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Abstract 

Articulation of religion in the public sphere of Indonesia is still much to be 

exclusive and puritan, unilateral in monopolizing the truth claims of religious 

truth, and intolerance towards various religious disagreement. Whereas in the 

context of a pluralistic Indonesian nation, whether of race, ethnicity, culture, 

class, and religion, religious messages should be delivered by inclusive 

proselytizing. Anyone who would articulate religious discourses in the public 

sphere of Indonesia, should ideally be through inclusive proselytizing. In the 

context of inclusive proselytizing, Islamic values such as justice (al-'adl), human 

rights, freedom (Hurriyah), democracy (Shura), universal benevolence (Khoir), 

egalitarian (Musawah), tolerance (tasamuh), balance ( tawazun), social ethics 

(morals), universal humanity (an-nas), as well as peace and safety contained in 

the doctrine of principle Islam but those are inclusive. Inclusive priciples could 

embrace all people regardless of race, culture, race, class, and even religion. This 

article is going to discuss the significance of Nurcholish Madjid¶V inclusive 

proselytizing for pluralistic Indonesian society.  
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A. Pendahuluan 

 

³Islam artinya pasrah sepenuhnya (kepada Allah), sikap yang 

PHQMDGL� LQWL� DMDUDQ� DJDPD� \DQJ� EHQDU� GL� VLVL� $OODK�´� ³-DGL� VXDWX�

agama, seperti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad (yang 

memang secara sadar dari semula disebut agama sikap pasrah 

sempurna kepada Allah atau al-Islam), adalah tidak unik (dalam 

arti, tidak berdiri sendiri dan terpisah). Dia berada dalam garis 

kelanjutan dengan agama-DJDPD�ODLQ´�
2
 

 

Bila kita hendak mendiskusikan sikap keberagamaan inklusif, maka mau 

tidak mau sebaiknya kita memulai dengan sikap keberagamaan yang kontradiktif 

dengan inklusif yakni sikap eksklusif dalam beragama. Eksklusivisme merupakan 
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sebuah paham yang menganggap bahwa hanya pandangan dan kelompoknya yang 

paling benar, sedangkan kelompok lain dianggap salah. 
3
 Sikap eksklusif adalah 

sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip diri 

sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan 

prinsip yang dianut orang lain salah, sesat dan harus diajuhi.  

Akibat dari sikap yang demikian, maka mereka tidak mau menerima 

saran, masukan, dan pemikiran yang berasal dari luar. Dengan demikian dialog 

yang disandarkan pada kemitraan dan kesederajatan juga yang tidak terjadi.
4
 Pada 

titik inilah, kita membutuhkan sebuah sikap keberagamaan yang konstruktif 

positif dalam memandang perbedaan yakni sikap inklusivisme. Inklusivisme 

merupakan sebuah paham yang mengakui bahwa dalam agama-agama lain 

terdapat juga suatu tingkat kebenaran, tetapi puncak kebenaran terdapat dalam 

agama sendiri.
5
  

Dalam pemikiran Islam, paham inklusivisme dimulai dengan penggalian 

pengertian Islam (islam), bukan sebagai organized religion (agama terlembaga), 

tetapi menggalinya dalam arti ruhani. Islam, artinya pasrah sepenuhnya (kepada 

Allah). Sikap yang²menurut para pendukung paham inklusif²menjadi inti 

ajaran agama yang benar di sisi Allah. Karena itu, semua agama yang benar 

disebut islam. Banyak ayat dalam Al-4XU¶DQ�\DQJ�PHQ\HEXWNDQ�EDKZD�SDUD�Nabi 

dan Rasul terdahulu mengajarkan al-islam ini. Sehingga tidak mengherankan, 

kalau kemudian dikembangkan suatu teologi Islam inklusif yang didasarkan pada 

Al-4XU¶DQ�
6
 

Sampai disini, rumusan inklusivisme yang digulirkan Cak Nur dalam 

kutipan awal pembuka tulisan ini menemukan gemanya: Hakikat Islam adalah 

sebuah sikap kepasrahan dan ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

menjadi inti semua keberagamaan autentik Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad 
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Saw. Karena itu semua agama yang benar disebut Islam. Namun wacana inklusif 

secara doktrinal tersebut, bagi Cak Nur harus diterjemahkan pula pada tataran 

sosial. Dalam pandangan Cak Nur, sesungguhnya Islam selalu mengungkapkan 

bahwa kebajikan Islam adalah untuk semesta alam, untuk kebaikan semua orang. 

5DKPDWDQ� OLO� µDODPLQ. Jadi bukan untuk kebaikan orang Islam itu sendiri. Itu 

berarti nilai-nilai Islam bisa dilaksanakan bagi seluruh manusia sehingga yang 

memanfaatkannya tidak hanya orang Islam itu sendiri, tapi semua orang. Orang 

Islam sekarang berbicara tentang keadilan, persamaan antar manusia, hak pribadi, 

yang semuanya ada dalam ajaran Islam namun inklusif.
7
 

Melalui kutipan dari Cak Nur pada intro pembuka tulisan ini, kita melihat 

Cak Nur membingkai Islam secara inklusif dalam dua level: pertama, inklusif 

secara substantif-doktrinal, dan kedua, inklusif secara substantif-sosial. Keduanya 

tidak terpisahkan; yang pertama menjadi dasar bagi yang kedua; Dengan kata lain, 

yang kedua merupakan konsekuensi niscaya dari yang pertama. Pada level kedua 

inilah, nilai-nilai kebajikan Islam mesti didakwahkan secara inklusif sehingga 

dapat memberikan manfaat kepada semua orang, kepada seluruh masyarakat 

Indonesia. Karena itu, dalam uraian selanjutnya, kita akan membahas secara lebih 

detil dakwah inklusif Islam Cak Nur pada dua level tersebut: yakni inklusif secara 

substantif-doktrinal dan inklusif secara substantif-sosial, serta diakhiri dengan 

catatan singkat mengenai signifikansinya bagi masyarakat Indonesia. 

 

B.  Inklusif Secara Substantif-Doktrinal 

Ketika berbicara mengenai wacana inklusif, dalam perspektif Cak Nur,  

kita seyogyanya berangkat dari suatu yang mendasar sekali mengenai makna 

Islam itu sendiri. Menurut Cak Nur, dari segi tasrifnya, istilah ³,VODP´� DGDODK�

mashdar atau kata benda verbal (verbal noun) dari kata kerja aslama-yuslimu 

yang mengandung makna sikap aktiI� GDUL� ³PHQ\HUDKNDQ� GLUL´� DWDX� ³EHUVLNDS�
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SDVUDK´��'DODP�SHQJHUWLDQ�DVDO�LQL��³EHUVLNDS�SDVUDK´�dalam arti bersikap pasrah 

kepada Sang Maha Pencipta.
8
 

Sebagai mashdar dari kata kerja aslama, istilah Islam juga memiliki arti 

³PHQFDUL� salam´, \DNQL�� ³kedamaian´�� ³EHUGDPDL´�� GDQ� GDUL� VHPXD� LWX� MXJD�

PHQJKDVLONDQ�SHQJHULDQ�³WXQGXN´��³PHQ\HUDK´��GDQ�³SDVUDK´��0DND�DJDPD�\DQJ�

EHQDU� GLVHEXW� ³Islam´ karena mengajarkan sikap berdamai dan mencari 

kedamaian melalui sikap menyerah, pasrah dan tunduk patuh kepada Tuhan secara 

tulus´.
9
 

Berangkat dari pengertian Islam secara generik ini, kemudian dengan 

merujuk kepada ayat-ayat Al-4XU¶DQ��PHQXUXW�&DN�1XU��VLNDS�SDVUDK�GDQ�WXQGXN�

kepada Tuhan secara tulus bukan hanya menjadi tuntunan etis-spiritual bagi 

manusia, tapi juga merupakan pola wujud (mode of existence) seluruh alam raya 

beserta isinya. Karena itu, jika manusia diseru untuk memilih sikap hidup tunduk, 

menyerah dan pasrah kepada Tuhan, yaitu untuk ber-islam, maka tidak lain ialah 

seruan agar manusia mengikuti pola hidup yang sama dengan pola wujud alam 

raya. Yang dihasilkan oleh sikap itu tidak saja kedamaian dengan Tuhan, diri 

sendiri, dan sesama manusia, tetapi juga dengan sesama makhluk, sesama isi 

seluruh alam raya, dan jagad raya itu sendiri.
10

 

Al-4XU¶DQ�PHPEHULNDQ� EHUEDJai ilustrasi tentang ketundukan, ketaatan, 

dan kepasrahan alam semesta kepada Tuhan. Beberapa di antaranya adalah: 

³.HPXGLDQ�'LD��7XKDQ��EHUWDKWD�GL�ODQJLW�\DQJ�EHUXSD�NDEXW��ODOX�

EHUILUPDQ� NHSDGDQ\D� GDQ� NHSDGD� EXPL�� µ'DWDQJODK� �Nepada-Ku)  

kamu berdua dengan taat ataupun terpaksa! Keduanya menjawab 

µNDPL�GDWDQJ�GHQJDQ�WDDt´ (QS. Fushshilat 41: 11). 

