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Islam washatiyyah dan ummatan washatan betul-betul kuat dan tangguh
Indonesia yang menghadapi berbagai gejolak zaman akibat globalisasi.

*Azyumardi Azra, CBE, Prof, PhD, MPhil, MA adalah gurubesar sejarah dan Direktur
Sekolah PascaSarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007-11, dan 2011-sekarang);
Deputi Kesra, Sekretariat Wapres RI (2007-9); rektor IAIN Jakarta (1998-2002), dan
UIN Jakarta (2002-6).



8

telah memberikan begitu banyak rezeki dan nikmat Allah yang seolah tidak
pernah putus.

Sebab itu, adalah ironi dan menyedihkan jika ada orang atau
kelompok umat Islam yang dilahirkan di bumi Indonesia ini, yang mendapat
berkah kehidupan di negeri ini, tetapi menolak menghormati simbol-simbol
negara Indonesia, seperti bendera merah putih atau lagu Indonesia Raya.
Sikap semacam ini, sebagai aspirasi ‘demokratis’ mungkin boleh-boleh saja,
tetapi rasanya tidak patut dan bahkan bisa jadi merupakan semacam ‘kufur’
nikmat—tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah dilimpahkan
kepada tanahair Indonesia.

Ulama sekaliber Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam jawabannya
di dalam jurnal al-Manar Kairo terhadap pertanyaan Muhammad Basuni,
seorang ulama dari Kalimantan Selatan pada awal abad 20 tentang ihwal
cinta tanahair menegaskan tentang hubb al-wathan min al-iman—cinta
tanahair adalah bagian daripada iman. Rasyid Rida, murid Syekh
Muhammad Abduh, yang juga terkenal sebagai ulama reformis yang
menekankan kemurnian iman dan aqidah, sama sekali tidak memandang
cinta tanahair sebagai sikap musyrik.

Menghormati bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya jelas bukan ‘menyembah’ dan apalagi ‘mempertuhankan’
keduanya. Karena itu, sepatutnya setiap Muslim Indonesia—apalagi
ulama—berpikir proporsional saja; tidak menarik soal menghormati
keduanya ke dalam persoalan akidah.

Penutup
Masih banyak tantangan dihadapi kaum Muslimin untuk memperkuat

dan memberdayakan Islam washatiyyah dalam berbagai aspek kehidupan.
Keterbelakangan umat dalam kehidupan ekonomi dan pendidikan khususnya
menciptakan suasana yang tidak cukup kondusif; deprivasi dalam ekonomi
dapat menjerumuskan orang ke dalam pemahaman dan tindakan radikal
yang tidak menguntungkan. Begitu juga, keterbelakangan pendidikan
memunculkan ketiadaan harapan dan keputusasaan bagi masa depan yang
dapat berujung pada radikalisme.

Karena itulah pemberdayaan kehidupan ekonomi dan pendidikan anak
umat harus menjadi prioritas utama. Jika semua ini bisa diwujudkan, barulah
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Bashar Assad di Syria tidak segan meminta dukungan asing semacam
Amerika Serikat atau Rusia atau China untuk mempertahankan kekuasaan,
sehingga leluasa membungkam warganegara yang menentang mereka.
Masing-masing negara besar tersebut karena kepentingan geo-politik dan
geo-ekonominya dengan senang hati memenuhi keinginan tersebut, meski
bertentangan dengan ideologi demokrasinya sendiri.

Karena itu, salah satu pekerjaan rumah pokok Dunia Arab—atau
Dunia Muslim secara keseluruhan—jika tidak ingin terjadinya intervensi
pihak asing manapun adalah membereskan rumahnya masing-masing secara
damai. Jika di rumah sendiri masih terjadi kekerasan demi kekerasan yang
mengorbankan banyak nyawa, ini hanya memberikan alasan kuat bagi pihak
asing untuk campur tangan, misalnya dengan alasan ‘perlindungan
kemanusiaan’ (humanitarian protection).  Sebab itu pula konflik di antara
pemerintah dengan kalangan masyarakat atau di antara pihak-pihak dalam
masyarakat negara-bangsa Muslim manapun harus diselesaikan secara
damai, berkeadaban dan sesuai ketentuan hukum. Sekali pihak-pihak yang
bertikai gagal memecahkan konflik di antara mereka, yang tak jarang diikuti
dengan kekerasan, ketika itu pulalah terbuka ruang sangat besar bagi
masuknya intervensi asing.

