucu dengan dukung-

an Partnership Indonesia, di bawah HS. Dillon, merupakan ge-

rakan yang sangat penting dicatat bangsa ini sebab korupsi di

negeri ini bagaikan kanker yang akut. Korupsi di Indonesia se-

jak tahun 2003 disinyalir merupakan penyakit bangsa yang te-

lah menjalar ke seluruh enclave kehidupan umat agama, apa pun

agamanya, dielit pemerintahan, politikus, birokrat, ormas atau-

pun organisasi keagamaan dan pendidikan. Sungguh penyakit

yang tidak bisa dibiarkan oleh seluruh elemen bangsa. Pering-

kat Indonesia pun dalam hal korupsi untuk level Asia senanti-

asa menempati rangking satu atau dua di bawah India atau ka-

dang di bawah Vietnam.

Dengan memperhatikan kondisi semacam itu, Muhammadi-

yah di bawah Buya Syafii Maarif kemudian tampil untuk maju

dan memimpin gerakan pemberantasan korupsi sehingga bangsa

ini segera siuman dan tidak terkapar karena penyakit kanker ko-

rupsi yang akut dan menggerogoti seluruh sendi kehidupan ma-

syarakat. Dengan besarnya korupsi yang menggila, maka cita-cita

keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk seluruh bangsa

nyaris tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu korupsi ha-

rus diberantas secara menyeluruh dari segala wilayah oleh selu-

ruh elemen bangsa.

Gerakan perdamaian yang digagas Buya Syafii Maarif un-

tuk Indonesia dan dunia senantiasa pula dikerjakan dalam ka-

itannya dengan politik global. Buya Syafii Maarif selalu meng-

kritik dengan keras kebijakan politik Amerika di bawah George

Walker Bush, sang presiden yang dilihatnya tidak tulus dalam
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memberikan kebijakan luar negerinva. Walker Bush dinilai tidak

adil dalam memperlakukan negara-negara yang tidak mendukung

kebijakan Amerika, seperti Iran, Libia, Palestina, Afganistan, serta

Irak yang semuanya merupakan representasi negara-negara ber-

penduduk mayoritas muslim. Sementara dalam memberikan ke -

bijakan politik terhadap Israel, Australia, Filipina, Singapura, d;r:-

Inggris senantiasa jauh lebih mudah dalam persoalan-persoah.-

internasional, termasuk dalam hal pemberian bantuan tentar',

atau persenjataan dengan dalih untuk pengawasan dari gerak.-'

terorisme internasional, sementara untuk Indonesia, Afganist.--

dan Paiestina juga Iran senantiasa diidentikkan dengan u'iia' -
agen terorisme internasional.

Buya Syafii Maarif tentang mengkritik keras sikap Pr..

den Walker Bush yang memiliki sikap politik standar ganda --
dianggap oleh Buya Syafii telah mempergunakan agama s.-.

gai jalan kekerasan. Seorang Presiden, George W. Bush, p''e:

nut Kristen puritan fundamentalis telah memakai agama u:-.-

menghancurkan bangsa lain yang tak berdaya dengan seribi- -
lih. Perkembangan terakhir menunjukkan semakin banvirk .

tara Amerika yang bunuh diri karena diimpit suasana putt-> -
r r I riJ-I- l-----i----- --^^: ltr^...-l-- ,-

perang di Afghanistan dan irak tidak kunjung usai' Merek. '

milih mati berkalang tanah daripada hidup becermin ma\-;

belum lagi yang menjadi gila, rusak ingatan akibat peran{

dipaksakan. Bush dan para pendukungnya yang haus da:'

dak hirau dengan semuanya ini. (ASM, 2012)

Gerakan antiterorisme dan kekerasan berdasarkan ag.r::- -

lam) di Indonesia misalnya, dengan gigih diperjuangka:: -

Syafii Maarif. Banyak karangan yang ditulisnya untur. ,

kukan counter terhadap terorisme, sehingga Buya Sr-ar-

rif pun tidak disenangi oleh mereka yang memiliki pa:--

mendukung para teroris di Indonesia. Buya Syalii lvIaar--

kritik keras sebagian muslim yang mendukung aktivita. .