³0DWDKDUL� GDQ� UHPEXODQ� �EHUHGDU�� GHQJDQ� SHUKLWXQJDQ� �\DQJ�

pasti), dan bintang-bintan dan pepohonan semuanya bersujud 

(kepada-1\D�´ (QS. Al-Rahman 55: 5-6). 

³%HUWDVELK�NHSDGD-Nya seluruh langit dan bumi, juga mereka yang 

ada di dalamnya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mesti 

bertasbih dengan pujian kepada-Nya, namun kamu sekalian 

�PDQXVLD��WLGDN�PHQJHUWL�WDVELK�PHUHND´ (QS. Al-,VUD¶ 17: 44) 
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7HUJRORQJ�³PHUHND�\DQJ�DGD�GL�GDODPQ\D��GL�ODQJLW�GDQ�EXPL�´�WHUVHEXW�

dalam firman itu ialah umat manusia. Maka sejalan dengan ketentuan Tuhan itu 

semua, manusia pun bersikap tunduk, patuh dan pasrah atau, sebutlah ber-islam 

kepada Tuhan.
11

 

Selanjutnya, sikap pasrah kepada Tuhan atau berislam ini bukan hanya 

berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw melainkan juga menjadi sikap 

keberislaman semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Dengan 

menelusuri ayat-ayat Al-4XU¶Dn, Cak Nur menunjukkan secara substantif-

doktrinal bahwa al-Islam atau ajaran pasrah kepada Allah secara suka-rela dan 

damai adalah ajaran dan agama semua nabi yang diterima dari Tuhan. Tentang al-

islam sebagai agama para nabi itu secara ringkas dan bersifat mewakili dijelaskan 

dalam Al-4XU¶DQ� GDODP� UDQJNDLDQ� DMDUDQ� 1DEL� ,EUDKLP� GDQ� SHVDQQ\D� NHSDGD�

anak-cucunya: 

³Siapakah yang merasa tidak senang kepada agama Ibrahim 

kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri!? Kami sungguh 

telah memilihnya di dunia, dan di akhirat pastilah ia tergolong 

orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 

µ3DVUDKODK�HQJNDX�¶�,D�PHQMDZDE�µ¶DNX�SDVUDK�NHSDGD�7XKDQ�VHUX�

VHNDOLDQ� DODP´�� 'DQ� ,EUDKLP� SXQ� EHUSHVDQ� GHQJan ajaran itu 

kepada anak-DQDNQ\D�� EHJLWX� SXOD� <D¶TXE�� µ:DKDL� DQDN-anakku, 

sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu ajaran 

ketundukan (al-din), maka janganlah sampai kamu mati kecuali 

sebagai orang-RUDQJ� PXVOLP� �SDVUDK� NHSDGD� $OODK�¶�� $SDNDK�

kamu menMDGL� VDNVL� VDDW� PDXW� GDWDQJ� NHSDGD� <D¶TXE�� NHWLND� LD�

bertanya kepada anak-DQDNQ\D��³$SD�\DQJ�NDOLDQ�VHPEDK�VHWHODK�

DNX� WLGDN� DGD"´� 0HUHND�� ,VPDLO� GDQ� ,VKDq, yaitu Tuhan Yang 

Maha Esa, dan kami semua orang-orang yang muslim kepada-

1\D´ (QS. Al-Baqarah 2: 130-133) 

Demikian pula halnya dengan semua Nabi, dengan berbagai cara 

dituturkan dalam Al-4XU¶DQ�VHEDJDL�WRNRK-tokoh yang mengajarkan sikap pasrah 

kepada Tuhan atau al-islam. Dan orang-orang yang menerima dan mengikuti 

ajaran para nabi itu pun disebut sebagai orang-orang yang muslim. Tentang Nabi 

Musa, misalnya, Al-4XU¶DQ� PHQXWXUNDQ� EDKZD� LD� SHUQDK� PHQ\HUX� NHSDGD�

kaumnya, ³:DKDL� NDXPNX�� MLND� NDPX�EHQDU-benar beriman kepada Allah maka 
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bertawakallah kepada-Nya, kalau memang kamu benar-benar orang-orang yang 

musOLP´ (QS. Yunus 10: 84). Sedangkan tentang para ahli sihir yang semula-mula 

ikut menentang Nabi Musa a.s namun kemudian tunduk dan beriman kepadanya, 

GLFHULWDNDQ�SHUQDK�PHQ\DWDNDQ�NHSDGD�)LU¶DXQ� 

³(QJNDX� �)LU¶aun) tidaklah dendam kepada kamu melainkan 

hanya karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan setelah 

GDWDQJ� NHSDGD� NDPL´�� ³2K� 7XKDQ� NDPL�� OLPSDKNDQODK� NDPL�

ketabahan, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang 

PXVOLP´. (QS. Al-$¶UDI�������� 

Dan berkenaan dengan Nabi Isa a.s al-Masih a.s serta para pengikutnya, Kitab 

Suci menuturkan sebagai berikut: 

³6HWHODK�,VD�PHUDVDNDQ�DGDQ\D�VLNDS�PHQRODN��NDILU��SDGD�PHUHND�

�%DQL� ,VUDLO��� LD� SXQ� EHUWDQ\D�� ³6LDSDNDK� \DQJ� DNDQ� PHQMDGL�

SHQGXNXQJNX� PHQXMX� $OODK"´� DO-hawariyun (para pengikut 

VHWLDQ\D�� PHQ\DKXW�� ³NDPL� SDUD� SHQGXNXQJ� $OODK�� NDPL� EHULPDQ�

kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang 

PXVOLP´. (QS. Al-Imran 3: 52 ) 

³'DQ�NHWLND�$NX�PHZDK\XNDQ�NHSDGD�DO-hawariyun (para pengikut 

setia Nabi Isa al-MasiK��� ³%HULPDQODK� NDPX� VHNDOLDQ� NHSDGD-Ku 

dan kepada utusan-.X�´�0HUHND�PHQMDZDE�� ³NDPL� EHULPDQ�� GDQ�

saksikanlah bahwa kami adalah orang-RUDQJ� PXVOLP´. (QS. Al-

Maidah 5: 111) 

Karena seluruh jagad raya berserta isinya melaksanakan al-islam (ajaran 

tunduk-patuh serta taat dan pasrah dengan tulus kepada Allah) dan karena sekalian 

para nabi mengajarkan al-islam, maka dapat dimengerti mengapa Allah, Tuhan 

Yang Maha Esa, tidak menerima agama atau din (ajaran ketundukan) selain dari 

al-islam. Hal ini dengan jelas sekali ditegaskan dalam sebuah firman: 

³$SDNDK� PHUHND� KHQGDN� PHQJDQXW� VHODLQ� DMDUDQ� WXQGXN� NHSDGD�

$OODK��GLQ�$OODK��³DJDPD�$OODK´��"�3DGDKDO�WHODK�SDVUDK��DVODPD��

kepada-Nya meraka yang ada di seluruh langit dan bumi, dengan 

WDDW�DWDXSXQ�WHUSDNVD´.  