Dalam konteks itu, negara-bangsa Indonesia telah mendapat rahmat
Allah SWT yang sangat besar yang sampai kini berada dalam damai,
sehingga tak ada intervensi asing; Indonesia adalah salah satu dari sedikit
negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak tergantung dalam hal
apapun kepada pihak asing manapun.

Lebih jauh, tanahair Indonesia tidak hanya dikaruniai bumi subur dan
kaya berbagai sumber alam, tetapi juga realitas demografis, bahwa mayoritas
absolut warganya adalah kaum Muslimin. Tetapi berkah ini sekaligus
merupakan amanah berat, yaitu menjaga bumi Indonesia ini tetap damai
dalam kehidupan anak negerinya dan terpelihara alam lingkungannya.

Karena itu, warga Muslimin khususnya wajib mencintai Indonesia dan
sekaligus menjaga Indonesia. Mencintai Indonesia tidaklah sama sekali
mengurangi apalagi menyaingi cinta dan keimanan kepada Allah SWT.
Cinta Indonesia adalah cinta pada negeri yang telah menjadi tempat
kelahiran; tempat di mana udaranya dihirup sepanjang usia; negeri yang
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kontekstual pada gilirannya hanya  menghasilkan ekstrimisme, yang tentu
saja tidak selaras dengan kerangka Islam washatiyyah, yang dapat
menimbulkan ekses-ekses yang merugikan Islam dan kaum Muslimin secara
keseluruhan.

Menjaga Indonesia
Berlanjutnya Islam Washatiyyah Indonesia sangat krusial dalam

menjaga eksistensi dan sekaligus memajukan negara-bangsa Indonesia. Dan,
signifikansi itu dapat dilihat melalui perspektif komparatif dengan dinamika
dan perkembangan sosial-politik dan keagamaan di banyak bagian Dunia
Muslim lain.

Untuk memperjelas argumen, kita perlu menyimak revolusi rakyat
dan konflik yang melanda Dunia Arab—khususnya kini di Mesir, Tunisia,
Libya, Yemen, Bahrain dan Syria sejak awal 2011 lalu. Tidak bisa tidak,
rasa prihatin terus menyelinap ke dalam pikiran dan kalbu banyak kalangan
Muslimin Indonesia. Tidak jarang juga kaum Muslimin Indonesia seolah
terbelah; pada satu sisi menolak campur tangan militer asing atau intervensi
politik asing di negara-negara Arab, tapi pada saat yang sama juga tidak
ingin terkesan membela rejim-rejim otoriter yang menghancurkan
warganegara yang melawan karena tidak bisa lagi memikul penindasan
selama beberapa dasawarsa.

Dalam kasus Mesir, Tunisia, Libya, Syria dan banyak negara lain di
Dunia Arab, sering terjadi bahwa intervensi asing muncul karena masalah
dan konflik dalam negeri yang tidak terselesaikan. Otoritarianisme yang
merupakan realitas politik paling jelas di kawasan ini memberikan ruang
sangat kecil bagi suara dan aspirasi rakyat. Sebaliknya rejim-rejim berkuasa
dengan berbagai cara, termasuk kekerasan, berusaha membungkam setiap
mereka yang berpandangan berbeda dengan rejim. Pemerintah tidak sungkan
melakukan tindakan yang termasuk ke dalam state terrorism, terorisme
negara yang pada gilirannya mendorong peningkatan ‘non-state terrorism’,
yang dilakukan aktor dan pelaku dari kalangan masyarakat sipil.

Pada tahap ini, sangat boleh jadi kedua belah pihak yang terlibat
dalam lingkaran kekerasan (circle of violence) dengan sengaja mungundang
pihak asing untuk kepentingan masing-masing. Rejim-rejim seperti Husni
Mubarak di Mesir, Ben Ali di Tunisia, Ali Abdullah Saleh di Yemen atau
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yang berada di tengah (tawashut), seimbang (tawazun), dan ta’adul tidak
berdiri pada kutub ekstrim, baik dalam pemahaman dan pengamalan Islam.

