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Abstract 

Indonesia has historically always been a multicultural country, with people of ethnic groups, 
including those of indigenous background. There are more than 500 living languages spoken in 
Indonesia, and although predominantly Muslim the country, the largest population of Muslims 
of any country in the world today. The reminder of the population are Christians, Hindu, 
animist, or followers of varying Confusius and Buddhist beliefs. Indonesia's national motto, 
"Bhinneka tunggal ika" ("Unity in Diversity" lit. "many, yet one"), articulates the diversity that 
shapes the country. After the fall of Soeharto’s New Order regime, as a nation-state with a 
pluralistic society, Indonesia is prone to social unrest and intra-group tension in terms of race, 
ethnicity and religion. It is important to remain consistent in the democratic values for Indonesia 
by developing a peaceful Islam as proposed Abdurrahman Wahid, one of the most influential 
Muslim intellectual leaders in Indonesia today. Abdurrahman Wahid was a democratic reformer 
and advocate of moderate Islam. He was also a popular columnist on cultural, social, and 
political affairs, urging Islam’s contribution to pluralism, social justice, and democracy. This 
research focuses on 3 objects: first, the Indonesia’s social culture background, multiculturalism 
particularly the thought of Abdurrahman Wahid who promoted the civil society movement and 
advocated for minority groups political victims of the New Order who were discriminated 
against despite being citizens with the same rights and values in the face of the law and state. 
The interpretation and critical reflection on method used to explore Abdurrahman Wahid’s 
thought. The purpose of this research is to understand the multicultural Indonesian society and 
the practice respect for the people in everyday actions and words. 
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'Tidak penting apa pun agama atau sukumu. 

Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, 
orang tidak pernah tanya apa agamamu' 

(Abdurrahman Wahid) 
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1.  Pengantar 

1.1.  Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Indonesia 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama yang 
berbeda. Adalah Adolf Bastian dari Universitas Humblodt Berlin yang memasyarakat-
kan nama Indonesia melalui bukunya Indonesien oder die Inseln des Malayischen 
Archipels, 1884–1894. Semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” 
mencerminkan realitas aktual masyarakat Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai 
masyarakat majemuk terdiri dari lebih kurang 500 kelompok etnis dan bahasa atau 
dialek daerah dan terdapat lima agama resmi: Islam, Kristen (Protestan dan Katholik), 
Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Islam menjadi agama mayoritas (88%) yang dipeluk 
masyarakat Indonesia. 

Lalu bagaimana hubungan Islam dan demokrasi? Apakah bagaikan langit dan 
bumi? Islam adalah agama langit yang diwahyukan Tuhan kepada Muhammad melalui 
Al-Quran (vox Dei, suara Tuhan), dan harus diimani sebagai rahmat bagi seluruh alam 
semesta. Secara vertikal, ia bersifat dogmatis. Tetapi secara horizontal, bersifat lentur 
dan terbuka ruang ijtihad. Demokrasi adalah hasil akal budi manusia di bumi yang 
pertama-tama bersandar pada asas vox populi vox Dei. Demokrasi merupakan sebuah 
bentuk sistem pemerintahan yang pertama kali dikembangkan di negara kota Athena 
zaman Pericles pada abad kelima dan keempat sebeleum Masehi. 

Demokrasi merupakan wacana terbuka dan terus berkembang. Bahkan, pada 
tahap awal dikritik oleh Socrates:”Demokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan 
yang menggairahkan, penuh dengan variasi dan kekacauan … dan hasratnya yang tak 
bisa dikenyangkan bisa membawa kepada kehancuran”.1  

Dalam perkembangannya, demokrasi diperkaya oleh Magna Charta (1215) yang 
membatasi dan membagikan hak-hak kaum feodal kepada rakyat; John Locke (1690) 
yang berpendapat bahwa semua pemerintahan harus konstitusional dan mendapat 
persetujuan dari yang diperintah; Montesquieu (1748) mengemukakan pemisahan 
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Deklarasi Hak Manusia dan Warga 
Negara Perancis yaitu liberté, egalité, fraternité; serta Bill of Rights Amerika (1789) 
yang mengusung kebebasan berbicara, berserikat, berekspreasi, dan seterusnya. 

Namun, belakangan demokrasi diklaim dan dipromosikan ke seluruh dunia 
sebagai American idea dalam gerbong-gerbong kapitalisme, liberalism, dan 
sekularisme, dan akhirnya berbenturan fasisme, komunisme, dan belakangan ini 
mengobarkan “perang peradaban” dengan Islam! Demokrasi akhirnya terbaca sebagai 
Amerika, Barat, Kristen, kapitalis, liberal, dan sekular. Oleh karena itu, demokrasi 
dianggap merupakan ancaman bagi peradaban di luarnya, khususnya dunia Islam.  

Dalam konteks holistik, hal itu menegaskan kembali kontras fundamental awal 
kejadiannya. Islam yang merupakan vox Dei berhadapan dengan demokrasi yang 
mengagungkan vox populi. Kedaulatan Tuhan berhadapan dengan kedaulatan rakyat.  

                                                 
1 Yudhistira ANM Massardi, “Demokrasi, Islam, Indonesia:Dari Socrates sampai Gus Dur”, dalam Asrori 

S. Karni (ed.). (2006). Hajatan Demokrasi Potret Jurnalistik, Pemilu Langsung Sampul Islam 
Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras. Jakarta: Era Media Indonesia, hal.vi. 
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Sesungguhnya, asas-asas demokrasi dalam formatnya yang awal sampai Bill of 
Rights juga merupakan nilai-nilai utama di dalam Islam sebagaimana tercermin dengan 
indah di dalam silaturahmi Idul Fitri, ritual salat dan haji. Tetapi Islam selalu dipersepsi 
sebagai antidemokrasi melalui contoh-contoh yang ekstrem: kaum perempuannya 
diekspoitasi dan ditindas (poligami dan jilbab), ketidakadilan (hak waris), memiliki 
hukum yang kejam (potong tanganm rajam, pancung), tidak toleran (melarang 
perkawinan antaragama, yang meninggalkan agama Islam wajib dibunuh, nonmuslim 
dianggap kafir), haus darah, dan teroris (jihad).2 

Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi pemeluk terbesar di dunia, 
semua ketegangan tadi relatif hanya muncul di ruang-ruang terbatas. Pertanyaan-
pertanyaan seperti apakah seorang muslim tidak bisa demokratis? Apakah seorang 
demokrat tidak bisa Islami? tidak relevan. Pengalaman bangsa Indonesia memberikan 
jawaban yang mencengangkan. Khususnya di Jawa dengan tradisi agraris yang kuat, ada 
kelenturan luar biasa dalam beradaptasi dengan kebudayaan dari luar.Animisme 
menyerap Hinduisme dan Buddhisme tanpa konflik, bahkan melahirkan sinkretisme. 
Kedatangan Islam diterima baik dan melahirkan format asimilasi yang unik yaitu 
kejawen. Begitu juga ketika modernisme dari Barat dibawa ke sini oleh penjajah 
Portugis dan Belanda, tidak terjadi resistensi keras.  

Dalam Islam Observed (1968), Clifford Geertz melukiskan gaya klasik Islam 
Indonesia sebagai iluminasionisme, dengan pandagan dunianya yang bersifat sinkretik, 
selaras dengan etosnya yang bersifat adaptif, gradualistik, estetik, dan toleran. Fakta 
bahwa arus masuk Islam ke Indonesia dibawa oleh ragam agencies (Arab, India, Persia, 
Cina), disertai kenyataan “heteroglosia” (karagaman) masyarakat Nusantara – sebagai 
masyarakat kepulauan yang senantiasa terbuka bagi proses penyerbukan silang budaya, 
member prakondisi bagi pandangan dunia dan etos keberagaman seperti itu. Dengan 
pandangan dunia yang bersifat sinkretik serta etos keberagamannya yang lentur dan 
ekpresif-estetik presentasi Islam di Nusantara ibarat mozaik dengan ragam warna, 
dengan tetap menunjukkan harmoni pertautan dengan tradisi besar keislaman universal.3 

Proses akulturasi dan asimilasi yang panjang itu akhirnya memberikan jawaban 
unik atas pertanyaan di atas. Sebuah jawaban yang indah dan khas Indonesia:”Seorang 
Indonesia bisa menjadi seorang muslim sekaligus demokrat dan sekular”. Hal itu 
menggumpal dalam sosok-sosok sejarah seperti Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, 
Ahmad Dahlan, dan profil-profil kontemporer seperti Abdurrahman Wahid dan 
Nurcholis Madjid. Dialektika antara demokrasi, Islam, dan Indonesia berlangsung 
dengan baik.4  

Dalam keterkaitannya dengan paham demokrasi yang hingga kini masih banyak 
dianut oleh sebagian besar ilmuwan social-politik, ditegaskan bahwa di alam demokrasi 
semua warga negara memiliki kesetaraan dalam hak-hak sipil dan hak-hak politik. 
Dengan begitu, kehidupan social-politik mereka akan ditandai dengan keberadaan 
sekurang-kurangnya delapan cirri karakteristik penanda kehidupan demokrasi 
sebagaimana ditegaskan oleh Duhl (1971) dan Tornquist (2002): (1) Hak memilih; (2) 
Hak dipilih; (3) Hak berkompetisi bagi pimpinan politik untuk memperoleh dukungan 