³.DWDNDQ��0XKDPPDG���³NDPL�EHULPDQ�NHSDGD�$OODK�GDQ�NHSDGD�

ajaran yang diturunkan kepada kami, serta kepada ajaran yang 

GLWXUXQNDQ�NHSDGD�,EUDKLP��,VPDLO��,VKDT��<D¶TXE��DO-asbath (nabi-

nabi Bani Israil), juga kepada ajaran yang diberikan kepada Musa 

dan Isa dan para nabi yang lain dari Tuhan mereka. Kami tidak 

membeda-bedakan antar seorang pun dari mereka, dan kami 

semua pasrah (muslim) kepada-1\D´.  
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³%DUDQJ�VLDSD�PHQJDQXW�VXDWX�GLQ��DMDUDQ�NHWXQGXNDQ��VHODLQ�DO-

islam (ajaran pasrah, pasrah kepada Allah) maka tidak akan 

diterima daripadanya, dan dia itu di akhirat termasuk golongan 

\DQJ�PHQ\HVDO��PHUXJL�´. (QS. Al-Imran 3: 52 ) 

Bagi Cak Nur, dari deretan tiga ayat suci itu, jelas sekali bahwa yang 

dimaksud dengan Islam²atau lebih tepatnya sebagai istilah dengan makna 

generiknya, al-islam²ialah sikap tunduk-patuh dan taat-pasrah kepada Tuhan 

yang meliputi seluruh alam semesta. Ajaran itu kemudian dibawakan oleh para 

nabi²yang umat manusia harus menerima semua mereka itu dan beriman kepada 

ajaran mereka²PHQMDGL�³DJDPD´��'DQ�al-islam universal inilah yang merupakan 

satu-satunya ajaran ketundukan atau din yang dibenarkan dan diterima oleh Tuhan 

Yang Maha Esa.
12

 

Secara analisis, dari tiga ayat suci tersebut, kita dapat menguraikan 

pengertian/makna Islam dalam tiga aspek. Pertama, dikaitkan dengan pola wujud 

seluruh alam raya, khususnya makhluk-makhluk yang menjadi penghuninya, yaitu 

bahwa semua yang ada ini tunduk-patuh dan pasrah kepada Tuhan Maha Pencipta, 

baik secara suka-rela ataupun terpaksa; Kedua, dikaitkan dengan semua agama 

yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw, dan 

beliau ini serta para pengikut beliau diperintahkan untuk menyatakan percaya atau 

beriman kepada semua itu tanpa membeda-bedakan satu dari yang lain, dan semua 

para Nabi serta pengikut mereka itu adalah sama-sama menempuh sikap hidup 

pasrah  kepada Tuhan, yakni, muslimun. Ketiga sebagai kesimpulan dan 

penegasan berdasarkan itu semua, maka barang siapa menganut selian islam 

sebagai pola keagamaannya, ia tidak akan diterima.
13

 

Konsekuensinya, inti serta pangkal al-Islam itu sepanjang masa ialah 

iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam bahasa Arab disebut Allah²

berasal dari Al-Ilah yang berarti, Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yang Maha 

Esa. (Dari segi kebahasaan, perkataan Arab Allah atau Al-Ilah itu padanan 

Inggrisnya ialah the God). Iman kepada Allah itu sendiri harus dimulai dengan 
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pernyataan penolakan kepada sesembahan-sesembahan palsu dalam sistem 

kepercayaan-kepercayaan palsu.
14

 

Untuk memperkuat argumentasi tentang inti ajaran semua Nabi dan 

Rasul ini, Cak Nur mengutip pendapat Ibn Taymiyah sebagai berikut: 

Oleh karena itu pangkal al-islam LDODK� SHUVDNVLDQ� EDKZD� ³7LGDN�

DGD�VXDWX�WXKDQ�DSDSXQ�VHODLQ�$OODK��7XKDQ��\DQJ�VHEHQDUQ\D´��GDQ�

persaksian itu mengandung makna penyembahan hanya kepada 

Allah semata dan meninggalkan penyembahan kepada selain Dia. 

Inilah al-islam al-µDPP�(Islam umum, universal) yang Allah tidak 

menerima ajaram ketundukan selain daripadanya. 

Maka semua Nabi itu dan para pengikut mereka, seluruhnya 

GLVHEXW� ROHK� $OODK� 7D¶DOD� EDKZD� PHUeka adalah orang-orang 

muslim. +DO� LQL�PHQMHODVNDQ�EDKZD�ILUPDQ�$OODK�7D¶DOD��³Barang 

siapa menganut suatu din selain al-islam maka tidak akan diterima 

daripadanya dan di akhirat dia termasuk yang merugin´� �46�� ���

85), dan firman-1\D�� ³Sesungguhnya al-din di sisi Allah ialah al-

LVODP´� �46�� ��� ����� WLGDNODK� NKXVXV� WHQWDQJ� RUDQJ-orang 

(masyarakat) yang kepada mereka Nabi Muhammad Saw diutus, 

melainkan hal itu merupakan suatu hukum umum (KXNP� µDPP��

ketentuan universal) tentang manusia masa lalu dan manusia 

kemudian hari.
15

 

 

Namun Cak Nur menegaskan, di sini perlu diingatkan bahwa sekalipun 

para Nabi mengajarkan pandangan hidup yang disebut al-islam, tidaklah berarti 

bahwa mereka dan kaumnya menyebut secara harfiah ajaran mereka al-islam dan 

mereka sendiri sebagai orang-orang muslim. Sebab itu semua adalah peristilahan 

dalam bahasa Arab, sementara para Nabi dan Rasul itu, sebagaimana disebutkan 

dalam Al-4XU¶DQ�� GLEDQJNLWNDQ� $OODK� GHQJDQ� PHQJJXQDNDQ� EDKDVD� NDXPQ\D�

masing-masing. Karena itu penyebutan para nabi dan rasul itu beserta para 

pengikut mereka sebagai orang-orang muslim dan ajaran atau agama mereka 

sebagai al-islam tetap benar dan dibenarkan, hanya saja sedikit melibatkan 

masalah kebahasaan.
16

 

Lagi-lagi dengan mengutip pandangan Ibn Taymiyah, Cak Nur memberi 

penjelasan \DQJ� PHQDULN� WHQWDQJ� KDO� LQL�� GHQJDQ� PHPEHGDNDQ� DQWDUD� ³,VODP�

                                                             
14

  Komaruddin, Passing Over, hlm. 17. 
15

 Ibid., hlm. 17-18. 
16

 Ibid., hlm. 18. 
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NKXVXV´� �al-islam al-khashsh�� GDQ� ³,VODP� XPXP´� �al-islam al-µDPP) sebagai 

beikut: 

Manusia berselisih tentang orang terdahulu dari kalangan umat 

Nabi Musa dan Nabi Isa, apakah mereka itu orang-orang muslim? 

,QL� DGDODK� VXDWX� SHUVHOLVLKDQ� NHEDKDVDDQ�� 6HEDE� ³,VODP� NKXVXV´�

(al-islam al-khashsh) yang dengan ajaran itu Allah mengutus Nabi 

Muhammad Saw yang mencakup syariat Al-4XU¶DQ�WLGDN�DGD yang 

termasuk ke dalamnya selain umat Muhammad Saw. Dan al-islam 

sekarang secara keseluruhan bersangkutan dengan hal ini. Adapun 

³,VODP� XPXP´� �al-islam al-µDPP) yang bersangkutan dengan 

setiap syariat yang dengan itu Allah membangkitkan seorang Nabi 

maka bersangkutan dengan islam-nya setiap umat yang mengikuti 

seorang Nabi dari para Nabi itu.
17

 

Jadi makna Islam di sini bukan lagi hanya berkonotasi sebagai nama 

agama secara institusional, melainkan lebih dari itu, sebagai sebuah sikap 

ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan tulus yang dilakukan setiap orang dengan 

penuh penghayatan secara personal. Dalam konteks inilah, di samping makna 

Islam secara legal-formal yang telah membentuk institusional agama Islam, Cak 

Nur juga ingin membawa makna Islam secara substantif-doktrinal yang bercorak 

inklusif: suatu sikap ketundukan dan kepasrahan secara tulus kepada Tuhan Yang 

Maha Esa yang bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang latarbelakang 

budaya, bahasa, etnis, ras, bangsa, dan agama formalnya. 