Harus diakui, gagasan “ummatan washatan” atau ummah
washatiyyah kembali menemukan momentumnya setelah Peristiwa 11
September, ketika kalangan Muslim dan Islam seolah menjadi terdakwa
dalam aksi kekerasan di berbagai tempat di muka bumi. Padahal jelas, Islam
mengecam kekerasan, apalagi terorisme; dan di sini terdapat urgensi
mendesak untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik
internasional tentang Islam dan kaum Muslimin sebagai entitas washatiyyah.

Untuk kepentingan tersebut, saya berkali-kali diundang berbagai
kalangan internasional untuk berbicara tentang “ummatan washatan” dan
Islam Washatiyyah di Indonesia. Dalam pandangan saya, aktualisasi
ummatan washatan dan Islam Washatiyyah di Indonesia sudah bermula
sejak awal penyebaran Islam, khususnya sejak akhir abad 12 dan 13, yang
berlangsung secara damai, yang menurut TW Arnold dalam karya klasiknya,
The Preaching of Islam, merupakan “penetration pacifique”.

Dalam penyebaran secara damai tersebut sulit dielakkan terjadi
percampuran antara Islam dengan kepercayaan dan praktek keagamaan dan
budaya lokal. Tetapi, gelombang-gelombang pembaharuan dan pemurnian
Islam sejak abad 17 terus berlangsung, yang pada satu segi
mengorientasikan Islam di kawasan ini ke arah skripturalisme; pada segi
lain, juga mengkontekstualisasikan Islam dengan berbagai realitas lokal
Indonesia.

Salah satu aktualisasi penting ummatan washatan dan Islam
washatiyyah di Indonesia terlihat dalam realitas negara Indonesia yang
diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri (founding fathers) dari
kalangan nasionalis dan Islam bersepakat menjadikan Indonesia bukan
sebagai negara sekuler sekaligus juga bukan sebagai negara agama. Prinsip
Washatiyyah ini terpatri dalam  Pancasila sebagai “kalimatun sawa”,
prinsip-prinsip yang sama atau common platform di antara warga bangsa
yang majemuk (bhinneka) dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Dalam masa kontemporer, prinsip dan sikap washatiyyah relevan dan
kontekstual dengan modernitas dan demokrasi. Relevansi dan
kontekstualisasi itu bisa dicapai dengan pemahaman yang benar atas al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemahaman yang tidak
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mempersoalkan dan menantang pemahaman dan praksis keagamaan tertentu
yang dianut umat arus utama.

Peningkatan konvergensi keagamaan di lingkungan arus utama Islam
Indonesia jelas sekaligus memperkuat inklusivisme keagamaan di antara
umat. Dengan sikap inklusif itu mereka kian bisa saling menerima satu sama
lain. Sikap inklusif itu tidak terbatas sesama atau intra-Islam; tapi juga
meluas ke antar-agama.

Tetapi pada saat yang sama, kelompok-kecil umat yang kian
cenderung bersikap eksklusif, sejak masa kebebasan demokrasi pasca-
Soeharto (1998) juga kian asertif. Kelompok-kelompok eksklusif ini, yang
umumnya berwatak trans-nasional, secara eksklusif mengklaim kebenaran
sebagai milik mereka sendiri; dan tidak jarang mengekslusikan umat Muslim
lain yang mayoritas mutlak itu sebagai tidak sepenuhnya Muslim atau
murtad dari ajaran Islam atau bahkan sudah termasuk ke dalam golongan
kafir.

Ummatan Washatan dan Islam Washatiyyah
Umat Islam arus utama (mainstream) secara sederhana dapat disebut

sebagai ‘ummatan washatan’. Sedangkan Islam yang mereka
representasikan lazim disebut sebagai ‘Islam Washatiyyah’.