                                                 
2 Ibid., hal. viii. 
3 Yudi Latif, “Mempresentasikan Islam Indonesia”, dalam Moeflich Hasbullah (2012). Sejarah Sosial 

Intelektual Islam di Indonesia. Bandung:Pustaka Setia, hal. ix. 
4 Yudhistira ANM Massardi, op.cit., hak ix. 
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massa; (4) Pemilihan umum yang bebas dari segala bentuk tekanan dan adil; (5) 
Kebebasan berorganisasi; (6) Kebebasan mengungkapkan pendapat; (7) Sumber 
informasi alternatif; dan (8) Lembaga untuk pembuatan kebijakan public berdasarkan 
keinginan warga.5 

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya sebagai sebuah negara 
berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, para founding fathers dengan sangat yakin 
menetapkan bahwa negara Republik Indonesia menganut paham demokrasi. Kedaulatan 
tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya praktik demokrasi di Indonesia 
berlangsung pada era revolusi (1945-1950), era Orde Lama (1950-1966), era Orde Baru 
(1966-1998), dan era Reformasi (1998 – sekarang). Pertumpahan darah sempat terjadi, 
ketika demokrasi jatuh-bangun. Partai Komunis Indonesia bertarung dengan TNI, dan 
umat Islam yang lama terpinggirkan unjuk gigi pada tahun 1965.  

Pemerintah Orde baru berusaha untuk mempertahankan persatuan ini dengan 
kebijakan toleransi sosial dengan ketentuan bahwa tindakan apa pun yang mengarah 
kepada persoalan SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) harus dihindari. Di bawah 
pemerintahan Orde baru, masyarakat dilarang untuk mendiskusikan secara terbuka topik 
apa pun yang dianggap sensitif terhadap persoalan SARA.6 Pemerintah Orde Baru 
menerapkan kebijakan represif terhadap tindakan yang mengarah kepada persoalan 
SARA. 

Problem yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah masyarakat majemuk terpusat 
pada hubungan antara pemerintah atau sistem nasional dan kelompok-kelompok etnis 
tersebut. Presiden Soekarno pernah mendukung kebijakan penyatuan yang berbasis pada 
etnisitas pada masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan 
tentang kesatuan dan keseragaman tetap didukung, bahkan kekuatan militer diper-
gunakan untuk menekan aspek etnisitas, agama, dan ras sebagai alat untuk memobilisasi 
massa agar tidak menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Pada saat yang 
bersamaan, pemerintah Soeharto menggunakan etnisitas dan agama secara politis untuk 
memperoleh dukungan dari masyarakat. Presiden Habibie, yang menggantikan 
Soeharto, terperangkap dalam ide demokrasi dan pendekatan despotik serta militeristik 
ala Soeharto yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tak menentu dan 
kontradiktif. Pada akhirnya, realitas tersebut mengakibatkan terjadinya konflik berdarah 
antaretnis di sebagian besar wilayah Indonesia.7  

Namun, pasca tumbangnya pemerintahan era orde baru yang ditandai dengan 
awal era reformasi tahun 1998, demokratisasi dimulai oleh Habibie. Dia membebaskan 
para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan 
organisasi. Pada masanya juga, Habibie melepaskan Timor Timur melalui jajak 
pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, yang hasilnya diumumkan PBB pada tanggal 4 

                                                 
5 Pamerdi Giri Wiloso. (2011). “Multikulturalisme dalam Perspektif Antropologi”, makalah yang 

disampaikan pada Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa. Semarang: Kementerian 
Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, 7 Juli 2011, hal. 2. 

6 Masykuri Abdillah, “Toleransi Beragama dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural”, dalam 
Stokhof, W.A. L dan Murni Djamal (red.).(2003) Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini. Leiden-
Jakarta:INIS dan PBB UIN Jakarta, hal. 178. 

7 Parsudi Suparlan, “Etnisitas dan Potensinya terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia”, dalam Ibid., hal. 
81. Ada sumber lain yang berpendapat bahwa Indonesia memiliki 1.128 etnik  dan 742 bahasa.  
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September 1999, sebanyak 78,5 % memilih opsi memisahkan diri dari Indonesia dan 
22,5 % memilih opsi Otonomi luas.  

Di lain pihak, pada era Reformasi, pemerintahan mendorong demokratisasi dan 
kebebasan politik secara substansial yang telah menyebabkan timbulnya “euphoria 
kebebasan”. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang dengan dengan bebas mengu-
tarakan aspirasi dan kepentingan mereka, dan sebagian dari ekpresi ini telah mengarah 
kepada konflik antar kelompok sosial.8 Abdurrahman Wahid meneruskan proses 
demokratisasi di bawah situasi yang menantang. Konflik antar etnis dan antar agama 
yang menonjol adalah konflik di Ambon, Poso, dan Sampit. Konflik lain muncul di 
Maluku Utara, Papua, Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang 
tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor 
Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang 
besar.  

Pemilihan umum sebagai sarana politik dalam mewujudkan kehendak rakyat 
untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif pertama kali dilakukan pada 
tahun 1955. Pemilihan umum yang dianggap sangat demokratis terjadi pada tahun 2004. 
Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia menggunakan hak politiknya memilih 
pemegang kekuasaan tertinggi pusat. Pemilihan umum sebagai vox populi berlangsung 
aman dan damai. Presiden ke-39 Amerika Serikat (1977-1981) dengan sangat tepat 
memberikan catatan apresiatif makna mendasar pemilihan umum 2004 di Indonesia: 9 

‘A milestone for us, this election also was a significant step forward for democracy 
worldwide. The people of Indonesia are providing a dramatic example of peaceful 
political change, and firmly negating the claim that Muslim societies are anti-
democratic.” (Jimmy Carter in “Suprisingly fair elections in Indonesia” 
International Herald Tribune (IHT), 15 July 2004). 

(“Sebuah tonggak sejarah bagi kita, pemilihan umum ini juga merupakan langkah 
penting bagi demokrasi di seluruh dunia. Rakyat Indonesia sedang memberikan 
contoh dramatic tentang perubahan politik yang damai, dan dengan kukuh 
menafikan klaim bahwa masyakarat Islam bersifat antidemokratik”.) 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (193 juta), pemilihan 
umum Indonesia memiliki dimensi strategisnya sendiri. Selama ini, persepsi yang 
berkembang adalah demokrasi, salah satunya ditandai dengan adanya pemilihan umum 
bebas, sulit berakar di negeri muslim. 

Keragaman kultur di Indonesia mulai terusik yang ditandai dengan munculnya 
pelbagai konflik kekerasan komunal yang berlangsung. Keragaman identitas menjadi 
persoalan yang serius dalam perjalanan bangsa Indonesia. Saat ini, konflik-konflik 
antaretnis masih terus berlangsung seperti konflik di Lampung dan Sampang, Madura 
serta di tempat-tempat lain. 

Akan tetapi perlu disadari bahwa konflik ini tidak sepenuhnya bernuansa agama 
atau etnis, karena ada faktor eksternal, khususnya faktor ekonomi dan politik yang juga 
telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik tersebut. Di samping faktor 

                                                 
8 Ibid. 
9 Asrori S Karni (ed.), “A Model for Harmonious islam and Democracy” dalam  A Celebration of 

Democracy A Journalistic Portrayal of Indonesia’s 2004 Direct Elections Among Moderate and 
Hardline Muslims. (2006). Jakarta:Era Media Informasi. 
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eksternal, bukti menunjukkan bahwa toleransi agama dan etnis di Indonesia masih tidak 
stabil. Karena itu, usaha untuk mengembangkan toleransi yang stabil harus dilakukan 
tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil melalui pendidikan 
multikultural dan demokrasi. 

1.2.  Sosok Abdurrahman Wahid 

Bagi masyarakat Indonesia, sosok Abdurrahman Wahid tidaklah asing. 
Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur pada 4 
Agustus 194010 dan wafat pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo Jakarta. Dia adalah cucu dari pendiri organisasi keagamamaan 
tradisionalis NU (Nahdlatul Ulama), Hasyim Asy’ari, dan anak dari Wahid Hasyim 
tokoh terkemuka dari organisasi Nahdlatul Ulama, serta mantan Menteri Agama 
Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan RI. Pengetahuan Abdurrahman 
Wahid yang luas terhadap ilmu sosial dan msalah keislaman, dia dapatkan terutama 
ketika dia sekolah ke Timur Tengah di Kairo, Mesir, dan Baghdad, di Irak.11 Dia pernah 
menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Dari sudut pandang dunia 
pesantren, Abdurrahman Wahid dianggap sebagai ikon kyai yang memiliki pandangan 
dan pemikiran progresif dibanding kebanyakan kyai pesantren. Kendati lahir dan 
dibesarkan dari lingkungan tradisional, tetapi gagasan dan pemikirannya mampu 
berdialog dan bersentuhan dengan wacana-wacana kontemporer seperti demokrasi, 
HAM, liberalisme, pluralisme, dan seterusnya. Abdurrahman Wahid dianggap mampu 
mendamaikan Islam dengan wacana-wacana tersebut. 