C. Inklusif Secara Substantif-Sosial 

Berangkat dari pembacaan terhadap makna Islam secara substantif-

doktrinal yang memiliki karakter inklusivistik, Cak Nur kemudian hendak 

membawa pesan-pesan kebajikan Islam ke dalam tataran publik dalam semangat 

inklusivistik pula. Semua nilai-nilai kebajikan yang berada dalam agama Islam 

ketika hendak memasuki ruang publik masyarakat Indonesia yang pluralistik, 

idealnya semua nilai-nilai kebajikan Islam tersebut mesti melalui proses 

substansiasi dan rasionalisasi terlebih dahulu ke dalam istilah yang bersifat 

inklusivistik, yakni mampu merangkul, menyentuh, dan meliputi semua lapisan 

masyarakat Indonesia. 

                                                             
17

 Ibid., hlm. 18-19. Bandingkan dengan pandangan pakar Al-Quran, Al-Raghif al-

Isfahani, dalam karyanya Mufradat al-Quran (Beirut: Dar al-Syamiyah, 1996), h. 423. 
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Meminjam konsep cendekiawan besar kita, Kuntowijoyo, semua 

komponen kebajikan yang berada dalam agama Islam harus ditransformasikan 

terlebih dahulu ke dalam terminologi yang objektif dengan tujuan agar dapat 

diterima oleh semua pihak yang berbeda yang berada dalam ruang publik 

Indonesia. Inilah yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai objektifikasi.
18

 

Bagi Cak Nur, nilai-nilai prinsip Islam yang dapat dirumuskan secara 

inklusivistik sangat banyak mencakup keadilan, persamaan antar manusia, hak 

pribadi, kemakmuran, demokrasi, dan lain-lain.
19

 Dalam konteks dakwah inklusif, 

nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-µDGO), hak asasi manusia, kebebasan 

(hurriyah), demokrasi (syuro), kebajikan universal (khoir), egaliter (musawah), 

toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), etika sosial (akhlak), kemanusiaan 

universal (an-nas), serta kedamaian dan keselamatan (salam) terdapat dalam 

doktrin prinsipil Islam namun bersifat inklusif, yakni mampu merangkul semua 

orang tanpa memandang suku, budaya, ras, golongan, bahkan agamanya. 

Spirit inklusivistik secara substantif-sosial itu, bagi Cak Nur, memang 

mesti berangkat dari wacana keagamaan ataupun tradisi keagamaan kita. Kita bisa 

menyimak argumentasi inklusivistik Cak Nur berikut ini: 

³0HPDQJ� GDODP keadaan aneka ragam hakikat kebangsaan kita 

yang demikian besar sulit sekali bagi kita menemukan kesepakatan 

penuh dalam segala hal. Tetapi setidaknya kita harus berusaha 

dengan cukup kesungguhan untuk menemukan kosa kata yang 

sama atau mendekatkan satu sama lain dalam pandangan hidup 

umum. Hal itu berarti bahwa masing-masing harus berusaha 

menemukan dalam khazanah budaya atau sejarahnya sesuatu yang 

secara metafisis memperkuat wawasan bersama dalam kehidupan 

umum itu, dengan menggali kembali bibit-bibit atau potensi-

potensi dalam khazanah itu, bukan sekedar perubahan-perubahan 

eksternalnya; mempelajari kembali contoh-contoh sejarah, bukan 

sekedar pengalaman-pengalaman kontemporer. Kemudian 

semuanya itu diangkat ke daratan generalisasi yang cukup tinggi 

sehingga menjadi bersifat universal-inklusif, berlaku untuk semua; 

                                                             
18

 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu (Jakarta: Teraju, 2004), h. 76; Kuntowijoyo, 

Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), h. 68-71.  
19

 Madjid, Dialog Keterbukaan, hlm. 173. 
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tidak bersifat partikular-eksklusif, yang berlaku hanya untuk 

golongan khusus WHUWHQWX�VHPDWD´�
20

 

 

Meminjam kosa kata dari Jurgen Habermas, konsep-konsep keagamaan 

yang sudah bersifat universal-inklusif itu memasuki status epistemis yang dapat 

diterima oleh semua warga negara yang berbeda. Menurut habermas, berbagai 

kelompok agama mesti menerjemahkan kontribusi-kontribusi (prinsip-

prinsip/nilai-nilai kebajikan agama) dari bahasa religius partikular mereka ke 

dalam bahasa yang dapat diterima oleh publik karena dalam deliberasi resmi 

SDUOHPHQ�� NHPHQWHULDQ�� SHUDGLODQ� GDQ� ELURNUDVL� KDQ\DODK� µDODVDQ-DODVDQ� VHNXODU¶�

yang dapat diperhitungkan. Karena itu keyakinan-keyakinan religius harus 

GLMHODVNDQ�VHFDUD�UDVLRQDO��VHKLQJJD�PHPLOLNL�VXDWX�µVWDWXV�epistemLV¶�\DQJ�GDSDW�

diterima oleh para warga lainnya, entah itu orang yang beragama lain atau yang 

sekular.
21

 Mari kita lihat beberapa contoh wacana dakwah inklusif Cak Nur 

tentang keadilan, kemanusiaan universal, kebebasan, dan demokrasi.  

1. Keadilan  

Ketika berbicara tentang keadilan, Cak Nur, sebagaimana kebiasaannya, 

selalu berangkat dari prinsip-prinsip fundamental yang diajarkan Al-4XU¶DQ�� ODOX�

dikontekstualisasikan secara sosial bagi masyarakat Indonesia. Menurut Cak Nur, 

dalam tatacara pergaulan sesama manusia yang berbentuk masyarakat atau negara, 

mungkin tidak ada prinsip atau pandangan dasar yang sedemikian didambakan 

XPDW�PDQXVLD�VHSDMDQJ�VHMDUDKQ\D�VHSHUWL�NHDGLODQ��,VWLODK�³DGLO´�\DQJ�NLWD�SLQMDP�

GDUL� EDKDVD�$UDE� LWX�PHPSXQ\DL�PDNQD�GDVDU� ³WHQJDK´� DWDX�³VHLPEDQJ´��0DND�

pikiran dasar keadilan ialah keseimbangan (al-Mizan), yaitu sikap tanpa 

berlebihan, baik ke kanan atu ke kiri. Karena itu kemampuan berbuat adil 

senantiasa dikaitkan dengan kearifan atau wisdom, dalam dalam bahasa Arab 

disebut hikmah, suatu kualitas pribadi yang diperoleh disebabkan adanya 

pengetahuan yang menyeluruh dan seimbang (tidak pincang atau parsial) tentang 

suatu perkara. Oleh karena itu, keadilan di-WD¶ULI-NDQ�VHEDJDL�³PHOHWDNNDQ�VHVXDWX 

                                                             
20

 Nurcholish Madjid dalam ³0HZXMXGNDQ�0DV\DUDNDW�0DGDQL�GL�(UD�5HIRUPDVL´ Jurnal 

Titik Temu Vol. 1 Nomor 2, Januari-Juni 2009, hlm. 20-21. 
21

 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm 158-159. 
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SDGD� WHPSDWQ\D´, dan sebaliknya ke-zalim-DQ� VHEDJDL� ³PHOHWDNNDQ� VHVXDWX tidak 

SDGD�WHPSDWQ\D´.
22

 

Ketika berbicara tentang keadilan, pertama-tama Cak Nur 

menghubungkannya dengan hukum kosmos, sebagai ketetapan Allah. Bagi Cak 

Nur, yang amat menarik berkenaan dengan keadilan ini ialah bagaimana dalam 

Al-4XU¶DQ�KDO� LWX�GLNDLWNDQ�GHQJDQ�KXNXP�NHWHWDSDQ�$OODK�VHEDJDL�NRVPRV�DWDX�

alam raya ciptaan-Nya. Kemudian perintah Allah untuk menegakkan keadilan pun 

dikaitkan dengan hukum alam raya itu. Maka melanggar prinsip keadilan berarti 

melanggar hukum kosmos, sehingga dapat kita bayangkan betapa besar dosanya. 