Gagasan dan konsep tentang “ummatan washatan” dan Islam
Washatiyyah sebenarnya tidak baru di Indonesia. Jauh sebelum terjadinya
Peristiwa 11 September 2001 di AS, Menteri Agama Tarmizi Taher (1992-
97) misalnya sangat getol mengkampanyekan Islam Indonesia sebagai
contoh aktualisasi Islam Washatiyyah dan “ummatan washatan” dalam
berbagai aspek pemahaman dan praksis kehidupan umat Islam. Ini dapat
dilihat dari karya Tarmizi Taher tentang “ummatan washatan” yang
diterbitkan dalam tiga bahasa; Indonesia, Arab, dan Inggris.

Gagasan dan konsep “ummatan washatan” secara normatif berasal
dari al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 143: “Dan dengan demikian Kami
[Allah SWT] telah menciptakan kamu [kaum Muslimin] sebagai ummatan
washatan agar kamu sekalian dapat menjadi saksi bagi manusia lain; dan
sesungguhnyalah Rasul [utusan Allah] menjadi saksi atas diri kamu
sekalian”. Dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, konsep ummatan
washatan juga dapat disebut sebagai “ummah washatiyyah”, yakni umat
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Perti, Mathla’ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Wathan (NW), Darud-
Dakwah wal-Irsyad, al-Khairat, Hidayatullah, dan seterusnya.

Kaum Sunni Indonesia umumnya mengikut kalam (teologi)
Asy’ariyah, fiqh mazhab yang empat dengan kepenganutan utama kepada
mazhab Syafi’i, dan tasawuf al-Ghazali, yang dapat saya sebagai sebagai al-
Ushul al-Tsalatsah. Secara tradisional, kepenganutan dalam kerangka
normatif dan praksis ini bertahan selama berabad-abad sampai sekarang ini.
Meski demikian juga terjadi perubahan dan perubahan (continuity and
change), dan bahkan juga berlangsung konvergensi mazhab dan aliran
(religious convergence) di dalam Sunni Indonesia sejak sedikitnya masa tiga
dasawarsa terakhir.

Untuk sekadar contoh perbedaan tekanan, NU umumnya secara setia
mengikut ketiga pokok yang dalam istilah saya sendiri sebagai al-Ushul al-
Tsalatsah di atas. Meski setia pada ketiga pokok itu, kaum Nahdliyyin
umumnya menambahi praksis ibadah dengan taqlid kepada ulama terdahulu,
fadha’il al-a’mal, semacam qunut, tahlilan, ziyarah, dan tarekat. Dengan
distingsi semacam itu, paham dan praksis Nahdliyyin kepada aliran Sunni
biasa disebut sebagai ‘Aswaja’. Begitu melekatnya istilah ini kepada NU,
sehingga ‘Aswaja’ seolah menjadi ‘brand name’ NU.

Pada pihak lain, Muhammadiyah hampir tidak pernah disebut sebagai
kaum ‘Aswaja’, meski jelas umat Muhammadiyah juga adalah penganut
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai penganut Sunni, berbeda dengan NU,
Muhammadiyah memberi penekanan pada; kembali kepada al-Qur’an dan
hadits, penolakan taqlid kepada ulama, pemurnian aqidah dan ibadah, dan
pengamalan tasawuf tanpa tarekat.

Meski awalnya terdapat perbedaan-perbedaan semacam itu, sekali
lagi, dalam tiga dasawarsa terakhir telah terjadid dan berlangsung apa yang
saya sebut sebagai ‘konvergensi’ keagamaan. Dalam konvergensi ini, terjadi
saling adopsi dan pertukaran paham dan praksis keagamaan di antara para
anggota Muhammadiyah dan NU serta ormas-ormas Islam lain.

Hasil positifnya adalah kian melunturnya khilafiyah furu’iyyah di
kalangan umat arus utama. Pertikaian furu’iyyah yang dulu pernah relatif
tajam, kini tidak terjadi lagi di antara umat mainstream, sebaliknya terjadi
antara kaum arus utama dengan Salafi puritan trans-nasional yang
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Ciketing, secara umum Indonesia tetap merupakan negara di mana hubungan
intra dan antar agama terpelihara dengan baik. Adalah sweeping
generalization berlebihan menyatakan terjadinya peningkatan religious
intolerance di Indonesia secara keseluruhan.