Dari karya-karyanya12, kita bisa mengenal pikirannya yang liberal dalam tataran 
pemikiran. Namun, dalam beberapa hal yang dibatasi agama dia tidak liberal sama 
sekali karena tidak setuju dengan masalah homoseksualitas, lesbianisme, dan 
sebagainya. Kyai Syarif Utsman Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, 
lebih suka mengatakan Abdurrahman Wahid bukan liberal, tetapi liberation. Artinya 
orang yang ingin membebaskan segala keterikatan dan beban yang dipikul orang lain. 
Hal ini sejalan dengan semangat membebaskan kaum yang lemah dan dilemahkan 
(mustadh’afin). Sebagai contoh adalah pembelaannya terhadap Inul Daratista yang 
dijuluki si Ratu Ngebor. Inul sebagai orang yang ingin berekspresi dan tampil di 

                                                 
10 Greg Barton. (2010). Gus Dur. The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Yogyakarta:LKiS, 

hal. 25-26. Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal Agustus, akan tetapi 
sebenarnya Gus Dur dilahirkan 4 Sya’ban 1940  yang adalah tanggal 7 September. 

11 Airlangga Pribadi, R. Haryono, dan M. Yudhie. (2002). Post Islam Liberal Membangun Dentuman 
Mentradisikan Eksperimentasi. Bekasi: Gugus Presss, hal. 227-228. 

12 Karya-karya  Gus Dur adalah sebagai berikut: Bunga Rampai Pesantren (1978). Jakarta:CV. Dharma 
Bhakti; Muslim di Tengah Pergumulan (1983). Jakarta:Lapenas; Kyai Nyentrik Membela Pemerintah 
(1997). Yogyakarta:LKiS; Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural. 
(1998). Yogyakarta:LKiS; Islam tanpa Kekerasan (1998). Yogyakarta:LKiS; Prisma Pemikiran Gus 
Dur. (1999). Yogyakarta:LKiS; Membangun Demokrasi (1999). Bandng:Rosda Karya; Islam, Negara 
dan Demokrasi (1999). Jakarta:Erlangga; Mengurai Hubungan Agama dan Negara (1999). 
Jakarta:Grasindo; Tuhan Tidak Perlu Dibela (1999). Yogyakarta;LKiS; Melawan Melalui Lelucon 
(2000). Jakarta:Tempo; Gila Gus Dur (2000). Yogkarta:LKiS; Menggerakkan Tradisi, Esai-esai 
Pesantren (2001). Yogyakarta:LKiS; Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (2001). 
Jakarta:Desantara; Kumpulan Kolomd an Artikel Abdurrahman Wahid selama Era Lengser.(2002). 
Yogyakarta:LKiS; Gus Dur Bertutur. (2005). Jakarta:Harian Proaksi dan Gus Dur Foundation; Islamku, 
Islam Anda, Islam Kita:Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi (2006). Jakarta:The Wahid Institute.  
Islam Kosmopolitan:Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (2007). Jakarta:The Wahdi 
Institute. 
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masyarakat menimbulkan kontra dari para ulama. Abdurrahman Wahid tampil berpihak 
pada Inul yang dikeroyok oleh para seniman terkemuka di Jakarta dengan alasan agama. 

Pikiran-pikiran Abdurrahman Wahid  seringkali menjadi bahan pembicaraan dan 
diskusi panjang di lingkungan pesantren karena dianggap “nyleneh”. Ini kemudian tidak 
jarang menimbulkan pergumulan pemikiran antara Abdurrahman Wahid dan kya-kyai 
lainnya. Namun, pergumulan itu tidak sampai menimbulkan permusuhan, terlebih klaim 
kafir dan sebagainya. 

Dalam tradisi pesantren, perbedaan pendapat dan pemikiran adalah sesuatu yang 
lumrah dan biasa terjadi. Hal itu biasanya dapat diselesaikan oleh eli-elit kyai sendiri.13 
Munculnya tuduhan-tuduhan terhadap Abdurrahman Wahid seperti ketua ketoprak, 
klenik, neo-PKI, dibaptis masuk Kristen, kafir, murtad, agen Zionis Yahudi dan 
sebagainya, tidak akan menjadi beban bagi dirinya ketika harus membela korban. 

1.3.  Rumusan Permasalahan 

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kondisi 
sosial budaya masyarakat Indonesia pasca tumbangnya era orde baru? 2. Apakah 
masyarakat Indonesia memiliki masalah dengan demokrasi dan multikulturalisme? 3. 
Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi pada masyarakat 
multikultural Indonesia?  

1.4.  Tesis Penelitian  

Masyarakat Indonesia sangat percaya bahwa mereka sudah menjalankan 
kehidupan multikultural sejak dahulu kala tanpa mengalami kendala yang berarti. 
Indonesia adalah negara dengan sistem sosial dan budaya yang beraneka ragam yang 
sudah ditorehkan dalam pengalaman berbudaya di nusantara. Namun, pada 
kenyataannya masyarakat Indonesia memerlukan pendidikan multikulturalisme yang 
hanya bisa tumbuh di sebuah negara demokratis. Abdurrahman Wahid menyuarakan 
ajaran-ajaran luhur tentang demokrasi, perdamaian, toleransi dan hak asasi manusia, 
masalah yang saat ini semakin penting diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. 

1.5.  Metodologi 

Pada bagian ini akan dibahas metodologi sebagai paradigm penelitian, metode 
dan teknik penelitian. Penulisan makalah ini merupakan penelitian kepustakaan yang 
menjabarkan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi. Setelah mendapatkan 
hasilnya akan dianalisis secara filosofis. Demikian kerangka teori dan metodologi dari 
penelitian ini. Selanjutnya adalah tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa terkait dengan kebutuhan 
untuk menghubungkan materi penelitian dengan proses dan hasil yang diharapkan. 
Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif-analitis dan dilanjutkan dengan 
refleksi kritis filosofis. 

Sebagai penelitian kepustakaan, makalah ini membedah pemikiran 
Abdurrahman Wahid berdasar pada studi atas karya-karya Abdurrahman Wahid dan 
tulisan orang lain tentang Abdurrahman Wahid. Pendekatan filosofis digunakan untuk 
menelaah struktur pemikiran Abdurrahman Wahid terutama struktur nalar (reason) yang 

                                                 
13 Ahmad Suaedy dan M. Subhi Azhari (ed.). Gus Dur Memilih Kebenaran daripada Kekuasaan, (2007). 

Jakarta: The Wahid Institute, hal vi-vii. 
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hidup dan bekerja di alam pemikiran Indonesia-Islam. Pendekatan ini memungkinkan 
untuk menelaah struktur pemikiran Abdurrahman Wahid secara kritis.  

Abdurrahman Wahid sendiri merupakan bagian dari perjalanan sejarah. 
Pendekatan historis dipandang penting untuk memaparkan aspek-aspek yang berkaitan 
dengan Abdurrahman Wahid mulai dari biografi, karir intelektual, karya-karya, sampai 
pemikirannya, sehingga pemikiran Abdurrahman Wahid dapat dibingkai dalam konteks 
sosio-historis yang menjadi latar pemikirannya. 

Paparan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokrasi tentu saja 
menjadikan makalah ini bersifat deskriptif. Dari paparan tersebut akan dilihat peran 
Abdurrahman Wahid dalam mendobrak tatanan lama yang anti demokrasi, anti 
perdamaian, dan memarjinalkan rhadap kaum minoritas. Untuk itu, penulisan makalah 
ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga deskriptif-analitis.  

Penelitian ini berjudul “Gagasan demokrasi pada masyarakat Multikultural 
Indonesia”.  Anak judul dari penelitian ini, adalah studi kasus terhadap pemikiran 
Abdurrahman Wahid.  Penelitian kasus dipilih dan studi dapat dilakukan dengan banyak 
cara. Kasus diteliti dan dicatat. Sebagai sebuah bentuk penelitian, studi kasus ditentukan 
oleh minat pada kasus-kasus individual, bukan ditentukan oleh metode-metode 
penelitian yang digunakan.Apa yang dapat dipelajari dari kasus tunggal? Yang 
diharapkan bukan suatu generalisasi. Bisa jadi ada bantahan  bahwa pemikiran 
Abdurrahman Wahid bukanlah kasus melainkan fenomena umum, namun dalam hal ini 
peneliti menganggap sebagai kasus karena peneliti melihat adanya perbedaan dengan 
model pemikiran para tokoh lainnya, yang  dianggap sebagai kasus. 

2.  Analisis/Pembahasan 

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah pemikir muslim berpengaruh dalam 
pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia. Pemikiran Wahid merujuk dari 
pergumulan-pergumulan sejarah. Pemikirannya luas dan gagasannya menjulang karena 
mempunyai akar-akar yang kuat. Ketika berpikir mengenai suatu masalah, Gus Dur 
tidak pernah lupa pemikiran-pemikiran para ulama dan ilmuwan sebelumnya dan 
sejarah pergumulan pemikiran tersebut. Dia merujuk ayahnya, merujuk Mohammad 
Natsir, Bung Karno, Tan Malaka dan sebagainya sehingga dia berpikir historis. 
Pemikiran itu dikembangkan secara akumulatif, sehingga tidak ada loncatan dan tidak 
bermula dari titik nol. 

