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PADA tahun 1926, ketika menulis serangkaian artikel mengenai 
nasionalisme, Islam, dan marxisme, Bung Karno menyarankan agar 
ketiganya bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Meskipun begitu, 
seperti ditulis sejarawan Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern,
Bung Karno lebih mengutamakan nasionalisme.  

Maka, pada tahun 1927, ia berhasil membentuk partai politik baru, 
Perserikatan Nasional Indonesia, dan ia ketuanya. Gagasan 

nasionalisme itu diterima luas di kalangan masyarakat politik Indonesia.  

Nasionalisme yang tak terkait dengan sentimen kesukuan, warna agama, dan sikap 
rasial dianggap pilihan taktis. Ia bisa mengatasi ketegangan sosial yang bersumber pada 
fanatisme kesukuan, agama, maupun rasial, yang pada masa itu dan juga sampai hari ini 
tetap masih menjadi persoalan kita.  

Tak mengherankan bila kelompok-kelompok etnis non-Jawa (yang khawatir terhadap 
kemungkinan dominasi etnis Jawa), penganut Kristen (yang waswas akan kemungkinan 
dominasi Islam), dan komunikasi Cina-Arab (yang takut desakan sikap rasialis) 
mendukung gagasan itu (Ricklefs, 1991: 277-278).  

Mudah diduga bila dari kalangan Islam terdengar tegas suara penolakan. Gagasan 
nasionalisme "sekuler" sebagai wahana gerakan maupun pemikiran pada akhirnya 
dianggap bakal mengesampingkan peran Islam. Orang mungkin tak begitu heran melihat 
gagasan nasionalisme sekuler dari Bung Karno, seorang muslim nominal Jawa yang 
romantis, dengan naluri-naluri kerakyatan.  

Namun, bila Bung Hatta, intelektual muslim yang saleh, dari kalangan elite Minangkabau, 
juga berpegang teguh pada doktrin sosialis yang bersifat sekuler (Ricklefs 1991: 284-
285), mungkin kita wajib bertanya mengapa hal itu bisa terjadi.  

Gejala itu menjadi lebih menarik ketika kita temukan pula pandangan Sutan 
TakdirAlisjahbana yang menganggap modernisasi sebagai bagian penting yang bisa 
mewarnai identitas Indonesia. Sanusi Pane, juga sastrawan terkemuka, malah 
menunjukkan nilai-nilai budaya Asia pra-Islam yang dianggap bisa melandasi semangat 
keIndonesiaan kita kelak (Ricklefs 1991: 289).  

Kedua sastrawan itu pada hakikatnya seperti Bung Karno dan Bung Hatta: memandang 
persoalan-persoalan dunia harus dijawab dengan jawaban keduniaan. Sentimen 
keagamaan tak ditonjolkan bila diduga malah bisa menimbulkan persoalan dalam 
hubungan antarbudaya.

Wawasan para tokoh itu meratakan landasan berpikir bahwa, meskipun mungkin kita 
adalah pemeluk agama yang saleh, tak selamanya kita wajib bicara dalam konteks 
keagamaan. Tak berbicara perkara agama belum tentu mengurangi kesalehan kita.  

Itu semua menandakan kita kreatif berpikir mencari jawaban atas persoalan-persoalan 
hidup. Agama bukan cuma tak mengajari melainkan bahkan melarang kita bersikap klise, 



fanatik, dan taklid terhadap kemapanan wawasan.  

Tapi, kita tak dilarang sesekali menoleh ke belakang. Soalnya, di sana tampak pemikiran 
Bung Karno, Bung Hatta, Takdir, dan Sanusi Pane yang mungkin masih relevan sampai 
hari ini.  

Pertanyaan dasar kita, saya kira, bagaimana mengembangkan wawasan budaya yang 
longgar, yang melandasi terbentuknya sebuah dunia sosial yang serba plural tanpa 
dihantui konflik dan aneka ketegangan yang merisaukan. Kita hendak menekankan 
pluralitas sebagai kekayaan -- sesuai prinsip resmi perpolitikan kita: bhinneka tunggal ika 
-- dan bukannya hambatan.  

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas merupakan berkah politis bagi 
kita. Tapi, pluralitas di bidang agama sampai hari ini masih menampilkan wajah serba 
tegang, penuh persaingan, dan sikap saling curiga.  

Kerawanan hubungan antaragama di masyrakat kita mungkin menyenangkan yang 
gemar memolitikkan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dan, kita tahu 
perpolitikan macam ini bukan cuma tidak sehat melainkan juga mematikan tafsir dan 
pemaknaan agama yang kaya, luas, dan dalam.  

Kita kemudian didorong ke sebuah dunia pemaknaan yang sempit, teknis, dan fanatik.  

Kita tak ingin terjebak jaring laba-laba pemikiran yang kita kembangkan sendiri. Agama, 
kita tahu, bukan jaring laba-laba. Agama memberi kita arah kehidupan, mengajari 
kebebasan, dan mengerahkan wawasan agar hidup kita serba-enak, nyaman, dan 
damai.

Tuhan, yang menurunkan agama, tak ingin kita terperangkap ketegangan sosial dalam 
relasi antarsesama kita. Tidak juga dalam relasi orang-orang yang berbeda agama. Kita 
pun tak ingin hal itu terjadi. Maka, ada sejumlah landasan dasar yang mungkin 
membebaskan kita dari perangkap ketegangan itu.  

Pertama: kearifan untuk tak menonjolkan kebenaran mutlak agama kita sebagai 
kesadaran bahwa manusia memiliki sifat nisbi dan terbatas. Dengan begitu, ia tak bisa 
meraih tahap kemutlakan.  

Kebenaran mutlak agama memang wajib diakui dalam komunitas seagama. Itu pun, 
kenyataan sehari-hari, masih juga terganjal aneka ketegangan doktrinal karena 
perbedaan tafsir, pemaknaan ajaran, serta aspirasi keagamaan di kalangan umat yang 
sangat besar dan sangat plural.  

Kedua: agama diturunkan Tuhan sebagai sarana mengagungkan kemanusiaan. Itu 
wujud altruisme. Memuliakan manusia (menyantuni, memberi pertolongan, menghargai 
wawasannya) harus dinilai tinggi dalam pergaulan sosial.  

Ketiga: mengembangkan kemungkinan tampilnya agama sebagai tawaran nilai alternatif 
dan tawaran itu tak dipaksakan. Agama tak tampil untuk menguasai atau mendominasi, 
melainkan memberi kontribusi dalam mengatur hidup.  

Agama menjadi unsur penyejuk dalam pergaulan sosial-ekonomi dan politik. Melalui dan 
di dalam agama, kita mencari kedamaian beragama.  



Dengan begitu, kecenderungan terhadap kekerasan dan sikap gelap mata, sebagaimana 
tampak dalam perkembangan kemasyarakatan kita akhir-akhir ini, mungkin bisa 
dibendung.

Kita tak ingin sebentar-bentar mendengar orang berteriak membela agama dan 
menampilkan diri sebagai tokoh penting, semata untuk membelokkan kesadaran kritis 
umat terhadap kenyataan sebenarnya bahwa yang sedang dia perjuangan hanyalah 
kepentingan politiknya sendiri dan bahwa ia pada dasarnya sedang menunggu panggung 
umat. Kita butuh tokoh yang lebih adil yang tahu umat, bukan domba di padang rumput.  

*)D&R, 10 Mei 1997 



Kang Sejo Melihat Tuhan 
oleh Mohammad Sobary 

ORANG-ORANG BERJUBAH 

Pintu flat saya diketuk. Dan, saya  membukanya.  Tiga  orang berjubah  hitam tampak di 
depan pintu. Saya kaget. Apa salah saya, sampai orang-orang dari pengadilan datang 
kemari?

Bukan. Ternyata, mereka orang-orang gereja. Yang  di  tangan mereka bukan kitab 
undang-undang, melainkan kitab suci. Ayem saya. 

"Are you Christian?" tanya salah seorang berjubah itu 

"No, mate, I'm a Moslem." 

Tak jadi soal. Mereka tetap mendakwahi saya. Disuruhnya saya membaca  Bibel.  Saya 
merasa  ditodong.  Buat mereka, Bibel harus dibaca, sebab dunia ini rusak karena  orang 
tak  lagi membaca Bibel. 

"Alangkah sepele sebab kerusakan dunia," pikir saya. 

"Di  dalam  kitab  ini,  kunci  keselamatan ditemukan," kata Christ  yang  brewok   itu. 
Saya   jadi   takut.   Keadaan kelihatannya  genting.  Namun,  saya akui, uraiannya terlalu
simplistik. Saya jadi  mengerti,  mengapa  teman  lain  yang punya  pengalaman  serupa 
menggerutu. Tahulah saya, mengapa banyak orang menutup pintu bagi mereka. 

