
1

Review paper

Edisi 036, Desember 2011

k a an  D
i g

i t
a

l

Pro j ec t

RECOGNIZING PLURALISM: 
ISLAM AND LIBERAL 
DEMOCRACY

Laith Kubba
“Islam dan Demokrasi Liberal”

Review Paper oleh Ali Munhanif



2

Review paper

Edisi 036, Desember 2011

P
e rpus t a

D
e

m
oc

racy  
Artikel ini membahas isu Islam dan 
demokrasi .  Islam mengajarkan kebebasan, 
persamaan, tata pemerintahan, dan 
penegakan hukum. Namun ajaran ini 
t idaklah sama persis dengan prinsip-prinsip 
demokrasi l iberal . 

Per tanyaan apakah Islam sesuai dengan 
demokrasi dapat dil ihat dari berbagai 
perspektif  dan hanya dapat ditemukan 
jawabannya dengan melihat perkembangan 
budaya dan sistem polit ik kaum Muslim 
yang mengalami perubahan drastis pada 
abad ke-20. Sejarah Islam menunjukkan 
terdapat banyak persoalan seputar sistem 
polit ik dan tata pemerintahan Islam yang 
ditandai oleh kuatnya otoritarianisme dan 
pemahaman Islam yang manipulatif. 

Sumber Paper: Laith Kubba, “Recognizing 
Pluralism: Islam and Liberal Democracy,” 
dalam Journal of  Democracy, Volume 7, 
Number 2 (April 1996). 
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Keyakinan bahwa Islam adalah 
wahyu telah mendorong 

kaum Muslim untuk melihat 
atas masa lalu setiap kali mereka 
menemukan persoalan termasuk 
dalam menciptakan sistem politik 
dan tata pemerintahan. Inti ajaran 
Islam tentu tidak bisa direduksi 
dengan hanya melihat sejarah dan 
tradisi. Namun memahami Islam 
dengan mengenyampingkan sejarah 
pun tidaklah mungkin. Yang terjadi 
adalah ajaran Islam telah mengilhami 
praktik-praktik kaum Muslim, baik 
kelompok tradisionalist, modernist, 
konservatif, maupun liberal. 

Sejak awal, sejarah Islam telah 
ditandai dengan munculnya 
tribalisme dan ini mempengaruhi 
proses penciptaan sistem politik dan 
ketatanegaraan. Pada perkembangan 
selanjutnya tumbuh apatisme 
untuk hal-hal yang menyangkut 
konstitutionalisme dan tata 
pemerintahan. Inilah sebabnya 
mengapa tidak tumbuh demokrasi, 
tidak ada pengawasan kekuasaan di 
lingkungan kaum Muslim. Masyarakat 
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secara umum tidak berpartisipasi 
dalam tumbuh dan berkembangnya 
sistem politik. Mereka tidak 
mengenal konsep perwakilan 
dalam kekuasaan. Ini punya yang 
menyebabkan timbulnya sikap pasif  
yang terlembagakan dalam diskursus-
diskursus agama. 

Sejumlah pemikir Muslim muncul 
mengkritik penafsiran Islam yang 
sempit ini dan berupaya mengatasi 
keterbatasan-keterbatasan pemikiran 
klasik yang tidak menaruh minat 
pada masalah sistem politik dan 
pemerintahan. Shahrour adalah di 
antara sedikit orang yang berani 
mengkritisi kejumudan pemikiran 
kaum Muslim. Namun usahanya 
belum membuahkan hasil yang 
berarti. Ghannouchi termasuk dalam 
kelompok ini. Pemikir Islamis ini 
berupaya melepaskan diri dari jeratan 
dogma, sejarah, maupun praktik 
kaum Muslim, untuk menciptakan 
kerangka di mana Islam menjadi 
acuan untuk membentuk sebuah 
pandangan yang kohesif  yang bisa 
mengatasi keterbatasan-keterbatasan 
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yang ditinggalkan pemikir klasik. 
Dari upaya ini beberapa hal bisa 
disimpulkan. 