2.1.  Gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid 

Benang merah yang sangat penting dari pemikiran Abdurrahman Wahid adalah 
penolakannya terhadap formalisasi, ideologisasi dan syari’atisasi Islam. Berikut adalah 
pemikiran dan gagasannya yang berkaitan dengan demokrasi. 

2.2.  Islam adalah Agama Rahmatan li al-‘alamin 

Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Islam adalah bahwa Islam itu agama 
rahmatan li al-‘alamin, dan bagaimana agar Islam betul-betul rahmatan li al-‘alamin, 
agama yang menjadi rahmat sekalian alam. Dengan mengedepankan Islam sebagai 
agama rahmat, Islam akan mengayomi dan melindungi semua pihak, tidak ada yang 
merasa dirugikan, terancam, atau bahkan teraniaya.  
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Abdurrahman Wahid melihat bahwa kejayaan Islam justru terletak pada 
kemampuan agama ini untuk berkembang secara kultural. Dengan kata lain, Wahid 
lebih memberikan apresiasi kepada upaya kultural (culturalization). Ini terlihat dengan 
jelas, misalnya, dari serial tulisannya yang berjudul “Islam:Ideologis ataukah 
Kultural?”14. Ketidaksetujuannya terhadap formalisasi Islam itu terlihat, misalnya 
terhadap tafsiran ayat Al-Quran yang berbunyi “udkhuluu fi al-silmi kaffa”, yang 
seringkali ditafsirkan secara literal oleh pendukung Islam formalis. Jika kelompok Islam 
formalis yang menafsirkan kata “al-silmi” dengan kata “Islami”, Wahid menafsirkan 
kata tersebut dengan “perdamaian”. Menurut Wahid, konsekuensi dari kedua penafsiran 
itu mempunyai implikasi luas. Mereka yang terbiasa dengan formalisasi, akan terikat 
kepada upaya-upaya untuk mewujudkan “system Islami” secara fundamental dengan 
mengabaikan pluralitas masyarakat. Akibatnya, pemahaman seperti ini akan menjadikan 
warga negara nonMuslim menjadi warga negara kelas dua. Bagi Wahid, untuk menjadi 
Muslim yang baik, seorang Muslim kiranya perlu menerima prinsip-prinsip keimanan, 
menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan 
pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan bersikap sabar ketika menghadapi 
cobaan dan ujian. Konsekuensinya, mewujudkan sistem Islami atau formalisasi tidaklah 
menjadi syarat bagi seseorang untuk diberi predikat sebagai muslim yang taat. 

Masih dalam konteks formalisasi, Wahid juga menolak ideologisasi Islam. 
Baginya, ideologi Islam tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia, yang 
dikenal dengan “negerinya kaum Muslim moderat”. Islam di Indonesia, menurutnya, 
muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbaju ideologis. Di sisi lain, Wahid 
melihat bahwa ideologisasi Islam mudah mendorong umat Islam kepada upaya-upaya 
politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks 
keagamaan. Implikasi paling nyata dari ideologisasi Islam adalah upaya-upaya sejumlah 
kalangan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif15 terhadap Pancasila, serta 
keinginan sejumlah kelompok untuk memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta. Juga 
langkah-langkah sejumlah pemerintah daerah dan DPRD yang mengeluarkan peraturan 
daerah berdasarkan “syariat Islam”. Menurut Wahid, upaya-upaya untuk “meng-
Islamkan” dasar negara dan mensyariatkan peraturan-peraturan daerah itu bukan saja a-
historis, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengutip 
pendapat mantan Hakim Agung Mesir, Al-Ashmawi, upaya syariatisasi semacam itu 
menuruh ilmu fikih termasuk tahsil al-hasil (melakukan hal yang tidak perlu karena 
sudah dilakukan). 

Wahid melihat persoalan-persoalan keagamaan dari dua sudut pandang: qat’i al-
tsubut (yang bersifat mutlak) dan dzanni al-dhalalah (yang interpretatif). Mana yang 
masih bisa ditakwil dan setiap saat bisa berubah. Para ulama masih berbeda pendapat 
dalam menilai mana yang prinsip dan mana yang nonprinsip. Perbedaan nonprinsip 
tidak bisa dihindarkan karena hasil kesepakatan. Kita juga tidak dapat memutlakkan 
satu kebenaran. Pemikiran dan gagasan Wahid bertolak dari problem umat Islam 
sendiri, yakni ketika berhadapan dengan ide-ide modernitas, seperti HAM, demokrasi, 

                                                 
14 Lihat Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi 

(2006). Jakarta:The Wahid Institute. Bab I Islam dalam Diskursus Ideologi, Kultural dan Gerakan, hal 
42-62. 

15 M. Syafi’i Anwar. “Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH 
Abdurrahman Wahid” dalam Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat 
Negara Demokrasi (2006). Jakarta:The Wahid Institute, hal. xv-xvi. 
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civil society, pluralisme, sekularisme, dan sebagainya. Umat Islam dituntut untuk dapat 
merespon persoalan-persoalan kemanusiaan tesebut tanpa harus meninggalkan spirit dan 
semangat Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan dan 
kesetaraan. Dalam hal ini Gus Dur berpegang pada salah satu kaidah ushul al-fiqh yang 
menyatakan bahwa “mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil hal-hal baru 
yang lebih baik.” 16  

Pergeseran pemikiran dan gerakan umat Islam pertama-tama terjadi ketika umat 
Islam sebagai kelompok masyarakat berhadapan dengan nation-state (negara-bangsa). 
Pada saat gagasan nation-state dikumandangkan di pelbagai belahan bumi, tanggapan 
dan pendapat umat Islam terpecah. Sebagian ada yang menolak dan sebagian lagi ada 
yang menerima. Menurut Wahid sebagaimana al-Maududi, Islam menerima ide tentang 
nasionalisme.  

Begitu pula ketika Islam berhadapan dengan demokrasi. Ada beberapa tokoh 
Islam yang menganggap bahwa Islam tidak mengenal demokrasi. Islam hanya mengenal 
konsep syuro (musyawarah). Berangkat dari perdebatan itu Gus Dur mencari jalan 
keluar, bagaimana menghadapkan Islam dengan nasionalisme, HAM, demokrasi dan 
isu-isu kemanusiaan lain yang tumbuh di mana-mana.  

2.3.  Pandangannya terhadap Pancasila 

Gagasan dan tindakan-tindakan Abdurrahman Wahid bisa ditempatkan dalam 
bingkai pemahaman bahwa ia tetap konsisten dan teguh memegang prinsip, tetapi lentur 
dan fleksibel dalam cara-cara pelaksanaan prinsip. Pada tingkat aplikasi ini, Wahid 
kerap melakukan cara-cara akomodatif, kompromistis dan zig-zag. Di sini dia tampak 
tidak konsisten. Tetapi sebetulnya, Wahid tegas dan konsisten dalam hal-hal yang 
bersifat tujuan dan lentur dalam hal yang bersifat sarana pencapaian tujuan.  

Komitmen Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi, pluralisme dan hak asasi 
manusia termasuk keterangannya melindungi dan membela kalangan minoritas dan 
tertindas tidak bergeser sampai wafatnya. Demi kecintaannya pada demokrasi, Wahid 
mencabut Tap MPRS XXV/1966 tentang larangan Komunisme, Leninisme, dan 
Marxisme walaupun mungkin ia merasa kesepian dan sendirian, karena ditentang 
banyak pihak. Wahid konsisten membela hak-hak sipil umat Konghucu, Jamaah 
Ahmadiyah, dan subaltern.  

Dengan menggunakan dalil demokrasi, Wahid berpendapat bahwa Islam tidak 
dapat dijadikan sebagai ideologi alternatif terhadap konstruk negara Indonesia yang ada 
sekarang. Islam harus ditampilkan sebagai unsur komplementer dalam formasi tatanan 
sosial, kultural dan politik di Indonesia. Karena corak sosial, kultural, dan masyarakat 
politik kepulauan nusantara yang beragam, maka upaya menjadikan Islam sebagai 
ideologi alternatif atau pemberi warna tunggal hanya akan membawa ke dalam 
perpecahan. Dengan itu, Wahid terus menolak kecenderungan formalisasi syariat Islam 
dalam wujud Perda-perda bernuansa syariat Islam. Menurutnya, perda-perda itu 
bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945. 

Untuk mendukung tujuan-tujuan demokratis dan sosialnya serta melegitimasi 
partisipasinya dalam wacana politik Indonesia, Wahid lebih sering menggunakan 
ideologi nasional Pancasila ketimbang Islam. Abdurrahman Wahid mengemukakan 

                                                 
16Ibid.,  hal. 2. 
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bahwa PKB (partai yang dibidaninya) tidak berasaskan Islam, melainkan Pancasila. Dia 
berargumentasi bahwa kalau PKB memakai asas Islam akan membatasi dan mengkotak-
kotakkan. Akan tetapi, PKB tetap memperjuangkan berlakunya hukum Islam dengan 
cara lain seperti pendidikan dan dakwah. 