Malam hari, saya suka datang ke Mesjid Noble  Park.  Semula, mesjid  itu  sebuah 
gereja. Karena sudah "bangkrut", gereja dijual. Orang-orang Polandia  membelinya  dan 
menjadikannya mesjid.  Di  mesjid itu, orang Polandia juga berjubah hitam. 

Mereka mengenakan  sepatu  waktu  salat.  Biasanya,  selesai salat,  tiap jemaah 
dilempari tasbih. Tampaknya, ada petugas yang khusus melempar-lempar. 

Suasananya enak. Tenang sekali buat berzikir.  Suatu  malam, di tengah kenikmatan zikir 
itu, seorang berjubah menjawil. 

"My brother, where are you from?" tanyanya. 

"Indonesia." 

Diajaknya  saya  bicara  Semangat brotherhood-nya besar. Dia bertanya alamat di 
Indonesia.  Juga,  alamat  di  Australia. Bagi  brother dari Mesir ini, dunia juga rusak, 
karena orang terlalu mementingkan materi. 

Di  Australia,  misi  yang   dibawanya   adalah   "berjuang" mewujudkan   tatanan   Islami. 
Ia  mengatakan,  Islam  itu sempurna. Paling sempurna. Dan, mudah. Sejauh orang 
menuruti jejak  Kanjeng Nabi, hidup sudah beres. Tidak lupa pula, dia mengundang saya 
ke mesjid Preston, di mana saya bisa bertemu para brother muslim dari berbagai penjuru 
dunia.

Saya  ingat,  di  Monash,  banyak  saya  jumpai brother dari Malaysia yang punya 



semangat seperti itu. Mereka ini anggota Jami'atul  Tabligh.  Semangat  mereka  hebat 
dalam mengajak orang Islam untuk menjadi lebih Islam. Mereka fundamentalis. 

Pandangan mereka juga  simplistik.  Kata-kata  kunci  mereka mudah   diingat:   dunia 
sudah  rusak,  muslim  lain  hanya sekumpulan domba yang sesat, dan  tidak  sempurna 
keislaman kita kalau kita tak berjenggot seperti mereka. Jadi, jenggot merupakan ukuran 
puritansi. 

Sebaliknya, kalau sudah  seperti  mereka,  hidup  akan  amat mudah.  Salah seorang 
brother dari Malaysia ini meninggalkan istrinya di Malaysia. Saya tanya, apa tak "payah" 
hidup jauh dari istri. Dia tegar menjawab: "Allah will provide." 

Maksudnya,  Allah akan menyediakan istri. Mereka membolehkan nikah mut'ah. Ketika 
itu, saya masih tinggal  di  hall  yang mahal. Tapi, saya bilang, sulit mencari flat yang 
murah.

"Allah will provide," katanya lagi. 

Tiap soal dijawab: "Allah will provide." 

Pintu  flat  saya  diketuk.  Dan,  saya membukanya. Di depan pintu, tampak orang-orang 
berjubah. Mereka bukan orang-orang dari  gereja,  melainkan dari mesjid. Satu orang 
saya kenal, karena pernah bertemu di Mesjid Noble  Park.  Mereka  datang
bersilaturahmi. Saya lega. 

Namun,  ketika  mereka  bicara bahwa dunia sudah rusak, saya gelisah.  Saya  khawatir 
"khotbah"  mereka  berkepanjangan. Syukurlah, mereka segera tancap gas. 

Di  Pamulang, saya bertemu dengan orang-orang berjubah juga. Mereka jemaah Darul 
Arqam.  Sambil  meneliti,  saya  mengaji bersama  mereka. Bagi mereka, dunia juga 
sudah rusak, karena kita kena penyakit "cinta dunia". 

Menurut  mereka,  sakit  itu  bisa  diobati  dengan  tatanan Islami. Macam apa? Seperti 
contoh Kanjeng Nabi. Bagi mereka, jenggot dan jubah juga simbol keislaman. 

Di mana-mana, orang bicara bahwa  "dunia  sudah  rusak".  Di mana-mana,  orang 
bicara  puritansi. Kritik saya sederhana: mereka lupa membedakan agama dari 
kebudayaan Arab dan  Islam dicampur-aduk.  Dikiranya,  baru  sah  Islam kita kalau kita
sudah "Arab". Mereka menolak iman yang  tidak  tampil  dalam "wajah" Arab. 

Pintu  flat  saya diketuk. Dan, saya membukanya. Orang-orang berjubah dari gereja dan 
dari mesjid hari Minggu itu  datang bersama.  Flat  saya yang kecil itu menjadi gereja 
sekaligus mesjid. 

Saya tak setuju dengan  pandangan  keagamaan  mereka.  Tapi, bagaimanapun, 
melihat  semangat  dan ketulusan mereka, saya menaruh rasa hormat. Saya tetap 
bersikap baik. Sebab,  siapa tahu  --kalau  benar  mereka  ini "penyelamat" dunia, seperti
Kanjeng Nabi Nuh AS-- saya bisa menumpang selamat  di  perahu mereka. 

--------------- 

Mohammad Sobary, Editor, No.30/Thn.IV/6 April 1991



Bukan salah saya kalau suatu hari saya ceramah agama di depan sejumlah mahasiswa 
Monash yang, satu di antaranya, Islamnya menggebu. Artinya, Islam serba berbau Arab. 
Jenggot mesti panjang. Ceramah mesti merujuk ayat, atau Hadis. Lauk mesti halal “meat”. 
Dan, semangat mesti ditujukan buat meng-Islam-kan orang Australia. Tanpa itu semua 
jelas tidak Islami. 

Saya pun dicap tidak Islami. Iman saya campur aduk dengan wayang. Dus, kalau pakai 
kaca mata Geertz, seislam-islamnya saya, saya ini masih Hindu. Memang salah saya, 
sebab ketika itu saya main ibarat: Gatutkaca itu sufi. Ia satria-pandita. 

Tiap saat seperti tidur, padahal berzikir qolbi. Jasad di bumi, roh menemui Tuhan. Ini turu 
lali, mripat turu, ati tangi: mata tidur hati melek, seperti olah batin dalam dunia kaum sufi. 

Biar masih muda, hidup Gatutkaca seimbang, satu kaki di dunia satu lagi di akhirat. Mirip 
Nabi Daud: hari ini puasa, sehari esoknya berbuka. Dan saya pun dibabat … 

Juli tahun lalu saya dijuluki Gus Dur sebagai orang yang doanya pendek. Bukan harfiah 
cuma berdoa sebentar. Maksudnya, tak banyak doa yang saya hafal. Namun, yang tak 
banyak itu saya amalkan. 

“Dan itu betul. Artinya, banyak ilmu ndak diamalkan buat apa?” kata Pak Kiai sambil 
bergolek-golek di Hotel Sriwedari, Yogya. Apa yang lebih indah dalam hidup ini, selain 
amal yang memperoleh pengakuan Romo Kiai? Saya merasa hidup jadi kepenak, nikmat.  

Dalam deretan Sufi, Al Adawiah disebut “raja.” Wanita ini hamba yang total. Hidupnya buat 
cinta. Gemerlap dunia tak menarik berkat pesona lain: getaran cinta ilahi. Pernah ia 
berkata, “Bila Kau ingin menganugerahi aku nikmat duniawi, berikan itu pada musuh-
musuh-Mu. Dan bila ingin Kau limpahkan padaku nikmat surgawi, berikanlah pada 
sahabat-sahabat-Mu. Bagiku, Kau cukup.” 

Ini tentu berkat ke-”raja”-annya. Lumrah. Lain bila itu terjadi pada Kang Sejo. Ia tukang pijit 
-maaf, Kang, saya sebut itu- tunanetra. 

Kang Sejo pendek pula doanya. Bahasa Arab ia tak tahu. Doanya bahasa Jawa: Gusti 
Allah ora sare (Allah tak pernah tidur): potongan ayat Kursi itu. Zikir ia kuat. Soal ruwet 
apa pun yang dihadapi, wiridannya satu: “Duh, Gusti, Engkau yang tak pernah tidur …” 
Cuma itu. 

“Memang sederhana, wong hidup ini pun dasarnya juga sederhana,” katanya, sambil 
memijit saya. 

Saya tertarik cara hidupnya. Saya belajar. Guru saya ya orang macam ini, antara lain. 
Rumahnya di Klender. Kantornya, panti pijat itu, di sekitar Blok M. Ketika saya tanya, apa 
yang dilakukannya di sela memijit, dia bilang, “Zikir Duh, Gusti …” Di rumah, di jalan, di 
tempat kerja, di mana pun, doanya ya Duh, Gusti … itu. Satu tapi jelas di tangan. 

“Berapa kali Duh Gusti dalam sehari?” tanya saya. 