Allah Swt beefirman: 

³'DQ�ODQJLWSXQ�GLWLQJJLNDQ�ROHK-Nya, dan ditetapkan-Nya (hukum) 

Keseimbangan (al-Mizan). Maka hendaknya kamu (umat manusia) 

jangalah melanggar (hukum) Keseimbangan itu, serta tegakkanlah 

timbangan dengan jujur, dan janganlah merugikan (hukum) 

NHVHLPEDQJDQ´. (QS. Ar-Rahman 55: 7-9) 

Jadi ditegaskan bahwa langit, yakni seluruh alam raya, terwujud dengan 

adanya hukum Keseimbangan. Kita tidak boleh melanggar hukum itu. Maka 

dalam bentuk yang paling nyatapun, melakukan timbangan (al-wazn), kita harus 

melakukannya dengan penuh kejujuran. Bertindak tidak jujur dalam timbangan itu 

melanggar hukum keseimbangan kosmos.
23

 

Berhubungan dengan ayat di atas, Cak Nur menguraikan pandangan 

pakar tafsir A-4XU¶DQ� WHUNHQDO�� \DLWX� DO-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa 

SHUNDWDDQ�µWLPEDQJDQ¶�DWDX�al-wazn dalam firman Allah itu dapat diartikan secara 

PHWDIRULV��'DODP�XUDLDQ� LQL� \DQJ� GLPDNVXG� GHQJDQ� µWLPEDQJDQ¶� LWX� LDODK� VHWLDS�

rasa keadilan yang meliputi seluruh kegiatan hidup kita, baik yang lahir maupun 

yang batin. Maka perintah Allah DJDU�NLWD�µPHODNXNDQ�WLPEDQJDQ�VHFDUD�MXMXU�LWX¶�

ialah perintah agar kita dalam segala perkara senantiasa memperhatikan rasa 

keadilan dan kejujuran. Jika tidak, maka berarti kita telah melanggar, merusak, 

dan merugikan hukum seluruh alam raya. Ini berarti bahwa reaksi keberatan 

terhadap tindakan tidak adil dan tidak jujur kita itu tidak hanya datang dari orang 
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  Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, hlm. 40. 
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 Ibid., hlm. 40-41. 



Signifikansi Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid  

Bagi Masyarakat Indonesia 

 

 

Mawa`izh, Vol. 1, No. 7, Juni 2016 53 

 

yang merugikan kita saja, tetapi dari seluruh alam raya.
24

 Sebab keadilan 

merupakan sebuah hukum kosmos. 

Berangkat dari prinsip fundamental tersebut, Cak Nur kemudian 

menurunkan makna keadilan sebagai sunatullah dalam kehidupan sosial 

kemasyarakat umat manusia. Bagi Cak Nur, hakikat dasar kemanusiaan, termasuk 

kemestian menegakkan keadilan, merupakan bagian dari sunatullah, karena 

adanya fitrah manusia dari Allah dan perjanjian primordial antara manusia dan 

Allah. Sebagai sunatullah, kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian 

yang merupakan hukum yang obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi 

manusia siapapun juga, dan immutable (tidak akan berubah). Ia disebut dalam Al-

4XU¶DQ�VHEDJai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (al-mizan) 

yang menjadi hukum jagad raya atau universe.Karena hakikatnya yang objektif 

atau immutable itu maka menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, 

siapapun yang melaksanakannya, dan pelanggaran terhadapnya akan 

mengakibatkan malapetaka, siapapun yang melakukannya.
25

 

Dengan kata lain, melanggar keadilan, yaitu perbuatan zalim,  adalah 

sebuah dosa kosmis (melanggar aturan jagad raya atau alam semesta), sebuah 

dosa yang amat besar, dan bukan sekedar dosa pribadi. Karena itu ancaman Allah 

untuk menghancurkan suatu negara, bangsa, masyarakat, umat, dan lain-lain, 

disangkutkan dengan kezaliman sosial. Masyarakat yang tidak mewujudkan 

keadilan akan dihancurkan oleh Allah, tanpa peduli apakah masyarakat itu secara 

formal mengaku menganut ajaran yang benar atau tidak (lihat QS. 16: 16, dan 47: 

38). Berdasarkan itu maka Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa keadilan adalah 

aturan segala sesuatu (nizham-u kull-,� V\DL¶), sebagai hukum ketetapan Allah 

(sunatulah) yang tidak akan berubah atau berganti, yang objektif (berlaku kepada 

siapa saja tanpa memandang posisi dan paham pribadinya). Ia kutip sebuah 

ungkapan bijaksana (hikmah):  

³7XKDQ�PHQGXNXQJ�NHNXDVDDQ�\DQJ�DGLO�PHVNLSXQ�NDILU��GDQ�WLGDN�

PHQGXNXQJ�NHNXDVDDQ�\DQJ� ]DOLP�PHVNLSXQ� ,VODP´��GDQ��³'XQLD�
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  Ibid., hlm. 41. 
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akan tetap bertahan dengan keadilan sekalipun kafir, dan tidak 

akan bertahan dengan kezaliman sekalipun Islam´�
26

 

Dengan semua argumentasi di atas, Cak Nur telah berupaya membingkai 

makna keadilan secara inklusivistik: bahwa konsekuensi keadilan berlaku bagi 

semua orang, baik yang bersifat positif maupun negatif, tanpa mamandang latar 

belakang status sosial, suku, ras, etnis, golongan, bangsa, paham, keyakinan, dan 

bahkan agamanya sekalipun. Siapa saja yang menunaikan keadilan dalam dimensi 

kehidupan individual dan sosial, mereka akan sukses dan ruang publik kehidupan 

sosial yang damai akan tetap eksis. Namun siapa saja yang melanggar keadilan 

dalam dimensi kehidupan individual dan sosial, satu waktu mereka akan gagal dan 

ruang publik kehidupan sosial akan chaos, anarkis, dan tidak menutup 

kemungkinan akan kehilangan eksistensinya.   

2. Kemanusiaan Universal 

Ketika berbicara tentang nilai universal seorang manusia, Cak Nur 

mengajak kita untuk melihatnya melalui perspektif ketuhanan yang sangat 

menghargai harkat dan martabat seorang manusia. Dalam hal ini, Cak Nur 

menayangkan sebuah postulat dari kitab suci yang sangat menarik untuk kita 

renungkan:  

³'DQ�VHVXQJJXKQ\D�WHODK�.DPL�PXOLDNDQ�DQDN-anak Adam, Kami 

angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

FLSWDNDQ´. (QS. 17: 70).
27

 

Dalam ayata ini, Allah memuliakan manusia karena manusia adalah 

makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai 

manusia²baik ia taat beragama maupun tidak. Dengan bersumpah sambil 

mengukuhkan pernyataan-Nya dengan qad, ayat ini menyatakan bahwa dan 

Kami, yakni Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah Kami muliakan anak 
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  Nurcholish Madjid, Islam Kerakyatan Dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1996), 

hlm. 20. 
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  Nurcholish Madjid, Pesan-Pesan Takwa (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 74. 
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cucu Adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, 

serta pengetahuan dan Kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih.
28

 

Dalam perspektif tafsir, ada perbedaan antara fadhdhalna dan karramna. 

Yang pertama terambil dari kata fadhl, yakni kelebihan, dan ini mengacu kepada 

µSHQDPEDKDQ¶�GDUL�DSD�\DQJ� VHEHOXPQ\D� WHODK�GLPLOLNL� VHFDUD� VDPD�ROHK�RUDQJ-

orang lain. Rezeki misalnya dijamin dan dianugerahkan Allah kepada semua 

makhluk. Kelebihan rezeki kepada seseorang menjadikan ia memiliki rezeki 

melebihi dari rezeki yang diberikan-Nya kepada orang lain, dan ini 

mengakibatkan terjadinya perbedaan antara seseorang dengan yang lain dalam 

bidang rezeki.  