Di antara pemikiran Abdurrahman Wahid yang mengemuka adalah berkaitan 
dengan relasi antara Islam dan kebangsaan. Keduanya bisa jadi satu kesatuan yang 
berkait. Wujud pemikiran itu terejawantahkan melalui keputusan ulama NU pada tahun 
1983 bahwa Negara Indonesia yang berasas Pancasila itu bersifat final. Ini memang 
keputusan bersama, namun Wahid merupakan salah satu  aktor kunci bagi lahirnya 
keputusan itu.  

Dalam pandangan NU dan Wahid, negara Pancasila merupakan negara ideal 
yang mampu menaungi dan menghargai kebinekaan masyarakat Indonesia. Negara 
demikian memungkinkan Islam dan agama-agama lain tumbuh dan berkembang dalam 
wadah kebersamaan. Pandangan semacam itu pula yang mendorong lahirnya pemikiran 
dan praksis Wahid yang bercorak multikultural. Realitas bahwa negara-bangsa 
Indonesia itu beragam dari segi etnik, agama, dan pembeda-pembeda lainnya tidak bisa 
dikonstruksi melalui pemikiran atau kelompok tertentu.  

Oleh karena itu, sejak awal, Wahid merupakan pembela kelompok-kelompok 
minoritas yang merasa termarjinalkan oleh kelompok mayoritas. Dalam pandngannya, 
betapapun kuatnya mayoritas tidak boleh melakukan penyingkiran terhadap kelompok-
kelompok minoritas, karena mereka memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan 
berdampingan dengan kelompok mayoritas.17 

Abdurrahman Wahid menganggap Pancasila sebagai kompromi politik yang 
memungkinkan semua orang Indonesia hidup bersama-sama dalam sebuah negara 
kesatuan nasional Indonesia. Menurutnya, tanpa Pancasila Indonesia akan berhenti 
sebagai negara. Dengan penuh keyakinan, Wahid berpendapat bahwa pemerintahan 
yang berideologi Pancasila termasuk dalam kategori negara damai yang harus 
dipertahankan. Hal ini adalah cara yang paling realistis secara politik jika dilihat dari 
pluralitas agama di Indonesia.  

Pandangan pluralismenya berangkat dari sikap dan komitmen nasionalismenya. 
Dalam negara bangsa, wilayah negara ditentukan berdasarkan territorial bukan atas 
dasar agama, sehingga konsekuensinya semua yang terjaring dalam teritori tersebut 
harus diakui serta mereka mempunya hak dan kewajiban yang sama. 

Untuk itulah harus ada pandangan yang multikultural. Segala perbedaan harus 
diakui dan diapresiasi. Perbedaan agama, bahasa, etnik, dan sebagainya harus 
diperlakukan secara wajar. Di sinilah, menurut Wahid pentingnya menjalin hubungan 
dengan siapapun dan melakukan pendekatan dengan tokoh agama-agama lain. Wahid 
tidak hanya melihat pentingnya persaudaraan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah), 
tetapi juga pentingnya meningkatkan persaudaraan sesame anak bangsa (ukhuwah 
wathaniyah) dan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah).18 

Di sini, Abdurrahman Wahid membangun citra dirinya sebagai pendukung kuat 
idealisme Negara Pancasila. Bagi Abdurrahman Wahid, toleransi beragama yang secara 
                                                 
17 Kacung Marijan (2010).” Gus Dur, NU, dan Indonesia “dalam Kompas, Rabu 6 Januari 2010. 
18 Abdurrahman Wahid  (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrat. 

Jakarta: The Wahid Institute. 
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implisit terkandung di dalam Pancasila merupakan prasyarat yang sangat penting dalam 
pembangunan sebuah masyarakat demokratis di negara Indonesia. Dalam pandangan 
Wahid, Pancasila adalah sebuah kesepakatan politik yang memberi peluang bagi bangsa 
Indonesia untuk mengembangkan kehidupan nasional yang sehat di dalam sebuah 
Negara kesatuan, namun ia masih melihat adanya sejumlah ancaman terhadap konsepsi 
Pancasila sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 1945, Soekarno meminta dan 
menerima nasihat para pimpinan NU tentang bagaimana seharusnya Pancasila disusun 
sebagai dasar negara. Lagi pula, menurut Abdurrahman Wahid, tidak ada pertentangan 
antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang sehat dan baik di dalam 
kerangka kenegaraaan nasional.19 

2.4.  Gagasan Pribumisasi Islam  

Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang menolak 
pengidentikan Islam dengan Arab. Menurutnya, semangat Arabisasi seperti itu bukan 
hanya potensial menghancurkan budaya-budaya lokal, melainkan juga bisa 
menghilangkan identitas suatu masyarakat. Orang akan dipaksa (terpaksa) mengganti 
identitas. 

Arabisasi juga mengandung semangat triumfalistik yang harus ditolak. Karena 
tradisi-tradisi lokal Islam nonArab dipandang sebagai tidak murni dan tidak otentik, 
sehingga harus dimurnikan dengan tradisi Arab-Islam seolah keislaman sama dengan 
kearaban. 

Pandangan seperti ini merupakan simplifikasi bahkan pembanalan terhadap 
Islam sendiri. Islam diperangkap (terperangkap) hanya menjadi Islam Arab. Bagi Gus 
Dur, Islam itu bukan Arab walaupun Islam lahir pertama kali di Arab. Dengan 
demikian, Gus Dur melancarkan kritik terhadap sejumlah pihak yang mengidentikkan 
Islam dengan Arab. 

Ketika kita berbicara tentang kebudayaan, baik lokal, nasional maupun global, 
semuanya ada mata rantai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Wahid hanya memberikan 
tafsir kepada budaya lokal. Kemudian, dia menyodorkan gagasan pribumisasi Islam. 
Yang hendak dituju dari gagasan ini adalah bagaimana mengadaptasikan konsep-konsep 
ajaran universal Islam dengan nilai-nilai dan kebudayaan lokal yang tumbuh dalam 
masyarakat. Pribumisasi yang dimaksudkan di sini adalah dalam rangka bagaimana agar 
Islam tidak menjadi barang asing di republik ini. Upaya tersebut dilakukan agar 
masyarakat yang terbiasa dengan budayanya sendiri sanggup menerima Islam dengan 
nyaman, tidak melalui kekerasan, perdebatan, dan sebagainya.  

Pengambilan-pengambilan keputusan hukum dalam Islam harus selalu 
mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan konteks lokal masyarakat. Dengan 
perkataan lain, wahyu harus selalu dipahami dalam kerangka yang kontekstual. Gagasan 
Gus Dur tentang hal ini bisa jadi terinspirasi dari sejumlah penjelasan di dalam kitab 
kuning. Kaidah ushul al-fiqh menyatakan bahwa apa yang terdapat dalam tradisi tidak 
kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks agama (al-tsabit bi al-‘urfi ka 
al-tsabit bi al-nash). Dengan penjelasan secara fikih ini, di kalangan para kyai yang 

                                                 
19 Douglas E. Ramage. (2010). “Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya 

dalam Era Pasca Asas Tunggal” dalam Ellyasa K.H. Darwis (ed). Gus Dur,  NU, dan Masyarakat Sipil. 
Yogyakarta:LKiS, hal 106-107.  
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mendalami khazanah kitab kuning, gagasan pribumisasi Islam tidak mendapatkan 
resistensi yang berarti.20  

2.5.  Gagasan Demokrasi  

Gagasan tentang pentingnya umat Islam untuk mengembangkan komitmen 
terhadap demokrasi melalui wilayah perjuangan sosio-kultural di Indonesia dilontarkan 
oleh Abdurrahman Wahid. 

Gagasan-gagasan liberal Abdurrahman Wahid muncul sebagai suatu diskursus 
yang menjawab kecenderungan pendangkalan agama yang menjadi bagian dari 
fenomena politik kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Pendangkalan agama ini 
Nampak misalnya dari kecenderungan umat umat Islam di Indonesia yang mengikuti 
pola pikir keagamaan di Timur Tengah yang melihat Islam sebagai ideologi yang 
diperjuangkan sebagai landasan bernegara.21 Ekspresi politik keagamaan seperti ini 
nampak di Indonesia dengan hadirnya kecenderungan-kecenderungan untuk memahami 
Islam yang ditempatkan secara eksklusif sebagai alternatif formulasi politik negara 
kebangsaan yang berhadapan dengan formasi negara kebangsaan Republik Indonesia 
saat ini. Kecenderungan pendangkalan agama seperti ini, kemudian berimplikasi pada 
antusiasme yang muncul untuk melakukan politisasi agama, ketiak Islam dijadikan 
sebagai kendaraan politik dan bendera politik untuk berhadapan dengan kelompok 
lainnya. 

Untuk menjawab kecenderungan-kecenderungan formalisasi kepentingan 
keagamaan, dan begitu kuatnya pendangkalan agama dengan menjadikan agama sebagai 
kendaraan politik, maka Abdurrahman Wahid menggagas ide tentang pribumisasi Islam 
yang secara umum pemikirannya terangkum menjadi tiga tema, yaitu: Pertama, Islam 
bukan dianggap sebagai alternatif ideologi, namun dipandang sebagai faktor 
komplementer dalam kehidupan sosial, kultural maupun politik di Indonesia. Kedua, 
perlunya mempertimbangkan konteks lokal budaya Indonesia ketika menerapkan ajaran 
Islam di bumi Indonesia. Ketiga, perlunya memperjuangkan masyarakat demokratis di 
Indonesia, di mana umat Islam bekerjasama dengan kelompok lainnya, dalam proses 
realisasinya. 