“Tidak saya hitung.” 

“Lho, apa tak ada aturannya? Para santri kan dituntun kiai, baca ini sekian ribu, itu sekian 
ribu,” kata saya  



“Monggo mawon (ya, terserah saja),” jawabnya. “Tuhan memberi kita rezeki tanpa 
hitungan, kok. Jadi, ibadah pun tanpa hitungan.” 

“Sampeyan itu seperti wali, lo, Kang,” saya memuji. (=anda itu seperti wali pembawa syiar 
agama)

“Monggo mawon. Ning (tapi) wali murid.” Dia lalu ketawa. (= tapi, muridnya Wali) 

Diam-diam ia sudah naik haji. Langganan lama, seorang pejabat, mentraktirnya ke Tanah 
Suci tiga tahun yang lalu. 

‘Senang sampeyan, Kang, sudah naik haji?” 

“Itu kan rezeki. Dan rezeki datang dari sumber yang tak terduga,” katanya. 

“Ayat menyebutkan itu, Kang.” 

“Monggo mawon. Saya tidak tahu.” 

Ketularan bau Arab, saya tanya kenapa doanya bahasa Jawa. 

“Apa Tuhan tahunya cuma bahasa Arab?” 

“Kalau sampeyan Dah Duh Gusti di bis apa penumpang lain …” 

“Dalam hati, Mas. Tak perlu diucapkan.” 

Ia, konon, pernah menolak zakat dari seorang tetangganya. Karena disodor-sodori, ia 
menyebut, “Duh, Gusti, yang tak pernah tidur …” Pemberi zakat itu, entah bagaimana, 
ketakutan. Ia mengaku uang itu memang kurang halal. Ia minta maaf. 

“Mengapa sampeyan tahu uang zakat itu haram”? tanya saya. 

“Rumah saya tiba-tiba panas. Panaaaas sekali.” 

“Kok sampeyan tahu panas itu akibat si uang haram?” 

“Gusti Allah ora sare, Mas,” jawabnya.  (=Allah tidak pernah tidur) 

Ya, saya mengerti, Kang Sejo. Ibarat berjalan, kau telah sampai. Dalam kegelapan 
matamu kau telah melihatNya. Dan aku? Aku masih dalam taraf terpesona. Terus-
menerus 

(Mohammad Sobary, Tempo 12 Januari 1991)



KEMATIAN

KETIKA jenazah kakek terbaring dalam keranda di emper depan rumah, di antara anak-
anak, para cucu dan anggota keluarga lain, serta para tetangga, saya sadar kakek telah 
meninggal. Mungkin tiap orang menyadari juga kematian merupakan saat perpisahan. 
Tapi, ketika liang lahat pelan-pelan ditimbun, saya merasa tersentak kaget. Kali ini 
perpisahan itu ternyata berarti sebuah kehilangan. Kakek telah pergi buat selamanya.  

Di kampung saya, generasi demi generasi lahir dan mengakhiri perjalanan hidup mereka 
di puncak bukit kecil, tempat para leluhur kami dimakamkan. Secara simbolis makam di 
puncak bukit itu menggambarkan, hidup tak lebih dari antrean panjang menanti kematian.  

Ada yang menganggap kematian itu menakutkan. Karena itu mereka membuat persiapan-
persiapan agar jangan sampai mati secara salah. Mati yang cuma sekali itu tak boleh 
mengecewakan.  

Meskipun sudah mati, orang tak boleh menyia-nyiakan anak cucu yang ditinggalkan. Ia 
harus yakin anak cucu bakal tetap makmur, subur, tata tenteram, tak kurang suatu apa.  

Sebaliknya, ada yang memandang kematian sebagai kewajaran. Bila orang berani hidup, 
ia harus berani mati secara rileks. Ia rela menerima kematian serela ketika ia dulu 
dilahirkan. Ia lahir tanpa beban, dan wajib mati tanpa beban pula. Tiap orang lahir tanpa 
menggenggam dolar, mati pun tak perlu membawa kantung penuh uang.  

Inilah kata kakek, tiga hari sebelum ajal menghampirinya. Sebelum meninggal, kakek 
sempat bergurau. Dan tiba-tiba dengan sikap bersungguh-sungguh, beliau menyuruh para 
cucu menyapu halaman, membersihkan rumah dan pekarangan.  

"Karena mau Lebaran, ya, Kek?" kata salah seorang cucu.  

"Ya. Dan juga karena siang nanti kelihatannya bakal banyak tamu datang," kata kakek 
kalem.  

Dan siang itu, saat ajal tiba, saya melihat sikap rileks di wajahnya. Wajah kakek mirip 
ketika tidur siang seperti biasanya.  

Apa yang dikatakan kakek ibarat cermin bagi semua yang dilakukannya. Dan cermin, kita 
tahu, tak pernah berbohong.

KATA Ki Timbul Hadiprayitno, ada tiga jenis kematian. Pertama, mati "utomo" (utama). Ini 
jenis kematian yang indah. Mungkin malah paling indah.  

Orang bersangkutan tahu bahwa kematiannya telah tiba. Semua utang dilunasi, termasuk 
kredit di bank--kalau punya.  

Kalau perlu anak cucu dikerahkan untuk membantu mengingat-ingat, kepada siapa, dalam 
bentuk apa, berapa, dan kapan ia berutang. Dan selekasnya dibayar. Selebihnya, bisa 
saja tiba-tiba orang bersangkutan mengumpulkan semua anak cucu untuk pamitan, dan 
lain-lain.  



Kemudian, ia pun meninggal dengan tenang. Pada zaman dulu, banyak orang seperti ini. 
Ia tergolong orang yang sudah paham. Ia golongan kaum makrifat yang diberi Tuhan izin 
khusus mengetahui ujung perjalanan hidupnya.  

Kedua, mati "prawiro" (secara perwira). Ini mati yang penuh rasa harga diri dan 
kebanggaan. Pejabat-pejabat Jepang yang memilih bunuh diri ketika menyadari telah 
melakukan kesalahan besar menganggap pilihannya sangat bersifat ksatria. Kekeliruan 
yang memalukan telah ditebus dengan tetes darah dan kematian. Dan itu satu-satunya 
cara menghapus arang yang tercoreng di wajah, dan mengembalikan harmoni yang 
hilang.  

Watak ksatria orang Jepang memang mengagumkan. Mereka paham cara-cara 
menempuh "darma" seorang satria. Dengan begitu mereka pun ahli memilih jalan 
kematian paling membanggakan hati.  

Prinsip "sedumuk bathuk, senyari bumi" dalam masyarakat Jawa, "siri" dalam masyarakat 
Bugis-Makassar, atau "carok" di Madura pada dasarnya mengandung pembelaan atas 
"darma" ksatria macam itu. Tapi kita tak bisa menerapkannya dengan cara seanggun 
orang Jepang. Penerapan kita selalu terkait dengan "amuk" dan "balas dendam", yang 
mungkin mengurangi bobot kebanggaan itu. Ia mungkin malah sudah pula kehilangan 
rasa indahnya.  

Indonesia adalah Indonesia, dan Jepang adalah Jepang. Kita ingin menjadi diri sendiri, 
dan tak ingin menjadi orang Jepang. Tapi, bagaimanapun, diam-diam wajib diakui, untuk 
meneladani orang Jepang tidak mudah. Mungkin benar juga mereka menganggap 
"saudara tua" kita karena mereka memang lebih dewasa.  

Ketiga mati "nalongso" (nelangsa). Lantaran suatu sebab yang tak mudah diketahui 
mengapa, orang sakit berkepanjangan. Penderitaan berat dialami si sakit. Tapi, rasa berat 
itu tak kurang-kurangnya diderita keluarga dan sanak saudara juga. Sakit yang begitu 
lama itu tak pernah ditemukan obatnya. Dan akhirnya ia pun meninggal.  

Sebenarnya bukan cuma ini. Dalam masyarakat Jawa dikenal pula sebutan mati kodok. 
Bukan berarti orang lantas menjadi kodok. Ini gambaran penyesalan, terhadap orang yang 
memiliki potensi mati sebagai orang penting, ternyata menyia-nyiakan potensinya. Ia 
kemudian mati merana, tanpa jasa, tanpa kenangan bagi masyarakat. Nasibnya konyol.  

Dalam perjuangan, misalnya, orang yang cenderung nekat, sembrono, dan tidak hati-hati 
mudah mengira dirinya bakal menjadi pahlawan. Ia merasa menjadi pusat peredaran 
dunia. Dan siapa pun dilawan, semua jenis suara tak digubris.  

Ia maju tanpa perhitungan dan kemudian terbentur tembok zaman yang begitu keras. Dan 
nasib pun hancur berkeping-keping. Masa depannya gelap. Atau bahkan sudah tamat.  