Adapun yang kedua, yakni karramna, maka seperti dikemukakan di atas, 

ia adalah anugerah berupa keistimewaaan yang sifatnya internal. Dalam konteks 

ayat ini, manusia dianugerahi Allah keistimewaan yang tidak dianugerahkan-Nya 

kepada selainnya dan itulah yang mejadikan manusia mulia serta harus dihormati 

dalam kedudukannya sebagai manusia. Anugerah-Nya itu untuk semua manusia 

dan lahir bersama kelahirannya sebagai manusia, tanpa membedakan seseorang 

dengan yang lain. Inilah yang menjadikan Nabi Muhammad Saw berdiri 

menghormati jenazah seorang Yahudi, yang ketika itu sahabat-sahabat Rasul Saw 

menanyakan sikap beliau itu, Nabi Saw menjawab��³%XNDQNDK�\DQJ�PDWL�LWX�MXJD�

PDQXVLD"´ 

Ayat di atas tidak menjelaskan bentuk kehormatan, kemuliaan dan 

keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada anak cucu Adam a.s. Itu agaknya 

untuk mengisyaratkan bahwa kehormatan tersebut banyak dan ia tidak khusus 

untuk satu ras atau generasi tertentu, tidak juga berdasar agama atau keturunan, 

tetapi dianugerahkan untuk seluruh anak cucu Adam a.s sehingga diraih oleh 

orang perorang, pribadi demi pribadi.
29

 Senada dengan Quraish Shihab, bagi Cak 

Nur ayat di atas menganjurkan kita untuk menghargai manusia seperti apa adanya, 
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  M. Quraish  Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 511. 
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  Ibid., hlm. 513. 
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sebagaimana Allah menghargai, menghormati, dan memuliakan manusia melalui 

titah sakral ayat tersebut.
30

 

Selanjutnya, menurut Cak Nur, ada penegasan pula dalam Al-4XU¶DQ 

bahwa berbuat baik kepada satu orang memiliki nilai yang sama dengan berbuat 

baik kepada seluruh umat manusia. Penegasan ini merupakan kesimpulan dari 

penuturan tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil; keduanya adalah anak Nabi 

Adam a.s. Penyebab pembunuhan itu adalah dengki atau iri hati, karena 

persembahan korban dari Habil diterima Tuhan sementara persembahan korban 

Qabil ditolak. Padahal alasan penerimaan itu adalah Habil melakukan korban 

secara ikhlas, sedangkan Qabil tidak. Maka Qabil pun membunuh Habil. Al-

4XU¶DQ�PHQHJDVNDQ� 

³.DUHQD� LWX� .DPL� WHQWXNDQ� NHSDGD� %DQL� ,VUDLO�� µ%DUDQJ� VLDSD�

membunuh orang yang tidak membunuh orang lain atau membuat 

keruskan di muka bumi, maka ia seolah membunuh semua orang; 

dan barang siapa menyelamatkan nyawa seorang, maka ia seolah-

olah menyelamatkan nyawa semua orang´. (QS. 5: 32) 

Menurut Cak Nur, ayat ini penting sekali sebagai refleksi atau renungan 

karena ia tidak pernah menjadi doktrin Islam. Artinya, tidak pernah dielaborasi di 

dalam teologi, syariat, dan sebagainya. Padahal Al-4XU¶DQ� GHQJDQ� MHODV�

menyatakan bahwa setiap pribadi mempunyai nilai kemanusiaan universal, 

sehingga kejahatan pada seseorang, tidak pernah merupakan kejahatan pribadi 

tetapi kejahatan kemanusiaan universal. Sebaliknya, kebaikan kepada seseorang 

juga tidak pernah merupakan sekedar kebaikan kepada seorang pribadi atau 

individu tetapi kebaikan kepada kemanusiaan universal.
31

 

Dengan demikian, meskipun Cak Nur berangkat dari noktah-noktah ayat 

Al-4XU¶DQ� VHFDUD� VSHVLILN�� QDPXQ� LD� PHPEDFD� D\DW-ayat tersebut dengan spirit 

inklusivistik: bahwa kemuliaan seorang manusia, siapapun orangnya, bukan 

didasarkan pada latar belakang status sosial dan ekonominya, bukan karena faktor 

kekayaan dan keturunannya, bukan karena faktor etnis dan rasnya, bukan karena 

faktor bahasa dan budayanya, bukan pula karena faktor keyakinan dan agamanya; 
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melainkan karena berpijak pada sesuatu yang amat transparan namun subtil yakni 

sosok seorang manusia itu sendiri apa adanya. Itulah perspektif inklusivistik 

kemanusiaan universal. 

3. Kebebasan  

Dalam perspektif Cak Nur, kebebasan merupakan sesuatu yang sangat 

asasi sekali dan mesti dimiliki oleh setiap manusia. Cak Nur memulai pembahasan 

tentang kebebasan seorang manusia dengan berpijak pada sesuatu yang prinsip 

sekali yakni terletak pada hati nurani setiap manusia. Dalam hal ini, Cak Nur 

mengutip beberapa ayat Al-4XU¶DQ�\DQJ�UHOHYDQ�� 

³'HPL� Miwa dan demi Dia yang telah menyempurnakannya, 

kemudian Dia ilhamkan kepada jiwa itu (pengetahuan tentang) 

kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung siapa saja yang 

menjaga kesuciannya, dan sungguh merugi siapa saja yang 

PHQJRWRULQ\D´ (QS. 9: 7-10).
32

 

Bagi Cak Nur, dengan ayat ini, manusia telah dilengkapi oleh Tuhan 

dengan jiwa, sanubari, atau kalbu yang bersifat terang atau cahaya (nurani), 

sebagai modal primordial (artinya dibawa sejak lahir, malah sebelum lahir) untuk 

menerangi hidupnya. Sanubari atau hati nurani merupakan modal primordial 

setiap orang yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka agar dapat secara 

naluriah mengetahui antara yang benar dan salah, baik dan buruk.
33

 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, setiap manusia mengasumsikan 

kebebasan diri pribadinya. Dengan kebebasan inilah manusia menjadi makhluk 

moral yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan 

yang dipilihnya dengan sadar, yang saleh maupun yang jahat, yang baik maupun 

yang buruk, dengan akibat kebahagiaan atau kesengsaraan.
34

 Karena itu, menurut 

Cak Nur, kehidupan yang utuh, integral, dan memenuhi fungsi kekhalifahan 

kemanusiaan universal di bumi, berpangkal dari kebebasan nurani. Yaitu, 

kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan 
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atas nama kebenaran mapan (established truth)²sesuatu yang jelas benar dan 

baik.
35

 

Sebab bagi Cak Nur, kebebasan memilih dan menentukan sendiri 

keyakinan pribadi adalah hak yang paling asasi pada manusia. Itulah sebabnya 

mengapa agama dan keyakinan tidak boleh dipaksakan, sebab pemaksaan dalam 

hal itu akan dengan sendirinya menghilangkan nilai keyakinan itu sendiri. 

Hendaknya setiap pribadi memilih keyakinannya dengan bebas dan penuh 

tanggung jwab atas segala resiko dan konsekuensinya.
36

 

Keutuhan hidup manusia dimulai dengan adanya kebebasan padanya 

untuk menerima atau menolak sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai hidup 

pribadinya yang mendalam. Lebih-lebih setelah mencapai tingkat peradaban 

seperti yang ditampilkan sejak kurang lebih 15 abad terakhir ini, kemanusiaan 

universal haruslah dipandang sebagai telah dewasa dan matang dalam mengambil 

keputusan tentang kehidupan nuraninya. Seorang manusia harus dibiarkan bebas 

bereksperimen dengan kebebasan hati nuraninya sendiri: kebebasan untuk 

menerima atau menolak sesuatu²baik dan buruk, benar dan salah²dengan 

kesediaan menanggung risikonya sendiri, juga baik dan buruk, bahagia dan 

sengsara.  