Kenapa harmoni dan kehidupan bersama secara damai (peaceful co-
existence) atau kerukunan umat bisa terwujud dan bertahan di Indonesia?
Sejak waktu yang lama saya berpandangan, bahwa kerukunan itu terwujud
dan bertahan tidak lain karena eksistensi dan dominannya mazhab dan aliran
Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah Washatiyyah yang biasa juga disebut
sebagai Sunni atau Sunnah. Memang juga ada juga pengikut Syi’ah di
tanahair, tetapi jumlahnya jauh daripada signifikan untuk dapat
mempengaruhi perjalanan historis dan arsitektur sosio-relijius Islam
Indonesia.

Sunni dan Aswaja
Aliran atau mazhab Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah di

Indonesia tidaklah monolitik dan tunggal. Sebaliknya terdapat spektrum
cukup luas di antara kaum Sunni Indonesia mulai dari yang bersikap
moderasi yang merupakan arus utama (mainstream) sampai kepada
‘fundamentalis’. Yang terakhir ini juga menjadi dua arus pokok:
‘fundamentalisme literal’ seperti golongan Salafi ultra-puritan dan
‘fundamentalisme liberal’ semacam JIL (Jaringan Islam Liberal); dua
golongan kecil Islam Indonesia, tetapi sering menimbulkan heboh (noise).

Jadi, meski sama-sama menganut Sunni, kaum Muslimin-Muslimat
Indonesia berbeda-beda dalam penekanan masing-masing dalam
pemahaman dan praksis ibadah tertentu. Perbedaan-perbedaan (khilafiyyah)
itu tidak terjadi pada hal-hal pokok normatif menyangkut Rukun Iman dan
Rukun Islam, tetapi pada ‘ranting’, yang biasa disebut sebagai masalah
‘furu’iyyah’.

Perbedaan-perbedaan penekanan dan konotasi itulah yang menjadi
salah satu motif atau pendorong berdirinya berbagai ormas Islam di tanahair.
Ini dapat dilihat dari kecenderungan paham dan praksis keislaman ormas
sejak dari Muhammadiyah, Jami’at Khayr, al-Irsyad, Nahdlatul Ulama
(NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Sarekat Islam, al-Washliyah,
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Inklusivisme Islam Indonesia tidak ragu lagi merupakan salah satu
karakter dan faktor utama yang melandasi kerukunan intra (Islam) dan antar-
agama di Indonesia. Inklusivisme adalah pandangan dunia dan sikap
penerimaan terhadap orang atau kelompok keagamaan lain yang berbeda.
Dengan sikap inklusif, seseorang atau kelompok memiliki kesediaan
menerima, merangkul dan memasukkan (to include) kelompok lain yang
memiliki perbedaan tertentu dengannya. Karena itu, orang atau kelompok
inklusif jelas sekali membuka ruang lebih besar bagi akomodasi, toleransi,
dan harmoni.

Sebaliknya, eksklusivisme adalah pandangan dunia dan sikap
penolakan terhadap orang dan kelompok yang berbeda. Sikap eksklusif
menolak dan mengeluarkan (to exclude) orang atau kelompok yang memiliki
perbedaan tertentu dalam pandangan dan praktek keagamaan. Karena itu,
pandangan dunia dan sikap eksklusivisme keagamaan memberikan peluang
sangat besar bagi terjadinya intoleransi, ketegangan, dan konflik intra dan
antar agama.

Berkat pandangan dunia inklusif bagian terbesar umat Islam
Indonesia—yang saya sebut sebagai ummatan washatan, sebagaimana
dibahas di bawah—kerukunan umat, baik intra Islam maupun antar-agama—
Islam dengan agama-agama lain di Indonesia dari masa ke masa terwujud
relatif baik. Meski ada sejumlah kejadian kekerasan komunal  berwarna
intra-agama, seperti kasus jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, warga Syiah di
Sampang dan beberapa tempat lain, atau antar-agama menyangkut gereja di