me. Sementara itu, di kalangan segelintir Muslim, ter::---,
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Indonesia yang berkoar anti-Barat, atas nama agama telah mem-
bencanai tempat-tempat ibadah, perkantoran, bahkan rumah-
rumah mereka yang berbeda agama atau mereka yang dianggap
sesat dengan menggunakan fatwa MUI. Para perusak ini dari
sudut pandang sistem nilai tidak banyak berbeda dengan Bush
yang secara lahiriah ditentang oleh mereka. Di sinilah ironi itu
berlaku. Daiam retorika politik, mereka seperti bermusuhan. Te-

tapi, dalam kelakuan, mereka bersahabat. Bedanya, Bush meru-
sak dalam skala besar dengan persenjataan modern, sedangkan
mereka dalam skala kecil, seperti dengan memakai pentungan,
golok, linggis, dan lain-lain. Sementara itu, aparat seperti tidak
mampu menghalangi mereka. (ASM, Resonansi, Republika, 2Ol2)

Perhatian Buya Syafii Maarif dalam merespons kekerasan an-
taragama dan terorisme atas nama agama sebagaimana dikemu-
kakan oleh presiden Walker George Bush dan segelintir umat Is-
lam, sangat kuat untuk diperhatikan. Oleh sebab, kata Buya Syafii
sikap kasar, teror, serta menebar kekerasan atas nama agama se-

benarnya tidak sesuai dengan prinsip utama ajaran Islam. Ajar-
an Islam harus benar-benar ditafsir ulang secara autentik sehing-
ga mampu menghadirkan kemuliaan, kesejahteraan, kedamaian
dan keterbukaan untuk semuanya. Perhatikan pernyataan pan-
jang Buya Syafii di bawah ini terkait hal ini, yang sangat penting.

Perhatiannya untuk menghadirkan agarna Islam secara ramah
sangat dalam. Kembali kepada masalah kekerasan atas nama aga-

ma. Saya akan membela sepenuhnya posisi Ahmadiyah jika me-
reka dizalimi, hak milik mereka dirampok, dan keluarga mere-
ka diusir. Ini perbuatan biadab karena pengikut Ahmadiyah itu
punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain
menurut konstitusi Indonesia. |ika mereka dizalimi, aparat dan
kita semua wajib melindungi mereka. Bahkan, seorang warga ne-
gara Indonesia penganut ateisme, tetapi patuh kepada UUD, ti-
dak ada hak kita untuk membinasakan mereka. Kita bisa bergaul
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dengan mereka dalam masalah-masalah keduniaan. Mereka juga

punya hak hidup dengan ateismenya.

Di sinilah pentingnya kita memahami secara jujur diktum
Al-Qurhn dalam al-Baqarah ayat 256, "Tidak ada paksaan dalam

agama." |ika Tirhan tidak mau memaksa hambanya untuk meme-

luk atau tidak memeluk agama, mengapa kita manusia mau main

paksa atas nama Tuhan? Sikap semacam inilah yang bikin ka-

cau masyarakat. OIeh karena itu, Al-Qurhn jangan dibawa-bawa

untuk menindas orang lain. Kekerasan atas nama agama adalah

pengkhianatan yang nyata terhadap hakikat agama itu sendiri.
(ASM, Resonansi, Republika, 2013)

Tak dapat dipungkiri, gerakan tokoh lintas agama merupa-

kan sebuah gerakan kemanusiaan berpengaruh di Indonesia yanq

dihidupkan oleh para tokoh elite dari berbagai agama di Indo
nesia. Buya ASM merupakan salah satu tokoh kunci dari gerak-

an ini. Pada tahun 2011, gerakan ini sangat terkenal mengada-

kan sebuah gerakan yang mengkritisi pemerintahan SBY, terken;

dengan nama Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Pembo-

hongan Publik. Namun yang juga sangat penting dicatat adalal

gerakan ini telah turut mewarnai kehidupan beragama di Indc -

nesia yang beragam ini menjadi lebih harmonis dan hidup salir.
berdampingan. Peran para tokoh agama sebagai jangkar perek;:

keutuhan umat dan masyarakat dirasakan sangat penting unt*,
meredam berbagai potensi konflik yang terjadi di kalangan nr:-

syarakat serta sangat penting untuk memperkuat bangunan p=:

damaian di Indonesia.

Pada Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Pemboho:::

an Publik yang Buya Syafii Maarif lakukan bersama Romo Fr".'-
Magnis-Suseno (Katolik), Rm. Mgr. Suharyo, Pr, Mgr. card-: -

|ulius Atmodjo, Sf, Pdt. Andreas A. Yewangoe, Pdt. Nathan -..

tiabudi, Bhiku Sri Pannavarro Mahathera dan Pastur Bennr- -'.

setyo dalam berbagai gerakan moral lintas agama merlrllj-
bukti konkret internalisasi keagamaan Islam Buya Syafii \l:.