Sejarah politik -- termasuk yang paling kontemporer -- menyediakan bahan-bahan 
renungan penting. Banyak tokoh-tokoh besar mati nalongso alias merana karena berbagai 
sebab yang kompleks. Tapi satu di antaranya mungkin lantaran kehilangan "gut feeling"
dalam melakukan kalkulasi politik.  

Apa yang bisa dipetik dari hidup, dan juga dari sejarah politik, untuk menjadi pelajaran? 
Mungkin ini: kita bebas memilih. Sentuhan dengan alam, dan Tuhan, dalam hidup sehari-
hari, berlangsung sangat demokratis. Manusia tak dipaksa-paksa.  



Dalam kebebasannya itu manusia boleh memilih secara merdeka jalan kematiannya 
sendiri. Secara naluriah, orang cenderung memilih mati utomo, atau mati prawiro. Mati 
jenis itu tak cuma menjadi milik kaum rohaniawan atau para ksatria.  

Rakyat biasa, yang bukan rohaniawan, bukan pula prajurit perkasa, bisa memperoleh 
kemewahan alam untuk meraih tingkatan mati utomo atau prawiro tadi. Ini mungkin salah 
satu wajah keadilan hidup.  

Sebaliknya -- ini pun wujud keadilan -- dari kalangan atas, di antara para tokoh yang 
sehari-hari disebut "luhur" derajatnya, bukan mustahil mengalami mati nalongso. Atau mati 
kodok. Dan itu bukan suratan takdir, melainkan pilihan manusia.  



Iman dan Tertib Sosial 
Oleh: Mohamad Sobary* 

"PADA mulanya, manusia "mencipta" Tuhan", tulis Karen Amstrong, mengutip Schmit, dalam 
The Origin of the Idea of God, seperti dapat dibaca dalam A History of God, 1993, salah satu 
karya monumental Amstrong. Kita tahu, "mencipta" di sini merupakan ungkapan antropologis: 
sebuah metafora yang manis untuk menggambarkan sejarah pencarian manusia untuk 
menemukan Tuhan yang didambakan. 

Kisah kerinduan Ibrahim AS pada Tuhan-nya, yang diabadikan Tuhan di dalam kitab suci Al-
Quran sebagai teladan mulia mengenai sikap yang hanif, gigih, dan tulus mencari kebenaran, 
saya kira bisa disebut kategori, atau bagian dari, proses "mencipta" dalam pengertian di atas. 

Tuhan menjadikan kegelisahan teologis Ibrahim AS --kakek orang-orang beriman dari tiga 
agama samawi: Yahudi, Nasrani, dan Islam-- sebagai monumen keimanan dan ketaatan yang 
dikenang sepanjang zaman. Tiap hari raya qurban, jiwa kita menunduk, dan kagum, lalu 
memuji di dalam hati kuatnya iman dan tulusnya ketaatan yang tak tergoyahkan itu. 

Teori Schmit, juga seperti dikutip Amstrong tadi, menyinggung perkara monoteisme primitif. 
Sikap teologis Ibrahim AS bisa kita golongkan monoteisme primitif macam itu, sebab pada 
masa kehidupan kakek kita itu, Tuhan belum secara eksplisit menyatakan diri-Nya. Kita baru 
mencatat, Tuhan "hadir" secara lebih jelas, dan terbuka, pada zaman ketika Muhammad SAW 
resmi memanggul tugas suci kenabiannya, terutama sesudah turunnya surat Al-Ikhlas yang 
ringkas itu. 

Dalam bahasa antropologi, relasi Tuhan dengan manusia dipahami sebagai relasi dalam dunia 
simbol. Manusia sibuk membuat interpretasi --dengan segenap kelemahannya, dan mungkin 
juga bisa salah besar-- menerjemahkan apa maunya Tuhan, bagaimana Ia harus dipahami, 
dan bagaimana pesan dalam semua ajaran-Nya diamalkan. 

Ibrahim pernah menyangka matahari yang bersinar mencorong sebagai Tuhannya. Tapi, ia 
kemudian tahu bahwa ia salah, mungkin sebuah kesalahan yang nikmat karena bukankah 
dalam pencarian itu ia sedang diliputi rasa cinta? Selebihnya, kesalahan itu tak menimbulkan 
implikasi apa pun. Tak seorang pun menyalahkannya. 

Setelah ajaran monoteis, juga disebut ajaran tauhid, yang paling mutakhir tiba di tangan Nabi 
Muhammad SAW, tampaknya semua aturan menjadi sangat jelas, dan eksplisit, dengan 
hukum-hukumnya yang rinci, yang mengatur bukan cuma perkara salat, melainkan juga 
urusan hidup duniawi yang ruwet dan kompleks. 

Di bidang akidah pun, perkara salah-benar, lurus-bengkok, murni-palsu, tepat-sesat, menjadi 
urusan besar. Perkara teologi ini kemudian berkembang menjadi perkara keduniaan yang 
ruwet dalam bidang politik dan kebudayaan, dan tak jarang menimbulkan hiruk-pikuk yang 
mengancam, menakutkan, dan bikin lelah dalam sejarah iman manusia pada Tuhan. 

Kebenaran, atau mungkin kemurnian, corak iman pendeknya diukur dengan sangat teliti ibarat 
tukang gadai emas membedakan mana emas mana loyang. Dan akhirnya, perkara benar-
salah, tepat-sesat, juga menjadi mekanisme penyeragaman yang tak kenal kompromi. Iman, 
dan cinta pada Tuhan, seolah lalu diatur secara sentralistik oleh, atau melalui, sebuah birokrasi 
yang melek dan waspada setiap detik, yang mengubah urusan teknis dalam birokrasi yang 
anonim, yang cuma mengenal nama, tanpa jiwa tanpa humor, dan kering. 

Tampilan di dalam hidup kemasyarakatan pun tak akan lain kecuali menjadi mekanisme sosial, 
atau tuntutan sosiologis mengenai perlunya sebuah "counformity" dan pengharaman terhadap 



penyimpangan. Biarpun karena sifat kreatif, menyimpang dari "jalan" kehidupan umum tetap 
diharamkan. Dalam masyarakat kaum beriman pun, kepastian-kepastian yang punya implikasi 
penyeragaman tadi telah menjadi tonggak-tonggak yang tak boleh lagi digoyahkan. 

Dalam dunia mistik Jawa, kita mencatat tragedi Syekh Siti Jenar, atau Syekh Lemah Abang, 
yang dianggap "mrengkang" dari ajaran dan melawan aturan umum yang dipegang para wali 
lain. Doktrin teologi Syekh Siti Jenar intinya menyatakan, Allah ada di dalam diri manusia, 
sehingga sepanjang manusia sendiri mampu membuka dirinya buat menerima pencerahan nur 
Ilahiah, hal itu sudah lebih dari cukup. 

Maka, aturan-aturan fikih baginya tak perlu membuat kita risau, dan kita tak perlu sibuk dengan 
segenap mekanisme hukum peribadahan karena, sekali lagi, Tuhan ada di dalam diri kita. 

Paham teologinya, pendeknya melawan kemapanan umum dan kebenaran yang seragam itu. 
Penyimpangan, atau mungkin secara lebih objektif "sikap" dan "pandangan" lain dari yang 
dianggap umum, berat risikonya. Ia ibarat sepur yang berjalan di atas rel yang kebetulan licin. 
Maka, terpeleset sedikit pun, akibatnya seluruh gerbong sepur terguling. 

Itu pula yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Wali itu dihukum oleh komunitas kaum wali yang 
lain, yaitu anggota kelompok "mainstream" yang memegang dan memperoleh kewenangan 
membuat tafsir kebenaran teologis di zamannya. Banyak versi yang menjelaskan bagaimana 
hukuman itu dijalankan. 

Sebagian menyatakan Sunan Kalijaga yang turun tangan, dan mengadu kesaktian dengan 
Syekh Siti Jenar berhari-hari lamanya. Sebagian yang lain menyatakan lebih ringkas: wali yang 
dianggap menyimpang itu ditusuk. Tapi, bukan darah yang memancar dari luka, melainkan 
sejenis zat putih. 

Semua terperanjat, zat putih itu simbol kesucian. Semua sibuk menafsir apa maknanya. Sang 
wali ternyata tak bersalah karena imannya pada dasarnya lurus belaka, dan tak mengandung 
cela teologis? Bila itu berarti tanda bahwa sang wali yang dituduh sesat itu ternyata tak 
bersalah, maka apa yang selanjutnya mesti dilakukan? 

Kegemparan terjadi sesaat. Sebagian tampak panik. Dan kemudian, konon, para wali lain 
sepakat meminta kerelaan Syekh Siti Jenar --demi tatanan umum yang harus tegak, dan demi 
ketertiban sosial-- agar ia bersedia mati. 