Tema awal dari gagasan Abdurrahman Wahid ini adalah suatu ajakan bagi 
kalangan Islam di Indonesia untuk tidak menjadikan Islam sebagai suatu ideologi 
alternatif bagi tiap-tiap gagasan maupun ide lainnya yang tumbuh di Indonesia. Dengan 
tidak menjadikan Islam sebagai suatu ide alternatif dominan dalam konstruksi negara 
kebangsaan Indonesia, kelompok Islam tidak selalu dalam posisi yang berhadapan 
dengan kelompok-kelompok lainnya.22 Sudah semestinya kelompok Islam beralih dari 
proyek besar memperjuangkan Islam sebagai suatu imajinasi politik yang dominan di 
Indonesia. Berangkat dari kritisisme yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid terhadap 
kecenderungan kelompok politik Islam Indonesia yang menempatkan Islam sebagai 
suatu ideologi alternatif dari konstruksi negara kebangsaan Indonesia saat ini – 
selanjutnya Abdurrahman Wahid menyerukan ide bahwa sudah semestinya Islam 

                                                 
20 Abdul Moqsith Ghazali,  hal. xvi. 
21 Airlangga Pribadi dkk, op.cit., merujuk pada Kacung Marijan dan Ma’mun Murod al-Brebesy (ed.). 

(1999). Abdurrahman Wahid, Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama dalam Mengurai 
Hubungan antara Agama dan Negara, Jakarta:Grasindo, hal. 171.  

22 Airlangga Pribadi dkk, op.cit., merujuk pada Bahtiar Effendy (2001). Teologi Baru Politik 
Islam:Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi. Yogyakarta:Galang Press, hal. 19. 
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ditempatkan sebagai unsur komplementer dalam formasi sosial, politik, maupun kultural 
bangsa. Artinya ialah misi yang harus dilakukan oleh kalangan kelompok Islam di 
Indonesia adalah melakukan transformasi gagasan dari upaya untuk memperjuangkan 
Islam sebagai ideologi alternatif bangsa, menuju pada kesadaran bahwa Islam sebagai 
salah satu unsur di antara unsur-unsur ide lainnya yang memiliki hak sama dalam 
memberi sumbangan dalam konstruksi formasi sosial, politik, dan kultural di Indonesia. 

Tema utama kedua, yang digagas oleh Abdurrahman Wahid ialah berhubungan 
dengan pentingnya unsur lokalitas dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. 
Gagasan ini yang merupakan bagian inti dari tema pribumisasi Islam dalam ide-ide 
liberal dari Abdurrahman Wahid. Perhatian terhadap unsur lokalitas dalam menerapkan 
ajaran-ajaran Islam di Indonesia ini menjadi penting, agar Islam Indonesia tidak 
tercerabut dari akar-akar budaya lokal tempat ia berkembang. Melalui gagasan ini 
Abdurrahman Wahid memprihatinkan kecenderungan proses Arabisasi istilah-istilah 
Indonesia. Seperti pertanyaan apabila dahulu guru agama cukup dengan memanggilnya 
dengan kiai, atau tuan guru, mengapa sekarang muncul antusiasme untuk menyebutnya 
al-ustadz atau syaikh yang merupakan idiom dari bahasa Arab.23 

Gagasan pribumisasi Islam ini jelas, sangat berbeda dan tidak berhubungan-
bercampur dengan sinkretisasi kebudayaan. Karenanya ketika mempertimbangkan unsur 
lokalitas dalam aplikasi ajaran Islam, maka hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar 
tidak terjadi percampuran antara budaya lokal dengan ajaran Islam yang akan 
melunturkan otentisitas dari Islam. Dalam penerapan pribumisasi ini, jangan sampai 
kemudian bacaan Al-Quran atau bacaan salat diganti dari bahasa Arab menjadi bahasa 
Indonesia. 

Tema ketiga yang dibahas oleh Abdurrahman Wahid adalah bagaimana umat 
Islam sebagai bagian dari warga negara Indonesia ikut serta dengan kelompok-
kelompok lainnya bersama-sama untuk memperjuangkan masyarakat yang demokratis. 
Wacana demokrasi, menurut Abdurrahman Wahid mampu mempersatukan kekuatan-
kekuatan sosial yang memiliki kecenderungan-kecenderungan yang pada awalnya 
berlainan bahkan saling berkontradiksi untuk menuju kedewasaan bersama sebagai 
bagian dari bangsa Indonesia, atau dalam tulisannya dia mengutarakan: 

Isu demokrasi inilah yang dapat mempersamakan beragam arah kecenderungan 
kekuatan-kekuatan bangsa. Ia dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-
masing kelompok, menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, 
kemajuan dan intergritas bangsa. Jika gerakan Islam dapat memperjuangkan proses 
ini, ia akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan 
bangsa ini.24 

Umat Islam menurut Abdurrahman Wahid sudah seharusnya ikut serta dalam 
penciptaan masyarakat demokratis bersama dengan unsur-unsur lainnya dalam 
kesadaran pluralistic sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan ikut serta sebagai 
bagian signifikan dari proses demokratisasi masyarakat di Indonesia, maka umat Islam 
dapat melampuai imajinasi-imajinasi politik untuk menempatkan agama dalam wilayah 
negara sebagai ideologi alternatif, dan posisi Islam di dalam ruang publik di Indonesia, 
menurut Abdurrahman Wahid dalam tulisannya: 

                                                 
23 Ibid.,hal. 230-231. 
24 Ibid., hal. 232. 
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Dengan demikian, proses demokratisasi dapat menjadi tumpuan harapan dari 
mereka yang menolak pengagamaan negara, sekaligus juga memberikan tempat 
untuk agama, bahwa kalau suatu masyarakat demokratis, maka Islam akan 
mendapat jaminan.25 

Menurut Abdurrahman Wahid, wacana demokratisasi dapat menjadi tempat bagi 
kalangan Islam yang menolak pandangan-pandangan wilayah agama dan negara, namun 
tetap dalam wacana demokratisasi ini Islam dapat berkembang secara dinamis dan wajar 
di wilayah ruang publik dalam konteks demokratisasi. 

Abdurrahman Wahid memiliki pandangan yang cerdas ketika mencoba 
mengurai relasi yang rumit, berkaitan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi. Ia 
mengutarakan bahwa hubungan antara agama dan demokrasi sebenarnya adalah 
hubungan yang kompleks dan rumit, di mana relasi di antara keduanya tidaklah begitu 
saja bersifat saling mendukung satu sama lain. Abdurrahman Wahid menunjukkan 
bahwa apabila ditelusuri lebih jauh, ada perbedaan nilai yang bersifat fundamental 
antara agama dan demokrasi. Suatu agama selalu merujuk pada kebenaran normative 
yang bersumber dari kitab suci, sehingga agama menganut kebenaran ekslusif yang 
bersumber dari ajarannya sendiri. Ketika nilai-nilai normatif agama tersebut dituangkan 
dalam bentuk hukum agama (syaiah) dalam Islam, atau hukum kanonik dalam Katholik, 
maka hukum agama tersebut menjadi bersifat abadi. Melakukan perubahan terhadap 
hukum agama kemudian dimaknai sebagai memberikan batas terhadap keabadian 
wahyu.26  

Fenomena keabadian agama yang bersifat transenden tersebut tentunya secara 
mendasar bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi di dalam dirinya 
membuka diri seluas-luasnya terhadap perubahan nilai di masyarakat. Ketika diterapkan 
dalam tatanan sosial, demokrasi yang berpegang pada dinamisasi dan perubahan nilai 
akan bersinggungan dengan agama yang berpegang teguh dengan keabadian sebuah 
nilai transcendental. Sebagai contoh di dalam Islam, berpindah agama dari keyakinan 
Islam ke keyakinan lainnya dianggap sebagai penolakan terhadap konsep Allah sebagai 
Zat Yang Maha Besar, maka pelakunya diancam dengan hukuman mati. Hukuman 
seperti ini yang diterima oleh Mahmoud Muhammad Thaha, salah seorang intelektual 
Islam Liberal asal Sudan yang dijatuhi hukuman gantung ketika menolak hukum 
“murtad’ bagi mereka yang berpindah agama.27  

Demokrasi berprinsip pada kesetaraan di antara seluruh warganegara tanpa 
memandang perbedaan agama maupun keyakinan, jenis kelamin, etnik, dan lain-
lainnya. Sementara agama justru berprinsip pada pembedaan terutama atas dasar 
keyakinan maupun agama. Menurut Abdurrahman Wahid, apabila agama ingin 
memberi peran di dalam pembentukan masyarakat demokratis, maka agama sudah 
seharusnya melakukan transformasi ke dalam terlebih dahulu.28 

Untuk melakukan transformasi pemikiran di dalam agama, maka ia harus 
melakukan re-interpretasi dalam hubungan antara pemaknaan agama terhadap 
kesetaraan umat manusia, prinsip persamaan tanggung jawab dan hak di dalam hukum, 

                                                 
25 Ibid., hal. 232. 
26 Abdurrahman Wahid. (1999). Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara. Jakarta:Grasindo, hal. 