Pertama, para pemikir Muslim 
yang melihat Islam sebagai solusi 
alternatif  dengan menggabungkannya 
dengan prinsip-prinsip demokrasi 
liberal masihlah terlalu kecil sehingga 
peluang mereka untuk berhasil juga 
kecil. Mereka merupakan kelompok 
yang masih belum terlembaga dengan 
baik dan harus terus menggalang 
dukungan agar ide-ide mereka 
didengar secara lebih luas.  

Kedua, model pemikiran ini bisa 
menjadi kekuatan yang konstruktif  
untuk pengembangan institusi 
masyarakat Muslim pada masa 
mendatang. Mereka inilah liberal 
Islamis dan merupakan bagian 
penting dari gerakan Islam 
kontemporer. Ke depan terdapat 
agenda besar agar gerakan mereka 
didengar dan didukung. Namun 
mereka seringkali disalahpahami. 
Kelompok tradisionalis 
menyebut mereka “terbaratkan,” 
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kelompok radikal melihat mereka 
“kompromistis,” dan di mata 
penguasa, mereka dianggap 
berbahaya.

Ketiga, munculnya berbagai gejolak 
politik di dunia Muslim dalam 
beberapa tahun terakhr ini telah 
memaksa kaum Muslim berpikir keras 
untuk mencari jalan keluar dengan 
merujuk pada warisan sejarah dan 
budaya mereka. Namun upaya ini 
disabot oleh kelompok fundamentalis 
yang menawarkan jawaban sederhana 
atas segala permasalahan yang ada. 
Pengalaman di Iran dan Sudan 
menunjukkan fundamentalisme, alih-
alih menyelesaikan masalah, justru 
menimbulkan masalah baru. 

Keempat, meskipun Islam agama 
wahyu, namun sejarah menunjukkan 
bahwa pemahaman kaum Muslim 
atas kitab suci tidaklah monolitik. 
Selalu saja ada perbedaan pendapat 
mengenai tafsir agama. Generasi 
pertama Islam bahkan tidak 
memiliki kesepakatan bagaimana 
seorang penguasa harus dipilih yang 
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kemudian menimbulkan perpecahan 
dan peperangan. 

Di banyak negara, Islam ditafsirkan 
oleh kaum ulama yang perannya di 
tengah masyarakat terbatas. Maka 
muncullah aktivis mullah yang 
bekerja sama dengan kelompok 
politik. Kerjasama dua kelompok 
ini telah melahirkan kejadian-
kejadian yang sangat memilukan 
yang mengancam dan merampas 
hak-hak masyarakat sipil. Celakanya 
sejumlah negara Muslim membentuk 
badan yang beranggotakan kaum 
ulama yang berwenang menafsirkan 
Islam di ranah publik. Inilah yang 
terjadi di Saudi Arabia, Iran, Maroko, 
Afghanistan, dan Sudan, di mana 
politik dan agama menyatu. 

Bentuk pemerintahan seperti ini 
hanya akan mengancam pluralisme. 
Yang ideal adalah otoritas agama 
dan politik haruslah dipisah. 
Negara-negara Muslim harus belajar 
dari pengalaman Indonesia dan 
Turki di mana urusan negara dan 
agama dipisah. Islam hanya bisa 
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berkembang dalam bingkai pluralisme 
dan sistem politik yang terbuka. 

Meskipun tema artikel ini banyak 
dibahas, namun ada sisi-sisi baru 
yang menjadikannya layak dibaca. 
Penyebutan “liberal Islamis” 
untuk tokoh semisal Shahrour 
dan Ghannouchi adalah hal 
menarik. Pada umumnya orang 
cenderung mengkontraskan 
islamisme dan liberalism. Kubba 
melihat ada kemungkinan keduanya 
bertemu. Namun sayang ia tidak 
menjelaskannya secara memadai. []
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