Dan ia pun mengabulkannya. Maka, tertib sosial pun sesudah itu pulih kembali. Guncangan-
guncangan dan kegelisahan rohaniah tak lagi terjadi. Di masyarakat lalu tinggal satu jenis 
ajaran yang sama dan seragam dari para wali. Dan di atas landasan itulah, proses Islamisasi 
berlangsung dan terjaga. Dan mungkin hingga kini. 

Apa makna lain pembunuhan atas wali yang dianggap sesat ini? Mestikah ia dibunuh secara 
harfiah? Tidakkah itu cuma ungkapan simbolik, karena sebenarnya yang dibunuh hanyalah 
ajarannya, dan sang wali cuma dibikin terasing dari komunitas besar dunia Islam Jawa dengan 
wali-walinya yang terkenal itu? 

Bunuh, saya kira, tak harus berarti tindak kekerasan yang meniadakan nyawa orang lain. 
Bukankah bunuh-membunuh itu lebih bagus kita kembalikan saja pada Tuhan, yang Maha 
Mengatur dan memang memiliki hak itu? 

Ketegangan doktrinal, dalam menentukan salah-benar, lurus-sesat, di jalan iman memang 
sering menimbulkan kekerasan. Saling menyingkur, saling mengingkari, saling mencap kafir, 
merupakan contoh-contoh kekerasan tadi. Dan kita, yang hidup dengan memanggul hak waris 
atas peradaban yang sudah cukup tua, tiap saat selalu tergoda untuk kalap dan mengamuk. 

Kita terampil bicara toleransi, tapi tiap kali justru ketegangan bahkan kericuhan yang 



melibatkan kekerasan terjadi, kita selalu mudah mendapatkan bukti tak adanya toleransi itu 
dalam hidup kita. Watak dan semangat pluralistik, toleran, dan akomodatif terhadap 
perbedaan, bahkan bersikap toleran terhadap orang-orang yang berwatak tidak toleran, 
sampai saat ini masih tampak seperti sebuah kemustahilan. Padahal, konsekuensi logis dari 
semangat mengakomodasi pluralitas dalam tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi 
multikulturalisme, bersikap toleran terhadap orang-orang yang tidak toleran itu, bukan sebuah 
kemurahan hati, melainkan merupakan keharusan sosial yang tak bisa lagi ditawar-tawar. 

Dalam sukma dan masyarakat: sebuah tafsiran Timur tentang "counter culture" Soedjatmoko 
menyatakan bahwa sejarah telah tertimbun oleh contoh-contoh di mana sistem-sistem sosial 
yang dipaksakan kepada masyarakat atas nama Allah dan kebenaran hanya menjurus kepada 
sikap tidak toleran, tirani, dan penindasan yang paling kejam. 

Kita memang menjadi agak tersipu-sipu membaca rumusan ini. Seolah di hadapan kita 
disodorkan sebuah cermin besar, yang membuat kita mudah membaca segenap noda di wajah 
kita. 

Dalam komunitas yang menghargai pluralitas, dan menjunjung tinggi pendekatan 
multikulturalisme untuk mengakomodasi warna-warni tuntutan hidup, juga dalam urusan 
dengan iman dan renik-renik keyakinan teologi, toleransi menjadi kata kunci. Kita tak hanya 
wajib toleran sekadar terhadap perbedaan, melainkan juga bahkan terhadap segenap watak 
"intolerant". 

Mungkin harus dicatat bahwa sikap toleran bukan sebuah kemurahan, karena kita tahu, 
bukankah ia memang telah menjadi keharusan sosio-kultural dalam hidup yang serba plural? 
Di masyarakat, iman dan sikap teologi kita diamati, dan orang bertanya mana kesinambungan 
iman dan sikap teologi yang indah dan agung itu dengan tindakan sosial sehari-hari? 

Kita ditagih, kapan kita bisa memerdekakan iman kita, yang pada dasarnya kaya warna, kaya 
nuansa dengan renik-reniknya yang kompleks dan mendalam, agar bisa hidup bebas dan 
otonom dari penjajahan keseragaman dan tirani yang berjubah "tertib sosial"? 

*Budayawan 
[Kolom, GATRA, Edisi 2 Beredar Senin 17 November 2003]



PAK TUA TUKANG OJEK 
Kesabaran Dalam Kejujuran

Di depan gedung LIPI (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia) itu ada jalan 
memotong ke arah kompleks perumahan 
menteri. Sejumlah kecil ojek mangkal di jalan 
itu. Satu diantara tukang ojek itu adalah 
seorang kakek dari Blitar, Jawa Timur. Saya 
sering menggunakan ojek kakek itu. Skuter tua 
yang ia gunakan tersuruk-suruk di jalan-jalan 
Jakarta, mengantar penumpang dengan 

mengutamakan keselamatan. "Biar pelan asal jalan, lambat tapi selamat," kata kakek itu. 

Ketika baru kenal, saat mau berangkat dengan skuter itu saya selalu ditanya, apakah saya 
terburu-buru. Sebagai sesama orang Jawa, saya paham ke mana arah pertanyaannya. 
Maka, biarpun saya harus mengejar waktu, saya selalu menjawab bahwa waktu saya 
cukup longgar "Soalnya, Pak," kata kakek itu, "bagi saya yang penting itu selamat. Kalau 
penumpang terburu-buru pun akan saya minta kerelaannya untuk saya antar secara pelan 
asal jalan," katanya.  

Ketika sebuah Kopaja (angkutan minibus di Jakarta) berhenti mendadak, dan kakek itu 
terpaksa menginjak rem secara mendadak juga, sehingga ujung ban depan skuternya 
hampir menempel bagian belakang Kopaja yang sembarangan itu, si kakek bukannya 
hanya tidak marah, melainkan malah merasa beruntung. "Untung tidak nabrak," katanya 
kalem. Ketika bus kota memepetnya di trotoar, dia cuma berkomentar pelan: “piye bus iki 
karepe (apa maunya bus ini)”. Rem diinjak dengan kalem. Dan kami berhenti. Tak ada 
makian apa-apa. Yang ada malah sikap syukur, karena bagaimanapun semuanya 
selamat.  

Prinsip "asal selamat" itu tak cuma berlaku di jalan raya. Dalam tiap langkahnya kakek itu 
menomorsatukan keselamatan. Ia memang bukan sembarang tukang ojek. Ia dulu pernah 
bekerja di kantor. Memang benar, ia hanya pegawai rendahan. Tapi ia pernah menolak 
perintah atasan untuk menandatangani kuitansi fiktif. Semua pegawai sudah 
bertandatangan, dan mereka kebagian rejeki. Cuma si kakek dari Blitar ini yang tak mau.  

"Saya butuh uang seperti mereka juga. Tapi saya tak setuju caranya," katanya. "Cara itu 
tidak membawa selamat," tambahnya. "Lho, bukannya atasan yang menyuruh? Bukankah 
atasan menanggung semuanya?" kata saya. "Betul. Tapi atasan saya itu punya atasan. 
Dan atasannya atasan saya juga punya atasan lagi. Raja yang paling kuasa pun punya 
atasan. Kepada atasan yang paling atas itu saya takut ...," katanya.  

 [Mohammad Sobary, Kompas, 21 November 1991]



Manusia dan Anjing 

"AKU punya kejutan besar, Bu," kata anak sulung saya sore itu di dalam mobil ketika saya 
membayar parkir dan kemudian pelan-pelan kami meninggalkan hiruk-pikuk ujung barat 
halaman stasiun Gambir. Ia baru saja turun dari kereta api Argo Gede jurusan Bandung-
Jakarta untuk berlibur akhir pekan di rumah. 

"Kejutan apa, nduk?" . 

"Ini pengalaman rohani." 

"Lha iya, apa?" desak istri saya. 

Syahdan, ia pun bercerita tentang seekor anjing kecil yang terkaing-kaing di bawah pohon 
di sebidang kebun di depan tempat "kos-kosan" nya. Anjing itu, ketika didekatinya, 
ternyata luka parah di bagian kaki depannya. Makhluk itu tak mampu berjalan. Anak saya 
pun membopongnya ke dokter hewan. Dan sang dokter menjamin dalam waktu pendek 
hewan manis itu akan sembuh. 

"Betul, dok?" tanya anak saya. 

"Betul. Jangan khawatir," jawab dokter. 

Dan benar. Anjing itu sembuh. Dan anak saya terkejut, karena ketika mau berangkat 
kuliah, hewan itu menyambutnya di jalan kecil di dekat sebidang kebun tempat ia 
beberapa hari lalu ditemukan. Dan bukan cuma itu. 