I
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yang terbuka dan berpihak pada kebenaran dan makruf, sehing-

ga tidak rela jika bangsa ini dipimpin oleh tokoh publik seper-

ti presiden dibalut dengan berbagai macam kebohongan dalam

hal kemakmuran dan kesejahteraan. Pembohongan publik hanya

pencitraan seorang politikus yang harus dilawan dengan gerak-

an moral tentang jalan kebenaran.

Pikiran-pikiran dan aktivitas Buya Syafii Maarif sangat jelas

didasarkan pada pemahamannya atas teks Al-Qur'an, sebagai se-

orang muslim, yang belajar Islam kepada mahaguru asal Pakis-

tan, Profesor Fazlur Rahman, ketika menyelesaikan pendidikan

doktor di Universitas Chicago Amerika Serikat tahun 1980-an

bersama dengan Nurcholish Madjid dan Amien Rais yang kemu-

dian ketiganya ternyata benar-benar menjadi tokoh Islam di In-

donesia dan bahkan dunia.

Penutup
")adilah kader, persyarikatan, kader bangsa, dan kader kemanu-

siaan', (ASM, 2012)

Itulah beberapa kutipan-kutipan tentang pandangan dan pi-

kiran tajam Syafii Maarif, seorang peziarah iman, negarawan

sekaligus cendekiawan yang memiliki ketulusan, keterbukaan,

toleran, dan kejujuran dalam kata dan sikap yang senantiasa di-

tunjukkan dalam pergaulan dengan sesama umat Tuhan, tanpa

pandang bulu, dan pilih kasih. Dengan siapa saja bertemu dan

berjumpa dalam iman selalu mengabarkan optimisme, keseder-

hanaan, dan keimanan yang tulus.

Salah satu penyebab menguatnya intoleransi beragama, di-

duga keras karena kurangnya pemahaman keagamaan yang me-

madai dari masyarakat kita sehingga masyarakat mudah "terie-

rumus" dan diprovokasi untuk berbuat melawan hukum serta

bertindak intoleran. Beberapa perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan masyarakat seperti melakukan perusakan fasilitas umat

beragama, seperti membakat menyegel, dan melemparinya.

-
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Sementara Perbuatan dan tindakan intoleransi agama yang

dilakukan masyarakat seperti melarang jamaah umat beragama

beribadah di tempat yang telah didirikan dan tersedia dengan

alasan mengganggu ketertiban dan harmoni dalam kehiduparr

beragama. Bahkan tindakan intoleransi juga dilakukan oleh uma:

beragama dengan melakukan aksi-aksi teror atas umat beragam"

yang satu keyakinan dan beragama lain.

Pertanyaan tentu dapat diajukan di sini, mengapa umat d'-

mikian mudah "terjerumus" dan terprovokasi oleh orang \-a::

mengarahkan kebencian pada orang yang berbeda? Bukanka:

perbedaan merupakan kondisi objektif dan tidak bisa dihilan:

kan? Apakah perbedaan berarti harus dihilangkan dan dijadik"-

arena perkelahian dan pembunuhan? Bukankah Tuhan send-:

yang menciptakan perbedaan tersebut sebagai sunnah-Nya? '''' -

benar dugaan kita salah satu penyebab utama faktor pemaha:"

an agama yang 'dangkal" dan kurang terutama berkaitan den"

paham keragaman, terbuka dengan umat lain, maka pendidr-'-

inklusif merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Pendid-..-

inklusif merupakan pendidikan yang memberikan pemahar-''

pada publik bahwa perbedaan merupakan keniscayaan (stti''., '

lah). Perbedaan adalah berkah bangsa ini bukan petaka' \=:'
ri ini lahir karena adanya perbedaan dan sekaligus keragan:"

Dengan demikian, perbedaan merupakan hal yang tida"' "

leh menjadikan kita menebar kebencian pada pihak lain .- -

berbeda dengan kita. Perbedaan tidak perlu menghalangi -'. -

kita berbuat baik dan saling menghargai. Bahkan dengan :'- - '

daan kita memiliki keharusan saling menghormati dan :: '- -

hargai sebab di situ akan semakin tampak derajat keiman': :

seorang. Derajat keimanan seseorang tidak hanya diukur -' -

keyakinan dalam menganut agamanya, tanpa memper: -

orang lain yang berbeda. Keimanan individual adalah "'--
yang mutlak adanya, tetapi buah dari keimanan individuaL ' -
keimanan sosial atau orang sering menyebut sebagai k'''

._fl
::
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sosial sebagai implementasi dalam keimanan itulah ibadah dan

muamalah.