Sebab yang benar telah jelas berbeda dari yang salah, yang sejati telas 

jelas berlainan dari yang palsu. Masalah prinsipil ini terkait erat dengan firman 

Allah bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Untuk kita renungkan 

lebih lanjut dan mendalam, bahwa: 

³7LGDN�EROHK�DGD�SDNVDDQ�GDODP�DJDPD��.HEHQDUDQ�WHODK�QDPSDN�

nyata (perbedaannya) dari kesesatan. Maka barang siapa menolak 

kekuatan tiranik (thaghut) dan beriman kepada Allah, ia sungguh 

telah berpegang dengan tali (pegangan hidup) yang kuat, yang 

tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui´. 

(QS. 2: 256) 

Perhatikan, betapa prinsip tidak boleh ada pemaksaan dalam agama itu 

dikaitkan dengan penegasan bahwa yang benar telah jelas berbeda dari yang salah, 

sehingga manusia dengan kebebasan dan kebersihan nuraninya tentu mampu 
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mengenali dan menangkapnya. Juga perhatikan, betapa menolak kekuatan tiranik 

dikaitkan dengan iman kepada Allah, atau, dari sudut lain, iman kepada Allah 

dikaitkan dengan sikap menolak dan melawan kekuatan tiranik. Dan akhirnya 

perhatikan, bahwa ayat ditutup dengan penegasan bahwa Allah adalah Maha 

Mendengar dan Maha Mengetahui. Artinya, berkenaan dengan prinsip dalam ayat 

ini, bahwa Allah mengetahui detak hati nurani seseorang, apakah ia menerima dan 

melakukan sesuatu karena pilihannya yang bebas dan tulus, ataukah karena 

keadaan terpaksa. 

Karena begitu asasinya kemerdekaan nurani ini, maka biarpun seorang 

yang mengetahui dengan pasti tentang apa yang benar dan yang sejati²seperti 

para nabi dan rasul²tidak diperkenankan Allah memaksakan pengetahuannya itu 

kepada orang lain.
37

 Mereka yang meyakini suatu kebenaran dan kesejatian, serta 

meyakini pula bahwa kebenaran dan kesejatian itu akan membawa keselamatan 

dan kebahagiaan orang lain, dibolehkan hanya sampai tingkat memberi peringatan 

kepada orang lain, dan hanya sampai kepada tingkat mengajaknya dengan 

hikmah-kebijaksanaan, keterangan persuasif dengan penuh pengertian, dan 

argumentasi dialektis yang meyakinkan.
38

  

Sampai disini, dengan semua argumen di atas, kita menemukan nada 

inklusif dalam pembacaan Cak Nur terhadap makna kebebasan. Kebebasan 

menjadi salah dari hak asasi yang sangat eksklusif, dalam arti sangat istimewa 

yang dianugerahkan Tuhan secara khusus kepada setiap manusia tanpa 

memandang latar belakang suku, ras, etnis, bahasa dan budaya, bangsa, 

keyakinan, dan agamanya. Dengan kebebasan primordial inilah setiap manusia 

memiliki kebebasan untuk mengekspresikan hak-haknya sesuai dengan pilihan 

mereka masing-masing dan tak seorangpun dapat memaksakan kehendaknya atas 

nama apapun, sekalipun atas nama keyakinan, agama, dan Tuhannya. 

4. Demokrasi  

Dalam pandangan Cak Nur, persoalan demokrasi bukan hanya menjadi 

salah satu prinsip krusial yang dititahkan dalam doktrin-doktrin fundamental 
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Islam, tapi juga dipraktekkan secara menakjubkan oleh Nabi Muhammad Saw 

sendiri bersama para sahabat-sahabatnya. Cak Nur merujuk kepada generasi awal, 

al-salaf al-shalih (generasi klasik yang saleh) dalam mencari bahan-bahan historis 

untuk autentifikasi pandangan keagamaan yang memancar dalam tatanan 

kehidupan sosial seperti keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Dalam konteks 

ini, Cak Nur mengutip pandangan dan penilaian sosiolog agama kontemporer 

Robert N. Bellah terhadap praktek kehidupan sosial-politik Nabi Muhammad Saw 

dan sahabat-sahabatnya: 

³7LGak diragukan lagi bahwa, di bawah pimpinan Muhammad, 

masyarakat Arabia telah membuat lompatan ke depan luar biasa 

dalam kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur 

yang telah mulai terbentuk di bawah pimpinan Nabi Muhammad 

dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan 

dasar penyusunan imperium dunia, hasilnya ialah sesuatu yang 

untuk masa dan tempatnya luar biasa modern. Ia modern dalam hal 

tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi, yang 

diharapkan dari semua lapisan anggota masyarakat. Ia modern 

dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap 

kemampuan yang dinilai menurut ukuran-ukuran universal, dan 

dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan 

puncak yang tidak bersifat warisan. Meskipun pada saat-saat 

permulaan beberapa kendala tertentu muncul untuk menghalangi 

komunitas (Muslim) dari sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip 

tersebut, komunitas itu berhasil juga mewujudkannya, cukup dekat 

kepada penyajian suatu contoh bangunan komunitas nasional 

modern, yang lebih baik daripada yang bisa dibayangkan. Usaha 

orang-orang muslim modern untuk melukiskan komunitas (Islam) 

pertama itu sebagai contoh sesungguhnya bagi nasionalisme 

partisipan yang egaliter sema sekali bukanlah suatu fabrikasi 

ideologi yang WLGDN�KLVWRULV´�
39

 

Mengenai kajian Bellah tersebut, Cak Nur menanggapi bahwa sebagai 

masyarakat egaliter partisipatif, masa klasik Islam itu menyerupai benar gambaran 

sebuah masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis seperti dalam konsep-

konsep sosial-politik modern. Sifatnya yang egaliter dan partisipasif itu telah 

nampak dalam berbagai keteladanan Nabi sendiri, demikian pula dalam 

keteladanan para khalifah yang bijaksana (al-Khulafa al-Rasyidun), bahkan masih 
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terasa denyut nadinya sampai kepada masa-masa selanjutnya yang cukup jauh 

seperti masa Khalifah Umar Ibn µ$EG�DO-Aziz dari Dinasti Umawi, dan malahan 

masa Khalifah al-Qadir Billah dari Dinasti Abbasi pada saat-saatnya yang terakhir 

sebelum mengalami kehancuran.
40

 

Namun yang menarik, bagi Cak Nur prinsip-prinsip demokrasi yang 

sudah dipraktekkan pada masa era Rasul Saw dan para sahabatnya itu bersandar 

pada prinsip keimanan dalam Islam. Jika iman membawa konsekuensi pemutlakan 

hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada lawan yang lebih prinsipil 

terhadap iman selain sikap memutlakan sesuatu selain Tuhan, termasuk terhadap 

sesama manusia.
41

 

Karena itu, iman kepada Allah menuntut agar segala perkara antar 

manusia diselesaikan melalui musyawarah, yang dengan sendirinya adalah suatu 

proses timbal balik (reciprocal) antara para pesertanya, dengan hak dan kewajiban 

yang sama. Deskrispi mengenai masyarakat yang beriman sebagai masyarakat 

musyawarah sedemikian mengesankan bagi orang-orang muslim pertama, 

sehingga surah dalam Al-4XU¶DQ�\DQJ�PHPXDW�GHVNULSVL� LWX�GLVHEXt surah Syura 

atau musyawarah (Dalam sistem Al-Quran, hal yang menonjol itulah yang 

biasanya digunakan sebagai dasar untuk memberi nama surat yang bersangkutan. 