"Dia nganterin aku sampai di tepi jalan raya tempat aku menunggu kendaraan. Dan ketika 
aku pulang, dia pun menyambutku. Begitu setiap hari. Ih, demi Allah, Bu, dia tahu 
membalas budi." 

"Memang, anjing memang hewan paling setia." 

"Sekarang sahabatku bertambah seekor anjing," kata anak saya. 

Ketika usia lima tahunan dulu, ia minta dibelikan hewan. Tapi di rumah BTN yang kecil, 
kami tak bisa menyisakan tempat yang cocok buat hewan. Sekarang ia mendapatkan apa 
yang dulu tak diperolehnya. Ini sejenis "dream comes true" baginya. Dan ia berhak merasa 
bangga.

Rupanya, jiwa anak saya tersentuh. Orang tua sering tak tahu, kapan jiwa anaknya 
bertambah matang. Sebagai ayah, saya merasa berbahagia mempunyai anak yang mulai 
membaca alam dan memaknai simbol-simbol halus yang terentang dalam hidup. 

Diam-diam anjing itu mengajarinya ilmu tafsir simbol yang pasti belum diajarkan dosennya 
di jurusan Antropologi yang dia pilih. Dan di sepanjang sisa perjalanan pulang itu ia bicara 
terus perkara sahabat, tolong-menolong, terima kasih dan loyalitas. Ia sedang 
merumuskan nilai-nilai baru untuk orientasi hidupnya sendiri. 

Sering saya berpikir, mungkin tiap pemimpin mendambakan betapa enaknya jika anak 
buahnya mempunyai jiwa anjing, yang paham akan arti terima kasih dan loyalitas. 
"Tapi ini impian muluk Nak" 
"Emangnya kenapa, Pak?" 



Saya pun menjelaskan, bahwa di kantor-kantor-dalam birokrasi apa pun, dan di mana pun-
loyalitas tak dikenal. Orang, pegawai, karyawan, pada dasarnya cuma loyal pada duit, dan 
pada cita-citanya sendiri. Tiap orang sibuk berjuang bagi dirinya sendiri. 

Tentu saja ada tutup, ada selubung, ada kedok, pemanis kata, hiasan bibir, atau gincu-
yang disebut ideologi-yang menutup secara indah, dan memberi pengesahan moral 
terhadap cita-cita pribadinya agar langkah politiknya tak kelihatan begitu telanjang seperti 
alam.

"Apa keadaan kita seburuk itu?" 

"Dalam beberapa hal bahkan lebih buruk." 

"Apa bapak kecewa, atau bahkan putus asa mengharap loyalitas di kantor?" 

"Kecewa ya, tapi putus asa tidak." 

Lagi pula di kantor orang sudah tahu sejak dulu, bahwa saya tak pernah mengharap 
mereka bersikap loyal pada saya. Kita harus loyal pada nilai. Maka, dikotomi yang 
mengkotak-kotakkan orang menjadi "orangnya si ini", "orangnya si itu" jelas bukan 
orientasi hidup yang sehat. 

Bagi saya, loyal pada nilai itu artinya orang cuma loyal pada kantor, pada tujuan bersama. 
Orientasi ini harus diperjuangkan dengan biaya mahal sekali pun. Saya kira inilah 
kesejatian hidup di dalam semua organisasi. 

"Apa orang tak menyambut gagasan itu?" 

"Pada tataran idiil bukan cuma menyambut tapi ada bahkan yang cepat memuji-muji, 
bahwa gagasan ini demokratis, dan bahwa baru dalam masa kepemimpinan inilah anak 
buah diajari orientasi yang benar, dan diberi otonomi." 

"Dia pasti orang baik, kata anak saya. 

"Mungkin. Tapi mungkin pula penjilat." 

"Apa dia tidak tulus?" 

"Tulus itu urusan hati, dan menjilat urusan mulut dan lidah, sedang lidah-orang bilang-tak 
bertulang." 

"Siapa tahu dia loyal beneran." 

Memang tak mustahil di suatu kantor ada loyalitas tulen. Tapi loyalitas tak bisa ditentukan 
buru-buru. Kalau orang tampak loyal hanya semasa aktif, saat menjabat, bandit pun bisa 
lebih dari itu. Maka, tunggulah sampai masa pensiun. Kalau setelah pensiun ia memusuhi 
atasan, memfitnah, atau menipu, tahulah kita bagaimana status rohaniah manusia jenis 
ini.

Kita sering lupa, Tuhan menjadikan manusia dalam seindah-indahnya kejadian. Tapi, 
Tuhan pun-bila kita culas, busuk, dan ingkar-mudah mengubah status kita menjadi lebih 
hina dari hewan melata. 



Sering saya termangu-mangu membaca firman itu. Dan sering pula saya heran, roda 
hidup berputar cepat, dan anak saya, tiba-tiba sudah mahasiswi tahun pertama di 
Universitas Padjajaran, dan mandiri di Bandung sana, sedang kami sekeluarga, di Jakarta. 
Jarak geografis menciptakan rindu. Dan rindu menggali lebih dalam saling pengertian. 
Rupanya, selama ini kita kurang saling mengenal. Maka, dari jauh, kini kita belajar lagi 
membikin pengertian dan merumuskan nilai-nilai baru dalam hidup kita. 

"Nak, jaga anjingmu itu baik-baik. Ia memberi kita renungan, bahwa bila manusia ingin 
menjadi manusia sejati-yang tahu membalas budi, dan memiliki loyalitas-maka ia harus 
gigih belajar dari sesama, juga dari anjing.* 

[Mohammad Sobary, Kompas, 4 Mei 2003]



Doa dan Amal Nyata 

DI ruang tamu Kiai kita itu-sebuah kamar besar di tingkat dua yang di dalamnya dilengkapi 
kamar mandi, kamar tidur, bacaan, dan kamar kerja-saya duduk sebentar sesudah mandi 
dan berganti pakaian, sudah merasa lebih segar dan siap berdiskusi dengan Kiai yang 
sangat gemar minum kopi dan rokok keretek itu. 

Kamar itu disediakan buat para sahabat, para penyair, tamu-tamu yang datang dari jauh 
hanya untuk melepas rindu, salaman, dan mengobrol. Sering pula wartawan datang untuk 
wawancara eksklusif. 

"Sebentar ya," kata Kiai dan berlalu. Suara langkah kakinya terdengar "jluk, jluk, jluk…" di 
tangga yang terbuat dari kayu. 

Shalat isya baru saja usai dan para santri masih melantunkan tembang-tembang 
kerohanian-puji-pujian penyubur iman-yang lembut, yang nadanya di telinga pendengar 
awam pun bisa merasuk di hati dan membuat saya merasa seolah doa-doa sesudah 
shalat tadi masih belum berakhir. 

Sambil menunggu sang Kiai, seperti biasanya saya berzikir. Di ruang itu tiap saat saya 
merasakan suasana hening dan personal. Tuhan terasa begitu dekat di hati. 

"Kita ini sering terlalu sibuk membuang waktu untuk hal-hal yang bahkan dengan 
kebutuhan kita sendiri pun tak ada hubungannya," kata Kiai setelah akhirnya siap 
menemui saya dan seorang teman dari Semarang. 

Ucapan ini terkait dengan ajaran yang menggariskan bahwa manusia pada hakikatnya 
dalam keadaan merugi. 

"Tiap saat kita berdoa, tetapi tiap saat pula, mungkin tanpa kita sadari, kita menyakiti 
orang lain semata karena agamanya lain, aliran fikih dan tasawufnya lain, variasi doa dan 
tarawihnya lain," katanya lagi sambil menjatuhkan abu rokok di asbak. Beliau duduk 
bersila. Kaki kanannya menindih kaki kiri, ringkas, rapat tetapi lemas dan rileks, khas gaya 
duduk orang dunia pesantren. 

"Kita sibuk menyenangkan Tuhan dengan doa-doa, tetapi kita hampir tak pernah berusaha 
sibuk menyenangkan umat-Nya. Dikiranya melayani Tuhan cukup dengan doa." 

Saya pun mengangguk-angguk. Asap rokok Kiai terbang di depan hidung saya karena 
tiupan angin dari jendela dan lenyap entah ke mana. Betapa banyak hal sederhana dan 
mudah dalam agama yang tak kita hiraukan-seperti lenyapnya asap rokok Kiai tadi-
padahal semua perkara itu begitu mendasar dan menentukan secara hitam putih benar 
salahnya amal saleh kita. 

MALAM itu saya mencatat perkara penting: Doa yang paling disukai Tuhan bukan bunyi 
kalimat yang fasih bahasa Arab-nya, tetapi tindakan nyata buat menyenangkan umat-Nya-
menyayangi semut, belalang, katak, monyet, lintah, kura-kura, dan mungkin terutama 
meluhurkan manusia dengan ketulusan Matahari menghangatkan Bumi tanpa menuntut 
tambahan bahan bakar dari kita. 