166. 
27 Ibid., hal. 168. 
28 Ibid. 
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solidaritas bersama dalam kesadaran pluralitas kemanusiaan. Apabila agama berhasil 
melakukan transformasi di dalam dirinya dengan memberikan pemaknaan baru terhadap 
hubungannya dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanusiaan, sehingga mampu 
menjalankan tugasnya secara universal, maka agama berhasil menjalankan fungsi 
pembebasan (liberatif) dan berperan di dalam penciptaan masyarakat demokratis, 
sehingga akan tercipta tegaknya kedaulatan hukum, pemberantasan kemiskinan, dan 
perjuangan untuk menyatukan kebebasan berpendapat.29 

Komitmen Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi, muncul dari pandnagannya 
bahwa isu demokratisasi yang muncul mengedepan sebagai diskurusu bersama di 
kalangan aktivis pada tahun 1990-an, dapat menjadi factor perekat yang mempersatukan 
kekuatan-kekuatan bangsa yang selama ini tercerai-berai. Melalui wacana demokrasi, ia 
mengharapkan segenap elemen kekuatan bangsa dapat berproses menuju kedewasaan, 
kemajuan dan intergrasi sebagai bangsa.30 Abdurrahman Wahid memahami demokrasi 
tidak sekadar dalam kerangka institusional saja, karena menurutnya proses demokrasi 
kelembagaan tidaklah cukup memenuhi bagi terciptanya masyarakat yang demokratis. 
Demokrasi sudah semestinya merupakan bagian dari suatu wacana untuk melakukan 
proses transformasi social guna melakukan pemberdayaan di level masyarakat. Strategi 
untuk mewujudkan demokrasi sebagai bagian dari proses transformasi sosial ini dapat 
dilakukan dengan membangun lembaga-lembaga di wilayah masyarakat yang bersifat 
otonom dan mandiri dari intervensi negara. 

Abdurrahman Wahid memiliki perhatian besar terhadap problema pemisahan 
antara agama dan negara. Pandangannya mengenai permasalahan agama dan negara 
menjadi menarik, karena kemampuannya mengelaborasi ide ini dengan kerumitan dan 
kompleksitasnya. Pandangan-pandangan dari intelektual Islam liberal Mesir yang 
kontroversial yaitu Ali Abdul Raziq ikut memberi bentuk terhadap pemikiran politik 
Abdurrahman Wahid yang berkarakter liberal. Merujuk pada kitab karangan Ar-Raziq, 
Wahid menunjukkan bahwa Islam tidak memiliki kerangka kenegaraan. Al-Quran tidak 
pernah menyebut tentang negara Islam (daulah Islamiyah). Namun hanya negara yang 
baik, penuh pengampunan Tuhan. Pandangan tersebut menurut Wahid di Mesir 
mendapat reaksi kontroversi yang keras. Reaksi keras dari kalangan umat Islam dan 
ulama di Mesir tersebut, karena tesis yang diutarakan oleh Ar-Raziq; merupakan tesis 
yang mendukung sekularisme (pemisahan agama dan negara), sebuah pandangan yang 
secara diametrik bertentangan dengan mainstream pemikiran umat Islam.31  

Padahal pemikiran tersebut memiliki landangan argumentasi yang kuat; 
Pertama, di dalam Al-Quran tidak pernah ada doktrin tentang negara Islam. Kedua, 
perilaku nabi Muhammad sendiri tidak menunjukkan watak politik, tetapi moral. 
Ketiga, Nabi tidak pernah merumuskan secara definit mekanisme pergantian jabatan. 
Jika Nabi menghendaki terbentuknya negara Islam, pastilah Nabi telah memikirkan 
mekanisme pergantian jabatan. Ternyata tidak; Nabi hanya mengatakan “bermusya-
warahlah engkau dalam urusanmu”.32 

Namun demikian menurut Abdurrahman Wahid apabila kita dengan begitu saja 
mengikuti pendapat yang mendukung pemisahan agama dan negara, maka akan muncul 

                                                 
29 Ibid., hal 169. 
30 Ibid., hal 170. 
31 Abdurrahman Wahid, Islam punyakah Konsep Kenegaraan, dalam Abdurrahman, ibid., hal. 64. 
32 Ibid. 
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problema dan polemik di balik itu. Mengingat Islam adalah agama hukum, sehingga 
sebagai agama hukum, Islam haruslah merumuskan hubungannya dengan negara.33 
Abdurrahman Wahid mencoba melampaui polemik ini dengan melihat bahwa sifat 
integral dari pandangan kaum muslimin adalah melihat dimensi keimanan dalam tiap 
perbuatan warga masyarakat, sehingga yang menjadi permasalahan bukanlah konsep 
yang bersifat alternative terhadap konsep Islam tentang negara. Namun yang harus 
dieksploitasi adalah bagaimana merumuskan pendekatan prinsipil, yaitu pentingnya 
pemikiran Islam ditarik ke dalam wilayah yang lebih universal. Perlunya ditegakkan 
supremasi hukum, persamaan hak warga negara di bawah hukum, dan pengambilan 
keputusan berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat. Selain itu juga prinsip-prinsip 
yang berkesuaian dengan demokrasi, tanpa harus ekslusif membangun rumusan yang 
ekslusif tentang hubungan Islam dan negara.34 

2.6.  Pembelaan-pembelaan Abdurahman Wahid 

Abdurrahman Wahid telah dianggap berjasa dalam mengatasi masalah di negara 
Indonesia, khususnya ancaman disintegrasi bangsa pasca kejatuhan rezim Orde Baru 
pada tahun 1998. Pada tanggal 30 Desember 1999, Wahid mengunjungi Jayapura dan 
berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan 
nama Papua. Wahid juga pemimpin pertama yang memberikan Aceh referendum untuk 
menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti Timor Timur. Pada masa 
pemerintahannya, Wahid mulai bernegosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 
dan menandatangani nota kesepakatan dengan GAM.35  

Wahid melalukan pembelaan mulai dari Inul Daratista, Ulil Abshar Abdalla, 
aktivis Islam Liberal yang divomis hukuman mati dengan alasan agama Islam oleh para 
ulama terkemuka, sampai ancaman untuk menutup pesantren Al-Mukmin di Ngruki, 
Solo, oleh polisi, meskipun ia tetap mengkritik pandangan Abu Bakar Ba’asyir dan 
pengikutnya. Wahid juga melalukan pembelaan terhadap rakyat Irak dan Saddam 
Hussein dalam berhadapan dengan kejahatan Presiden Amerika Serikat George W. 
Bush Jr., rakyat Palestina yang terus menerus menjadi bulan-bulanan Israel, serta rakyat 
tertindas di negara-negara berkembang atas dominasi kapitalis dunia dalam globalisasi. 
Dan tentu saja, rakyat kecil yang menjadi korban kebijakan pemerintah sendiri. Mereka 
adalah rakyat Aceh yang terpaksa memilih bergabung dengan GAM, sebagian rakyat 
Papua yang terpaksa bergabung dengan OPM, serta rakyat Ambon yang menjadi korban 
rekayasa kekerasan. Begitu juga pemeluk agama minoritas, selalu menjadi subjek 
pembelaannya.36  

Melalui Keppres RI No. 6/2000, Abdurrahman Wahid mencabut instruksi 
presiden yang memarginalkan etnis Tionghoa di segala bidang dan hanya menjadikan 
etnis Tionghoa sebagai binatang ekonomi. Dengan Keppres itulah, Wahid  memberikan 
kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Wahid telah 
menebarkan angin segar bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan spirit religiusitas-
nya dengan penuh kebebasan dan kedamaian. Bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, 
                                                 
33 Abdurrahman Wahid, Mencari Format Hubungan Agama dan Negara, ibid., hal. 68. 
34 Abdurrahman Wahid, Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam, ibid., hal. 61-

62. 
35 Irwan Suhanda (2010). Gus Dur Santri Par Exellence Teladan  Sang Guru Bangsa. Jakarta: Kompas, 

hal. 24. 
36 Pengantar Redaksi dalam Abdurrahman Wahid. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita Agama 

Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta:The Wahid Institute, hal. vi. 
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perayaan Tahun Baru Imlek memiliki makna yang khas dalam pasang surut sejarah 
keberadaan masyarakat Tionghoa. Ini juga sekaligus sarat akan nilai keberagaman yang 
mencerminkan spirit Kebangsaan Indonesia seperti yang diwariskan oleh para pendiri 
bangsa, yang diingatkan kembali oleh Abdurrahman Wahid. 

2.7.  Kritikan terhadap Pemikiran Abdurrahman Wahid 

Jika kita bertanya tentang Abdurrahman Wahid kepada mereka yang selama ini 
berada pada pihak yang berseberangan dengannya, pastilah setumpuk julukan negatif 
yang kita terima. M. Dawan Rahardjo, dulu “lawan” kemudian menjadi kawan, berkata 
bahwa Gus Dur adalah destroyer, kapal perusak. Sebaliknya, jika hal yang sama 
diajukan kepada para penggemar dan pendukungnya, maka gelar-gelar positif dapat 
diterima mulai dari bahwa Abdurrahman Wahid seorang pemikir, intelektual, 
budayawan hingga Gus Dur seorang guru bangsa, mujaddid (pembaharu) dan 
waliyullah (the holy person). 

