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ruang sosial-polit ik di l imapuluhan negeri 
berpenduduk mayoritas Muslim. Pengamat 
dan pembuat kebijakan (Barat) biasanya 
hanya memerhatikan rezim ataupun 
kelompok yang menyuarakan Islam, baik 
sebagai justif ikasi bagi kekuasaan maupun 
tawaran alternatif  bagi sistem yang ingin 
mereka ubah. Artikel ini memaparkan inti 
ide dua reformer individual dari dua tradisi 
(Syiah-Iran dan Sunni-Tunisia).  Mereka 
membangun fi lsafat dan teori polit ik 
yang meniscayakan keserasian Islam dan 
demokrasi . 

Menurut Robin Wright, mantan 
koresponden Sunday Times London untuk 
isu Timur Tengah dan penulis Sacred Rage: 
The Wrath of  Militant Islam (1985) dan In 
the Name of  God: The Khomeini Decade 
(1990), gagasan kedua pembaru Islam 
itu bergema jauh melampaui l ingkungan 
akademis dan kantor-kantor birokrat. 

Sumber Artikel: “Two Visions Of  
Reformation” by Robin Wright; Journal of  
Democracy 7.2, April 1996
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Abdul Karim Soroush

Ada tiga subjek favorit Soroush. 
Pertama, demokrasi. Meski arti 
harfiah Islam adalah “tunduk”, 
tidak ada kontradiksi antara Islam 
dan kebebasan yang inheren dalam 
demokrasi. Islam dan demokrasi 
bukan hanya serasi, tapi niscaya 
sama. Dalam sebuah masyarakat 
Muslim, kehadiran yang satu tanpa 
yang lain tidaklah sempurna. 

Ada dua pilar demokrasi bagi negeri-
negeri Muslim. Pertama, manusia 
harus bebas agar bisa menjadi 
mukmin. Iman yang hadir karena 
ancaman atau paksaan bukanlah 
iman sejati. Dan jika seorang 
mukmin tunduk secara sukarela, 
itu tak berarti ia mengorbankan 
kebebasannya. Bukankah ia tetap bisa 
menanggalkan imannya kapanpun 
ia mau? Jika orang bebas untuk 
beriman lalu setelah itu ia harus 
meninggalkan kebebasannya, barulah 
itu kontradiksi namanya. Demokrasi 
Islam tidak bisa dipaksakan dari atas. 
Ia absah hanya jika ia merupakan 
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pilihan mayoritas -- termasuk mereka 
yang tak beriman, bukan hanya yang 
mukmin.

Kedua, pemahaman kita terhadap 
ajaran agama berkembang. Teks-teks 
sakral memang tidak berubah, tapi 
tafsir terhadapnya selalu bergerak 
karena pemahaman kita dipengaruhi 
perubahan zaman dan kondisi. 
Jadi tidak ada bentuk tafsir yang 
mutlak atau mapan untuk semua 
zaman dan semua tempat. Selain 
itu, setiap orang berhak atas bentuk 
pemahaman masing-masing. Tidak 
ada satu pun kelompok warga, 
termasuk ulama, yang punya hak 
istimewa untuk menafsir ajaran 
agama. Pemahaman sebagian orang 
mungkin lebih mendalam dibanding 
orang lain, tapi tidak ada versi yang 
dengan sendirinya lebih berwenang 
daripada yang lain.

Islam adalah agama yang terus 
tumbuh. Ia tidak boleh dipakai 
sebagai ideologi modern, sebab 
dengan demikian ia cenderung 
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menjadi totaliter. Namun Soroush 
percaya pada syariah sebagai landasan 
bagi legislasi modern. Syariah pun 
bisa tumbuh. Ia bisa diperluas. 
Derajat fleksibilitasnya bisa sangat 
tinggi. Dan dalam demokrasi Islam, 
Anda bisa mengaktualkan semua 
potensi fleksibilitas itu.

Gagasan Soroush yang kedua 
menyangkut posisi ulama. Hak 
kaum ulama tidaklah lebih besar 
daripada siapapun. Maka dalam 
demokrasi Islam kaum ulama tak 
dengan sendirinya punya hak untuk 
memerintah. Negara haruslah 
dijalankan oleh siapa saja yang dipilih 
oleh rakyat atas dasar kesetaraan 
menurut hukum. 

Soroush juga membahas sekularisme, 
yang menurut dia bukan musuh 
atau pesaing, tapi pelengkap agama. 
Sekularisme berarti melihat hal-ihwal 
secara ilmiah atau berperilaku ilmiah 
– yang tidak ada hubungan dengan 
agama. Sedangkan modernisme 
adalah upaya yang sukses dalam 



6

Review paper

Edisi 024, Oktober 2011

P
e rpus t a

D
e

m
oc

racy  

menantang “kediktatoran agama” 
dengan cara semakin menekankan 
pentingnya akal dalam mengatur 
urusan hidup manusia.