Tulus dalam ibadah menjadi kata kunci. Tanpa ketulusan, kita menipu orang lain, menipu 
Tuhan, dan menipu diri sendiri. 



Catatan tambahan: Tuhan bersukacita mendengar kita berdoa, tetapi lebih bersukacita 
lagi melihat kita beramal nyata-pendeknya kita diminta melakukan apa yang disebut Marx 
praksis revolusioner-karena doa dan sekadar doa biasa tak bisa mengubah dunia. 

Agak banyak alasan mengapa kita berhati-hati dalam berdoa meskipun jelas Tuhan tak 
merasa bising, tidak repot, tidak bingung, tidak kisruh, atau ruwet mendengar simpang 
siurnya doa umat di seluruh jagat raya. Tetapi, patut dicatat, doa kita mungkin 
berseberangan dengan doa orang lain dan seolah langsung di hadapan Tuhan sendiri kita 
saling berebut pengaruh, saling memprovokasi agar Dia memihak kita. 

Di hadapan Tuhan pun, tanpa malu-malu, tanpa rikuh, para calon presiden dan para calon 
wakil presiden seolah berkampanye agar Tuhan memilihnya. Menyogok dengan uang 
jelas tak mungkin, tetapi "menyogok" dengan pengaruh kata-kata memelas, dan janji 
muluk, pasti dilakukan juga. 

"Adakah Tuhan terpesona?" 

"Mungkin tidak." 

Seribu janji boleh menanti, siang-malam boleh saja kita berharap, tetapi tak malukah kita 
bila kita tahu kita tak pernah tulus? Mengapa kita sering begitu dungu dan mengira Tuhan 
bisa ditipu? 

Di masjid, misalnya, kita tafakur dan tampak gigih berdoa, tetapi di saat yang sama ada 
saja yang diam-diam sibuk menyebar fitnah, menyimpan rencana mencelakai dan 
mempermalukan orang lain, atau menyebar kebohongan, seolah doa bisa digabung 
secara harmonis dengan semua keterkutukan itu. 

"Tak tahukah kita bahwa Tuhan tak pernah tidur?" 

"Tahu. Tetapi, jiwa kita yang gelap, tak melihat apa-apa." 

DARI hari ke hari kita menjadi saksi hidup dan tak habis pikir melihat kesalehan dan 
kebejatan berdampingan secara damai. Dengan enak orang berdoa, tetapi sesudah itu 
membawa pulang barang inventaris kantor, dan me-mark-up belanja lembaga, seolah 
lembaga itu peninggalan nenek moyangnya. 

Ada pula orang yang kelihatan saleh dan tekun mengurus rumah Tuhan, tetapi dengan 
nyaman pula mengantongi sebagian honor pengkhotbah. Sekarang, menyimpang dari 
kebenaran tak membuat bersangkutan malu dan tak pula merasa kredibilitas moralnya 
hancur. Di rumah Tuhan pun ada juga tikusnya. 

Kita didera keserakahan? Atau gejolak ambisi tak terkendali untuk merebut jabatan dan 
menguasai materi sehingga kita memusuhi tiap orang yang tak sehaluan dengan kita? Kita 
salah memilih kelompok yang isinya orang-orang sakit, tetapi merasa diri mereka sehat 
dan menuduh pihak lain serba salah? 

Di masyarakat kita-mungkin karena orang tak bahagia di masa kecil, merasa terbuang 
semasa sekolah, dan tak bahagia dalam keluarnya sesudah menikah dan beranak pinak-
sekarang banyak kita temui orang-orang yang sakit. 

Ada yang sakit orientasi nilainya, dan karena itu mereka hidup tanpa paduan superego. 
Ukuran baik-buruk, benar-salah, pantas-tercela, dan mulia-hina terpusat pada cara 
pandangnya sendiri. 



Dasar hitungan hidup mereka ego dan ego. Maka, tak mengherankan bila orientasi sosial, 
politik, dan ekonomi mereka pun pada dasarnya sangat egoistis sifatnya. Juga cara 
pandang kebudayaan dan keagamaannya. Dikiranya agama hanya urusan melayani dan 
menyenangkan hati Tuhan. 

Maka, sekali lagi, orang bisa tampak tiap saat sibuk berdoa sambil menyakiti sesama. Kita 
tertib berdoa, tetapi tak pernah tertib sosial, hukum, maupun politik. Mungkin karena 
dungu, kita memilih mengutamakan doa dan mengabaikan amal nyata.*

[Mohammad Sobary, Kompas, 27 February 2005]



Kesalehan, Pencuri, dan Polisi 

Pada suatu malam di suatu daerah di dalam Kota Makassar ada pencurian. Sejenak 
suasana menjadi heboh. Kehebohan memuncak semakin jelas dan agak melegakan 
ketika ketahuan ke mana si pencuri melarikan diri. 

Massa pun mengejar si pencuri, dan entah bagaimana permulaannya, polisi ikut pula 
mengejar dengan gigih. Abdi hukum ini tangkas dan pencuri ibaratnya hanya tinggal 
dijambak dari jarak kurang sedepa di belakangnya. 

Tiba-tiba si pencuri terantuk dan jatuh. Otomatis ia mengaduh. Dan di mana-mana, tiap 
orang mengaduh dalam bahasa ibunya, yang dikenal akrab sejak kecil, seolah cara 
mengaduh sudah menjadi bagian hidupnya. Begitu juga si pencuri. Ia berteriak spontan: 

"Aduh biyung…" (aduh mak…). 

"Husy, kowe Jowo yo?" (kau Jawa ya?) jawab abdi hukum itu spontan pula. Pak polisi 
mengerti keluhan si pencuri karena ia juga orang Jawa. 

"Nggih pak pulisi" (ya pak polisi) jawab si pencuri. 

"Kono, mlayu…, mlayu…. (sana, lari…, lari…)," perintah pak polisi. Tanpa menunggu 
perintah itu diulang, si pencuri kabur dalam kegelapan malam, dalam kegelapan hukum, 
dalam kegelapan sejarah Kota Makassar. 

Ini, tentu saja, kalau cerita ini benar. Kalau tidak, artinya hanya humor yang dibuat entah 
oleh siapa, tentu saja kita menerimanya dengan enak, tanpa beban-beban, tanpa 
prasangka. Bapak polisi pun akan menerimanya dengan ringan pula karena kalau hal ini 
tidak pernah terjadi, maka dengan sendirinyalah tak ada pihak yang bermaksud menyindir, 
atau menyudutkan pak polisi dan lembaga kepolisian. 

Humor memang tak pernah berhenti pada humor itu sendiri. Tapi ia bukan fakta hukum, 
bukan fakta politik. Karena itu, ia tak harus dianggap mencemarkan siapa pun. 

Apa gunanya kita menyudutkan orang lain, apa lagi lembaga penting, yang notabene 
sangat kita butuhkan tiap hari, demi keamanan dan ketertiban kita? Apa enaknya kita 
menuduh? Bukankah tuduhan sangat mudah berbalik dan dengan mudah pula mencekik 
leher si penuduh sendiri? 

Di mana-mana di luar Kota Makassar, sejak dulu hingga kini, ada pencurian. Zaman 
sekarang jika pencuri tertangkap, massa mengamuk di luar batas kemanusiaan. Pencuri, 
yang mencuri hanya barang sepele, bisa dihakimi massa, dan tak jarang dibakar hidup-
hidup. Kita ngeri melihat potret diri kita menjadi sebengis ini. 

Tapi ada keanehan yang sulit dijelaskan: kenapa pencuri tidak pernah jera, meskipun 
risikonya luar biasa besar dan taruhannya, sekali lagi, dibakar? 

Ini pencuri tingkat kampung, pencuri kecil-kecilan buat menyambung hidup, sekadar agar 
tak mati kelaparan. 



Mencuri buat menyambung hidup bukan tanda kebobrokan moral, melainkan tanda 
kepepet secara ekonomi. Boleh jadi si pencuri melakukan tindakan pencurian itu dengan 
hati tersayat-sayat. Ia tak ingin melumuri jiwanya dengan kezaliman. 

Boleh jadi tiap habis mencuri ia berdoa kepada Tuhan agar perekonomian keluarganya 
membaik, dan berjanji tak akan mencuri lagi. Ia berniat mengubah total cara hidupnya. 
Dengan begini, jelas pada dirinya ada pertobatan dan niat untuk hijrah dari kegelapan ke 
cahaya terang. 

"Bagaimana para pencuri besar, yang mencuri buat kekayaan, atau buat menghimpun 
pengaruh politik sehingga ia bisa menduduki suatu jabatan tinggi, dan di sana ia mencuri 
lagi buat warisan anak cucu selain buat meraih jabatan lebih tinggi? Bagaimana pencuri 
yang mencuri, dan merampok uang negara, dan mengeringkan kas kantor karena aliran 
uang dibelokkan ke rumahnya? 