Oleh sebab itu, perlu Perumusan ulang paham keagamaan

yang dianut oleh masyarakat sebab hal ini dianggap akan sangat

berpengaruh pada perilaku keagamaan masyarakat Indonesia.

Dalam salah satu tulisan, Taufik Adnan Amal, ketika memberi-

kan apresiasi 70 tahun Buya Syafii Maarif menulis dengan sangat

khas sebagai berikut:
"Perumusan ulang tentang norma atau nilai inklusivisme ke-

agamaan setidaknya harus melibatkan upaya serius untuk me-

nunjukkan bahwa koeksistensi atau bahkan proeksistensi anta-

ra komunitas-komunitas keagamaan yang berbeda dalam rangka

membangun suatu tata sosial yang lebih manusiawi merupakan

ajaran asasi semua agama termasuk Islam. Demikian pula, titik

kesamaan doktrin atau tujuan agama-agama semestinya lebih di
tekankan dan ditekankan, ketimbang mengutak-atik perbedaan

di antaranya'l (Taufik Adnan Amal, dalam Abd. Rohim Ghozali,

Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif' 2005: 81)

Keagamaan yang eksklusif dan mengarah pada pemahaman

yang keras, serta menolak keragaman dalam beragama sejatinya

menolak sunatullah bahwa alam beserta isinya adalah heterogen.

Dalam hal agama pun tentunya beragam, oleh sebab itu paham

eksklusif yang semPit, harus dihilangkan menuju pemahaman

yang inklusif, tanpa sedikit pun mengurangi keyakinan kebenar-

an atas agamanya, namun memberikan ruang pada pemahaman

agama-agama yang berbeda dengan keyakinan agama yang kita

yakini selama ini. Kritik atas keimanan kita dan pemahaman kita

harus selalu dilakukan sehingga menjadi keyakinan dan pema-

haman yang autentik. Dalam kaitan semacam ini, Taufik Adnan

Amal ketika memberikan apresiasi pada Buya Syafii Maarif me-

nulis demikian bahwa eksklusivisme keagamaan yang tersebar re-

latif meluas di kalangan umat sesungguhnya menyimpan poten-

si konflik yang dahsyat. Ia bak api dalam sekam yang menunggu
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pemicu, mungkin masalah ekonomi atau politik untuk mengo-

turkurrnyu. Itulah sebabnya, kebutuhan kita mendesak dewasa ini

adalah menafsir ulang norma-nilai masa lalu serta apa yang telah

diupayakan selama tiga dekade terakhir' Penafsiran ulang ini di

butuhkan dalam ,u,gku mendefinisikan dan melembagakan nilar

atau norma inklusivisme keagamaan pada berbagai level atau di-

mensi,mulaidaridimensiperseorangan,dimensikelompokatau
organisasi, hingga dimensi legal dan tatanan kelembagaan pub-

hi. GauJik Adnan Amal, dalam Abd' Rohim Ghazali (ed)' l[t'-

hammadliyah dan Politik Islam Inklusif' 2A05' hlm' B0)

Berdasarkan kajian atas perjalanan (ziarah iman) Buya Sr '
fii Maarif dalam aktivitas perdamaian' membela Islam rahma:-

an lil alamin, Islam yang ramah' penolakan atas pembohonsa-'

publik oieh kekuasaan (negara) yung mengarah pada politik de-.

potik karena penuh dengan pencitraan dan kepalsuan' geraka-'

pemberantasan korupsi secara nasional melalui organisasi \i'.-

hammadiyah dan ormas islam lain seperti NU dan agama-agar -

Abraham lainnya, serta penolakannya atas gerakan radikalisr--'

penggunaan metode kekerasan dalam menyebarkan Islam' me: ' -

lakterorismedankejahatan.kejahatanpolitiksertakejahatank.
tural lainnya sebenarnya dapat dikatakan Buya Syafii Maarii '
ngah mengembangkan tradisi Neo Jihad untuk umat beriman -

Indonesia dalam merespons masalah-masalah kebangsaan' K'-- -

donesiaan dan keislaman'

Berbagai hal yang telah dilakukan Buya Syafii Maarit' : '

minjam Saia frt uteley, ketika memberikan penghormatan "
pada Buya Syafii Maarif secara ringkas dapat dikatakan h;:

Buya Syafii telah membuka jalan bagi suatu uPaya rekons::-'

si sosio-politik, lebih khusus lagi bagi perumusan pemikiran :

litik dan kenegaraan yang mencoba mendekatkan antara l'---

cita-cita dengan Islam sejarah' Buya Syafii telah mengambr- -

sisi sebagai pembuka pintu yang terus mencari tiada hent- l

kap dan pemikirannya memutar ke atas mengikuti alunan ': -



ArgumentasiEksistensiatKemanusiaan 401

kehidupan kemanusiaan. Tugas menapaki pintu masa depan sedi-

kit demi sedikit telah mulai dibuka oleh Buya Syafii, adalah tugas

sejarah para cendekiawan muslim, melanjutkan. Barangkali itu"!

(Said Tuhuleley, dalam Abd. Rohim Ghazali (ed), Muhammadi-

yah dan Politik Islam Inklus$ 2005: 101)

Akhirnya kita akan mengetahui sepak terjang Buya Sya-

fii Maarif ketika membaca secara serius dan terus-menerus apa

yang dilakukannya, dalam bidang pemikiran Islam, sejarah, pen-

didikan, gerakan antariman dan perdamaian yang dilakukan ber-

sama para kolega, sesama cendekiawan, dan sesama anak bang-

sa Indonesia. Pemikiran Buya Syafii Maarif telah membuka mata

banyak orang baik Muhammadiyah mauPun non Muhammadi-

yah. Baik kaum muslim maupun bukan muslim, bahkan kaum

ateis sekalipun, bahwa keterbukaan iman dan ziatah iman meru-

pakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Dalam ka-

itan ini, kader dan tokoh muda Muhammadiy"h, Abdul Mu'thi

menuliskan kenangannya tentang Buya Syafii Maarif, demikian

sangat tegas menghormatinya bahwa pemikiran dan langkah kea-

gamaan Syafii Maarif membawa dampak keterbukaan dalam Mu-

hammadiyah. Di kalangan bawah, komunikasi dan saling penger-

tian antara Muhammadiyah dan NU mulai bersemi dengan baik.

Pluralitas dalam Muhammadiyah semakin berkembang. Genera-

si baru "postpuritan' lahir dari kalangan Angkatan Muda Mu-

hammadiyah (AMM) yang menemukan insight dari pemikir-

an dan kiprah keagamaan Syafii Maarif i (Abdul Mu'thi, dalam

Abd. Rohim Ghazali, (ed), Muhammadiyah dan Politik Islam In-

klusif, 2005: 114

Namun kemudian ada semacam "penyesalati' dari tokoh

muda Muhammadiyah ini, yang kita ketahui sekarang menja-

di Sekretaris PP Muhammadiyah dengan mengatakan demiki-

an: "Kelemahan Syafii Maarif adalah kebiasaannya yang sering

berjalan "seorang dirii Langkah-langkahnya terkadang tidak ter-

komunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik di kalangan
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pimpinan Muhammadiyah. Berbeda dengan K.H' AR. Fachrud-

din yang memiliki kader "kinthilan', yang menemaninya berce-

ramah, Syafii Maarlf jarang berceramah di akar rumput Muham-

madiyah. Tulisannya sangat tajam dan produktif. Syafii Maarif

berhasil membangun era baru dan akselerasi kerja sama dua or-

ganisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan NU. Inilah waris-

an sejarah yang mudah-mudahan tetap kemilau di tengah wa-

jah umat dan bangsa yang kusami (Abdul Mu'thi, dalam Abd'

Rohim Ghazali, (ed), Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif,

2005:115)

Untuk Buya Syafii Maarif, tentu banyak pihak berharap agar

Buya berumur panjang, kalau Tuhan menghendaki dan meng-

izinkan tentu sampai seribu tahun lamanya. Namun agaknya

umur sepanjang itu mustahil adanya. Tetapi, bagaimanapun aPa

yang telah Buya Syafii Maarif sampaikan di publik dan kerjakan

telah dan akan dicatat sebagai bagian dari "sejarah bangsa ini"

tentang tokoh yang sekarang berulang tahun ke-80 tahun' Sela-

mat ulang tahun Buya, semoga bangsa ini tidak melupakan jasa

dan perjuangannya rnembawa Islam rahmatan lil alamin. Mem-

bawa Muhammadiyah untuk bangsa, Islam, dan kemanusiaan'

Wallahu a'lam bi sh- shaw ab.
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