Rachid al-Ghannouchi 

Pemikiran Rachid al-Ghannouchi 
berakar pada pengalamannya di 
Tunisia, lalu menerapkannya untuk 
masyarakat-masyarakat Muslim 
lainnya. Ia juga terpengaruh oleh 
nasionalisme Dunia Ketiga dan 
ide-ide para intelektual Selatan 
yang memandang kawasan itu 
terkunci oleh perjuangan terhadap 
“neokolonialisme” Utara. Ia 
mendirikan Gerakan Kebangkitan 
Islam (MTI) pada 1981, tapi 
pemerintah menolak melegalisasinya, 
dengan alasan: hukum melarang 
pembentukan partai politik atas dasar 
agama. Ghannouchi gigih mengimbau 
rezim agar berbagi kuasa dengan 
membuka pluralisme politik dan 
keadilan ekonomi. Ia dipenjarakan 
pada 1981-84; setelah bebas, 
penguasa melarangnya mengajar, 
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berceramah, menulis dan bepergian.

Ia ditahan lagi pada 1987 dengan 
dakwaan makar, dan dibebaskan 
setelah kudeta berdarah November 
1987. Lalu MTI berganti nama 
menjadi Al-Nahda (Kebangkitan) 
untuk menghapus nada agamanya 
agar bisa masuk ke arena politik 
resmi. Tapi pada pemilu legislatif  
April 1989, transisi berakhir. 
Reformasi macet dan konfrontasi 
memuncak. Ghannouchi 
mengasingkan diri ke luar negeri. 
Pemerintah mendakwa Al-Nahda 
dengan tuduhan kudeta; partai ini 
dilarang, dan Ghannouchi dihukum 
penjara seumur hidup dalam 
pengadilan in absentia. Inggris 
memberinya suaka politik pada 1993. 
Sejak itu ia dikenal sebagai tokoh 
Islamis paling terkemuka yang hidup 
di Barat.

Ide Ghannouchi kerap kontroversial 
dan agak membingungkan. Namun 
berbeda dari semua tokoh penting 
Islamis, Ghannouchi tampak 
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memperluas pemikirannya di tahun-
tahun belakangan. Apapun yang 
terjadi di Tunisia dan pada Partai 
Nahda, pemikiran Ghannouchi 
merupakan kontribusi penting bagi 
pemikiran Islam. 

Ia menganjurkan sistem Islam 
yang berciri: kekuasaan oleh 
mayoritas, pemilu bebas, pers 
bebas, perlindungan terhadap 
minoritas, keseteraan semua partai 
politik sekular dan agama, serta 
hak penuh perempuan dalam semua 
hal, termasuk untuk menjabat 
presiden. Islam bukan datang dengan 
program tertentu tentang kehidupan, 
melainkan membawa prinsip-
prinsip umum. Tugas kitalah untuk 
merumuskan program ini melalui 
interaksi antara prinsip-prinsip Islam 
dan modernitas. Nilai-nilai demokrasi 
tentang pluralisme politik dan 
toleransi benar-benar cocok dengan 
Islam.

Kedua, demokrasi Islam juga 
merupakan produk baru dari 
pengalaman manusia. Legitimasi 
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negeri-negeri Muslim dewasa ini 
didasarkan pada pembebasan dari 
kolonialisme modern Eropa, hasil 
sumbangan bersama kaum agama 
dan sekular, Muslim dan Kristen. 
Tidak ada tempat bagi pembedaan 
warganegara, dan kesetaraan penuh 
merupakan landasan bagi semua 
masyarakat Muslim. Satu-satunya 
legitimasi adalah legitimasi atas dasar 
pemilu. 

Ia percaya Islam dan demokrasi 
niscaya menyatu. Sekali kaum Islamis 
diberi kesempatan untuk memahami 
nilai-nilai modernitas Barat seperti 
demokrasi dan hak-hak azasi 
manusia, mereka akan mencari di 
dalam ajaran Islam tempat bagi nilai-
nilai ini. Lalu mereka akan menanam, 
merawat, dan memupuknya persis 
seperti ketika warga Barat dulu 
menanamnya di lahan yang jauh lebih 
gersang.

Pesimisme?

Bibit reformasi Islam masih butuh 
waktu panjang untuk tumbuh dan 
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mekar. Reformasi Kristen perlu dua 
ratus tahun untuk mapan. Wright 
menaruh harapan pada Soroush 
dan Ghannouchi. Sekarang, lima 
belas tahun setelah tulisannya 
muncul, ia tentu perlu mengurangi 
optimismenya yang berlebihan. 

Perkembangan Iran menunjukkan 
bahwa gagasan-gagasan pembaruan 
Soroush kurang berpengaruh di 
negerinya, apalagi bagi dunia Islam. 
Tentu ikhtiar pemikir-pemikir seperti 
Soroush tetap berharga. Kita kagum 
dan hormat pada kegigihan mereka 
yang terus berjuang dengan risiko 
optimal. Tapi tema besar untuk 
perubahan politik di Iran mungkin 
perlu ditekankan pada bidang-bidang 
lain, bukan pada reformasi Islam. 
“Revolusi Melati” yang meletus 
di Tunisia di awal tahun ini juga 
agaknya bukan diilhami oleh ide 
Rachid Ghannouchi, seorang “aktor 
menengah oposisi” di negerinya, 
bahkan sebelum selama dua dekade ia 
meninggalkan tanah airnya.
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Apakah Robin Wright mengangkat 
kedua tokoh ini justru karena 
pesimismenya (setidaknya hingga 
1996) menyaksikan kenyataan 
gersangnya lahan pembaruan Islam 
di negeri-negeri yang justeru paling 
membutuhkannya?
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