Karena itu jelas sekali bahwa musyawarah merupakan salah satu tema pokok dan 

sentral ajaran Al-Quran).
42

  

Maka bagi Cak Nur, demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika 

musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang 

bersangkutan kesediaan secara tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi 

semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan 

kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan 

musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa 

pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas 
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oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan a priori dalam sistem-sistem 

paternalistik dan feodalistik.
43

 

Berdasarkan sketsa di atas, meskipun Cak Nur bertolak dari prinsip 

keimanan dan keteladanan hisoris kenabian, ia dengan fasih menyuarakan 

demokrasi secara inklusivistik: bahwa di hadapan sebuah negara yang menganut 

sistem demokrasi, maka setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama 

dalam menyampaikan aspirasi dan tuntunan keadilan secara terbuka dan 

demokratis tanpa memandang latar belakang suku, ras, golongan, budaya, bahasa, 

keyakinan, dan agamanya. Semua orang, sebagai bagian dari masyarakat yang 

demokratis, terbuka, dan adil, harus berpartisipasi dengan penuh komitmen dan 

tanggung jawab demi kebaikan semua masyarkat, demi kemaslahatan semua 

warga negara secara equal. 

D. Kesimpulan: Signifikansi Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid 

Dari berbagai eskposisi di atas, kita telah melihat bagaimana Cak Nur 

melakukan konstruksi terhadap makna Islam secara inklusif dalam dua level: 

inklusif secara substantif-doktrinal dan inklusif secara substantif-sosial. Pada level 

substantif-doktrinal, bagi Cak Nur, Islam merupakan sebuah ketundukan, 

kepatuhan, sekaligus kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 

pengabdian yang tulus ikhlas secara privat; Sehingga ketundukan dan kepatuhan 

ini mencakup keimanan sekaligus mengimplementasikannya dalam bentuk amal 

kebajikan tanpa harus dibatasi dengan emblem-emblem budaya, suku, ras, bangsa, 

golongan, keyakinan, paham, dan agamanya. 

Pemahaman Islam pada tataran substantif-doktrinal ini bukan tanpa 

alasan. Secara tidak langsung, pada orang-orang Islam atau kaum muslim sendiri, 

Cak Nur menghendaki keberagamaan yang substantif: sebuah semangat dalam 

mencari kebenaran yang terbuka dan pengabdian kepada Tuhan yang bersifat 

dinamis, bukan statis. Menjadi orang Islam atau kaum muslim yang sejati itu 

adalah menumbuhkan sikap aktif dalam proses mendekati Sang Kebenaran 

sampai selembar nyawa kita ditutup oleh tirai kematian. Jadi agama Islam itu 
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menjelma sebuah kategori dinamis dalam proses pencarian hakikat kebenaran 

yang terbuka, bukan hanya kategori historis-sosiologis.
44

 

Namun jangan salah paham, bahwa Cak Nur tentu saja tetap dan sangat 

mengakui eksistensi agama Islam secara legal-formal, secara institusional. Agama 

Islam yang telah melembaga sejah 15 abad lalu ini riil dan faktual, benar-benar 

diakui Cak Nur. Ini merupakan fakta sejarah sebagai identitas komunal umat 

Islam dan kaum muslim yang tersebar di seluruh dunia, dan tak seorangpun yang 

akan menafikannya. Tapi Cak Nur ingin agar kita jangan berhenti pada ranah 

keberagamaan secara formalistik tanpa berupaya melakukan pencarian kebenaran 

secara substantif. Sebab hakikat hidup itu sendiri adalah sebuah proses mendekat 

kepada Allah sabagai Sang Kebenaran Hakiki yang mengasumsikan sebuah gerak 

dinamis pengabdian tanpa henti, bukan keadaan statis dengan menjadi seorang 

yang beridentitas Islam atau muslim semata. 

Selanjutnya, dengan pemaknaan secara substantif itu pula, Cak Nur 

menjadikan inklusif Islam sebagai basis kerukunan hidup di antara beragam umat 

beragama yang berbeda dalam konteks Indonesia. Bagi Cak Nur, inklusivisme 

juga merupakan sebuah sikap yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap kejiwaan 

yang melihat adanya kemungkinan orang lain itu benar. Ketika dalam agama 

disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, maka setiap orang 

pada dasarnya suci dan benar. Potensi untuk benar adalah primer.
45

 Karena itu, 

salah satu solusi yang menurut Cak Nur mendesak dan penting, yaitu mengubah 

µWHRORJL�EXUXN�VDQJND¶�GDQ�PHQMDGL�µWHRORJL�LQNOXVLI¶�� 

Dalam konteks inilah, bila kita memasuki konstruksi makna Islam Cak 

Nur pada level substantif-sosial, kita akan menemukan signifikansi wacana 

inklusif dalam tataran praksis. Dengan pijakan Islam inklusif secara substantif-

doktrinal, Cak Nur kemudian hendak membawa semua nilai-nilai kebajikan dalam 

Islam pada tataran praksis sosial secara inklusif pula: semua nilai-nilai kebajikan 

dalam Islam yang hendak dibawa ke ruang publik masyarakat Indonesia mesti 

bersifat inklusif, substantif  dan objektif, menyentuh dan merengkuh semua 
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lapisan masyarakat yang berasal dari beragam budaya, kelompok, keyakinan, dan 

agama. Seluruh nilai-nilai kebajikan yang berada dalam Islam tidak boleh bersifat 

eksklusif, yakni hanya bermanfaat untuk kalangan umat Islam semata, tapi harus 

bersifat inklusif, harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-

luasnya bagi umat manusia, bagi kemanusiaan universal.  

Sampai disini, mungkin kita bertanya: mengapa nilai-nilai prinsipil ajaran 

Islam harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa yang inklusif? Paling tidak ada 

dua jawaban besar. Pertama, ini yang paling mendasar dan seringkali diulang oleh 

Cak Nur, sebab misi utama Islam adalah membawa kebaikan untuk semua orang, 

bahkan semesta alam; Misi general Islam adalah UDKPDWDQ� OLO� µDODPLQ�� Jadi 

kebajikan yang disemaikan oleh Islam bukan untuk umat Islam sendiri saja, tapi 

juga untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan seluruh umat manusia. Agar dapat 

menyentuh orang banyak sekaligus dirasakan seluas-luasnya oleh umat manusia, 

maka prinsip-prinsip kebajikan Islam itu perlu dibingkai dalam bahasa yang 

terbuka yang dapat diakses oleh semua lapisan sosial masyarakat yang berbeda.
46

 

Kedua, dalam konteks masyarakat Indonesia yang bercorak multi: multi 

bahasa, budaya, ras, suku, paham, golongan, dan agama, maka agar tidak terjadi 

konflik kepentingan di antara berbagai perbedaan tersebut, nilai-nilai Islam 

tersebut mesti diformulasikan ke dalam bahasa yang inklusif yang dapat diterima 

oleh semua keragaman masyarakat Indonesia. Agar nilai-nilai kebajikan dalam 

Islam dapat berguna bagi umat manusia secara inklusif-universal, maka Cak Nur 

melakukan substansiasi terhadap sebagian besar nilai kebajikan Islam yang 

bersifat substantif ke dalam tataran objektif, seperti nilai keadilan, kemanusiaan, 

kesetaraan, kebebasan, hak asasi manusia, kedamaian, etika sosial, demokrasi, dan 

lain-lainnya. Semua nilai-nilai kebajikan ini terdapat dalam agama Islam tetapi 

bersifat inklusivistik: dapat meliputi semua orang dari berbagai lapisan sosial, 

budaya, suku, golongan, paham, dan agamanya.   

Dengan kata lain, seluruh masyarakat bangsa Indonesia tanpa melihat 

latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan agama mereka yang bercorak plural dan 

berbeda, tetap dapat merasakan kemanfaatan dari nilai-nilai kebajikan Islam yang 
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berwajah inklusif tersebut. Dengan melihat korelasi yang tak terpisahkan antara 

paradigma inklusif secara substantif-doktrinal dengan substantif pada aras sosial, 

dan kepiawaian Cak Nur menurunkannya pada level praksis sosial secara konkret, 

kita tidak bisa menafikan kontribusi Cak Nur bagi masyarakat Indonesia yang 

berwajah pluralistik dengan paradigma inklusifnya tersebut. 
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