Abdurrahman Wahid adalah orang yang memiliki daya pukau. Pernyataan-
pernyataannya terhadap persoalan apa saja, sejauh menyangkut perkara agama, politik 
dan tata kemasyarakatan senantiasa ditunggu banyak orang, baik dari pihak lawan 
apalagi kawan. Bagi kawan, pernyataannya dipakai untuk terus memperteguh pendirian 
dan dukungannya terhadap Abdurrahman Wahid. Sedangkan bagi lawan, pernyataannya 
digunakan untuk menyerang dan mendiskreditkannya.37 Seperti Hartono Ahmad Jaiz 
yang aktif mengkritik pemikiran Abdurrahman Wahid baik melalui media elektronik 
maupun media cetak. Jaiz menulis di media elektronik “NU Tersihir Pluralisme dan 
Multikulturalismenya Gus Dur” sebagai kritikannya terhadap pemikiran Abdurrahman 
Wahid. Melalui kedua bukunya Bahaya Pemikiran Gus Dur dan Bahaya Pemikiran Gus 
Dur II.  Jaiz memandang pemikiran Abdurr ahman Wahid sebagai pemikiran yang 
berbahaya. Ia menganggap Abdurrahman Wahid memain-mainkan ayat demi 
kepentingan politiknya yang membahayakan dirinya sendiri. Jaiz berkeberatan dengan 
penafsiran Abdurrahman Wahid atas ayat “lakum dienukum wa liya dien” (bagimu 
agamamu dan bagiku agamaku) serta surat II ayat 139 yang berbunyi “wa lanaa 
‘amaalunaa wa lakum a’maalukum” (bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu 
amal perbuatan kamu). Abdurrahman Wahid menafsirkan bahwa Allah memerintahkan 
manusia untuk beragam agama. Kita, manusia diperintahkan berbeda keyakinan, namun 
boleh bersama-sama dalam hal perbuatan.  

Kritik Jaiz yang lain adalah PKB berasaskan Pancasila. Jelas terlihat bahwa 
paradigm Jaiz dengan Gud Dur berbeda. Kalangan pihak-pihak yang tidak setuju 
dengan pendapat Gus Dur karena bagi mereka kebenaran Islam itu universial, Islam 
harus ditegakkan dengan pedang. Mereka terkadang adalah orang yang tidak 
menghargai dan menafikan adanya perbedaan. Pertanyaannya adalah apakah masih 
relevan mengedepankan Islam dengan wajah seperti itu? Kalau Islam masih seperti itu, 
apakah Islam akan bisa berlaku baik di mana pun dan kapan pun (shalih li kulli zaman 
wa makan). Padahal Abdurrahman Wahid selalu mempromosikan sikap saling 
menghormati segala bentuk perbedaan demi tercapainya tatanan masyarakat yang 
demokratis.  

                                                 
37 Abduh Moqsith Ghazali, “Gus Dur La Yakhafu Lwamata La’im” dalam Ahmad Suaedy dan M. Subhi 

Azhari (ed.). Gus Dur Memilih Kebenaran daripada Kekuasaan,(2007). Jakarta:The Wahid Institute, 
hal.ix-x. 
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Karena keberpihakannya pada kelompok minoritas, baik dalam kalangan muslim 
sebagaimana pembelaannya terhadap Ahmadiyah, maupun karena kedekatannya dengan 
kalangan umat Kristen dan Katolik serta etnis Tionghoa, Wahid diberi gelar Bapak 
Pluralisme. Sikap Wahid yang memberi teladan perihal pluralisme tersebut tidak 
disepakati oleh semua pihak, salah satunya adalah penulis buku yang terbit pada April 
1999. Ia juga adalah penulis buku kontroversial yang berjudul Ada Pemurtadan di IAIN. 
Penulis ini cukup produktif menghasilkan buku-buku yang secara terbuka mengecam 
gagasan Wahid. Dalam tahun 1999 pula, ia memublikasikan buku berjudul Tasawuf 
Belitan Iblis. Tahun 2000, terbit edisi revisi atas buku mengenai bahaya pemikiran 
Wahid dengan judul Bahaya Pemikiran Gus Dur II: Menyakiti Hati Umat. Tahun 2001, 
penulis ini merevisi buku perihal tasawuf dan Gus Dur menjadi edisi berjudul Tasawuf 
Belitan Iblis. Bahkan kata pengantar Wahid untuk sebuah buku juga ia sanggah, maka 
terbitlah buku Gus Dur Menjual Bapaknya. Bantahan Pengantar Buku Aku Bangga 
Jadi Anak PKI pada tahun 2003.  Kritik terhadap Wahid  dalam buku-buku tersebut juga 
adalah kritik terhadap tasawuf yang dianggap dapat menyesatkan umat Islam. Dalam 
kata pengantar buku Tasawuf, Pluralisme, dan Pemurtadan karya Hartono Ahmad Jaiz, 
tertera penjelasan sebagai berikut: 

“Puncak kesesatan tasawuf itu bertemu dengan apa yang kini disebut pluralisme, 
yaitu faham yang menganggap bahwa semua agama itu paralel, sejajar, sama. Di 
samping itu kaum pluralis mengecam Muslimin yang istiqamah yang berkeyakinan 
bahwa Islam sajalah yang benar dan diterima oleh Allah SWT. Kelompok pluralis 
mengecam Muslimin yang istiqamah dengan kata-kata yang menyakitkan. 
Dianggapnya orang Muslim yang istiqomah –dengan meyakini bahwa Islam 
sajalah yang benar– itu sebagai orang yang mengklaim dirinya berada di pulau 
kebenaran. Lebih dari itu, menurut orang pluralis, kita tidak boleh melihat agama 
lain pakai agama yang kita peluk. Jadi, untuk melihat agama lain, menurut kaum 
pluralis, pandangan kita harus telah lepas dari agama kita sendiri, yang pada 
hakikatnya kita harus telah murtad lebih dulu, kalau mau menilai agama lain.”38 

3.  Kesimpulan  

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah fenomena yang menarik untuk digali. 
Puluhan buku telah lahir dan memberikan perspektif yang sangat kaya mengenai 
gagasan, pemikiran, sepak terjang hingga gurauan-gurauannya yang penuh kejutan. 
Wahid diakui banyak menyuarakan ajaran-ajaran luhur tentang perdamaian, toleransi, 
hak asasi manusia, dan demokrasi. Masalah yang saat ini semakin penting kita 
perjuangkan.  
                                                 
38 Ahmad Subhan, “Gus Dur dalam Tinta Hitam”, dalam www.indonesiabuku.com Minggu 2 Deseember 

2012. Daftar buku perihal gugatan terhadap Gus Dur sebagai berikut: Hartono Ahmad Jaiz (1999). 
Bahaya Pemikiran Gus Dur. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar; Hartono Ahmad Jaiz (1999). Mendudukkan 
Tasawuf: Gus Dur Wali? Jakarta:Darul Falah; Hartono Ahmad Jaiz (2000). Bahaya Pemikiran Gus Dur 
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Titik pijak Abdurrahman Wahid melihat terwujudnya demokrasi adalah jika 
masing-masing individu harus menghormati hak orang lain yang berbeda pendapat, 
berbeda aliran, keyakinan, dan sebagainya terutama pada kaum minoritas. Tanpa 
menghargai keberadaan keberagaman bangsa yang plural, multi etnis, multi kultur, dan 
sebagainya demokrasi sulit untuk dapat diwujudkan. Inilah yang menjadi titik pijak 
Wahid melihat demokrasi.  

Pluralitas dalam melihat Islam dan kehidupan, dengan bersandar pada etika dan 
spiritualitas, itulah yang diusulkan Wahid, termasuk untuk mengelola dunia yang terus 
bergerak ke arah globalisasi ini: untuk perdamaian abadi dan saling menghormati antar 
bangsa dan antar manusia. Bagi sebagian orang, pemikiran-pemikiran Wahid sudah 
terlalu jauh melampui zaman. Ketika ia berbicara pluralisme di awal-awal reformasi, 
orang-orang baru mulai menyadari pentingnya semangat pluralisme dalam membangun 
bangsa yang beragam di saat ini. 

Stabilitas demokrasi harus didukung oleh pemikiran yang terbuka sehingga 
multikulturalisme tidak lagi dianggap sebuah tantangan, tetapi sebaliknya sebagai 
sumber dan kesempatan yang baik. Pemikiran Wahid terlihat dari upayanya mendorong 
persamaan perlakuan untuk mendapatkan pengakuan dan dihormati keberadaannya, 
persamaan memperoleh kesempatan, serta perlakuan yang sama atas hukum, apapun 
budaya, rasm etnik, gender dan agama. Keberhasilan Wahid dalam memberikan contoh 
dan keteladanan tentang toleransi dan menjauhi pertikaian merupakan sumbangsih yang 
sangat berharga bagi seluruh masyarakat dunia. 
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