Pada tingkatan ini, pencuri berhitung menggunakan rumus eksakta dan juga rumus-rumus 
agama. Semua segi dikalkulasi, bahkan diuji coba secara sangat cermat dengan hitungan 
jeli dan "njlimet" dan atas dasar hitungan itu pencuri akan selalu selamat. 

Uang hasil curian itu dibagi ke sana ke mari dan semua pihak kebagian. Ada pihak-pihak 
yang dibikin sangat kaya mendadak, dan terpesona, dan tak akan berani berkutik 
sehingga orang itu akan melindunginya. 

Si pencuri dengan begitu bukan cuma mencuri uang tapi juga mencuri jiwa orang lain agar 
mereka ikut bergabung melindungi kebejatan jiwanya. Sebuah kebejatan selalu 
melahirkan dan beranak-pinak dengan corak kebejatan lain. Masyarakat kita pun penuh 
kebejatan. 

"Ia tidak takut dengan Tuhan?" 

"Takut. Tapi Tuhan pun-setidaknya menurut perasaannya- sudah pula disogoknya. 

"Tuhan? Disogok? Dengan cara apa Tuhan disogok?" 

"Sekali lagi, menurut perasaannya yang sudah gelap dan membatu, dia mengira Tuhan 
bisa disogok." 

"Apa yang dilakukannya?" 

"Ia menjadi dermawan, yang dengan murah membiayai pembangunan demi 
pembangunan rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan yang reyot pun dibangun dengan uang 
curian itu. 

Ketika rumah Tuhan jadi, ia duduk di pojok yang nyaman, dan berdoa di sana tiap habis 
shalat jamaah, tiap habis pertemuan, tiap habis ceramah agama, dan orang lain 
berkesimpulan dia orang saleh dan dermawan. 

Orang-orang menjadikannya idola. Diam-diam mereka berharap bisa mengikuti jejaknya. 
Hal ini membuatnya mabuk. Dia lalu percaya pada kebohongannya sendiri, dan lama-lama 
ia terpesona menyadari betapa ia bisa menipu secanggih itu hingga dirinya sendiri pun tak 
sadar telah tertipu oleh tipuannya sendiri. Masya Allah. 

Orang lain belum tentu sepuluh tahun sekali ke tanah suci, tapi dia bisa tiap saat ke sana. 
Pusing sedikit ke tanah suci. Sebentar-sebentar ke tanah suci. Dan ia berkata dengan 



anggun dan saleh bahwa kita akan semakin dekat kepada Tuhan dan kedekatan kita itu 
akan penuh berkah bila kita rajin "sowan" ke tanah suci. 

Orang-orang pun makin takjub mendengar kata-katanya. Luar biasa. Jarang orang bisa 
mencapai tahap kesalehan setingkat ini. Jarang sekali. Dalam seribu barang kali hanya 
ada satu. 

Pada suatu pagi orang saleh ini diringkus polisi. Kedoknya terbuka. Kita tahu, kesalehan 
tak bisa jadi satu dengan kezaliman. Sepandai-pandai orang membungkus, yang busuk 
berbau juga. Kebenaran tak bisa disatukan dengan kebatilan. Kesalehan itu satu hal. 
Pencuri itu hal lain. Dan polisi lain lagi.*

[Mohammad Sobary, Kompas, 20 Maret 2005 



Kandata 

ADA suatu hari Sang Buddha berjalan-jalan sendirian di tepi kolam teratai di taman surga." 

Inilah kalimat pembukaan Ryunosuke Akutagawa dalam cerpennya Suatu Hari di Surga, 
diterjemahkan Anton Kurnia dari versi Inggris The Spider?s Thread, diambil dari antologi A 
Treasury of Modern Asian Stories, Mentor Books, New  York, 1961. Cerpen ini sekarang 
dapat dibaca dalam Anjing dari Titwal:  Antologi Cerpen Asia, diedit Anton Kurnia, 
diterbitkan Jalasutera,  Yogyakarta, 2003. 

Apa yang ditemukan Sang Buddha di taman surga sana? 

Melalui celah terbuka di antara dedaunan teratai yang memenuhi permukaan  kolam di 
surga, yang airnya bagai kristal itu, pandangan mata orang suci ini dapat menangkap 
kegelapan mengerikan di dasar neraka yang terhampar di bawah kolam tersebut. Di sana 
ada seorang pendosa bernama Kandata, sedang  menjalani siksaan maha berat bersama 
para pendosa lain. 

Selama hidupnya dulu, Kandata seorang perampok ulung, pembunuh, dan gemar 
membakar rumah orang-orang yang dijarahnya tanpa kenal perikemanusiaan. Ia hanya 
memiliki satu jenis kebaikan. Suatu hari ia hendak menginjak lumat seekor laba-laba di 
jalan. Tapi kekejaman yang satu ini dia urungkan. 

"Ah, tidak, tidak. Sekecil ini pun dia mempunyai nyawa. Alangkah memalukannya bila aku 
membunuhnya tanpa alasan," kata Kandata dalam hati.  Dan dibiarkannya hewan itu tetap 
hidup. Cuma itulah amal Kandata, bila betul hal itu tergolong amal. 

Jiwa Sang Buddha tersentuh oleh sepotong kecil kebaikan hati Kandata. Maka  dicobanya 
membantu mengeluarkannya dari neraka. Tapi dengan apa, dan bagaimana caranya? 
Sang Buddha berpikir sejenak. Untunglah di antara daun-daun dan bunga teratai di kolam 
tadi ia melihat seekor laba-laba sedang membuat sarang indah keperak-perakan. Dengan 
tenang Sang Buddha mengambil sehelai jaring laba-laba itu, dan diulurkannya sampai ke 
dasar neraka. 

Melihat benang perak terayun-ayun di atasnya, mantan penjahat ulung itu dengan tangkas 
menangkapnya. Dan dengan sigap ia memanjat. Makin lama makin jauh, makin jauh, dan 
Kandata gembira bisa terlepas dari siksa mengerikan itu. Dalam benaknya, di ujung tali 
sana pastilah surga. Dengan kata lain, jika ia gesit memanjat, dan tenaganya bisa diajak 
kompromi, ia akan sampai ke surga. Hati Kandata berbunga-bunga. 

Tapi betapa mengejutkannya. Ketika melihat ke bawah, di ujung tali yang terjuntai di 
lorong kegelapan sana, para pendosa lain ikut bergayutan memanjat benang perak itu. 
Kandata marah, dan membentak-bentak agar mereka tak ikut memanjat. Ia khawatir 
benang itu terputus, dan ia gagal mencapai surga idamannya. 

Ia berteriak-teriak melarang. Namun para pendosa yang juga ingin merdeka itu tak 
mempedulikannya. Kandata begitu marahnya karena khawatir benang itu putus. Dan 
benar. Tepat di titik tempat ia bergantung, benang itu putus, dan ia terpelanting, 
melayang-layang kembali ke dasar neraka. 

Dari jarak dekat Sang Buddha menyaksikan semua kejadian ini. Keserakahan dan 
egoisme Kandata yang ingin selamat sendiri, yang menjadi penyebab kejatuhannya 
kembali ke dasar neraka, sungguh membuatnya sangat pilu. 



DALAM cerita-cerita rohani Islam, yang menggambarkan betapa maha pemurahnya sifat 
Tuhan, cerita seperti itu banyak kita temukan. Misalnya seorang pelacur yang dalam 
kesadaran fikih kita pastilah masuk neraka, toh akhirnya masuk surga karena jasa kecil 
yang pernah dibuatnya. Ia pada suatu hari menolong seekor anak burung tak berdaya, 
yang terjatuh dari sarangnya. Hanya itu. Anak burung itu ternyata menjadi jembatan 
baginya menuju surga. 

Betapa mencolok bedanya dibanding tragedi Kandata. Saya sendiri terenyuh melihat 
nasib Kandata. Saya menyesali keserakahannya. Tapi jika saya dalam posisi seperti itu, 
saya pun mungkin tak ingin orang lain ikut memanjat, bukan karena tak rela mereka ikut 
masuk surga, melainkan karena saya pun khawatir tali ringkih itu putus. 

Kandata itu, dengan kata lain, gambaran diri kita. Egoismenya juga egoisme kita. Cerita 
Kandata pun pendeknya cerita mengenai diri kita. 

Kalau hal itu terjadi pada Sang Buddha, saya kira dengan murah hati Sang Buddha akan 
mengalah lebih dulu, dan membiarkan orang-orang lain memanjat tali itu sampai di surga. 
Akan halnya nasibnya sendiri, saya kira tak menjadi masalah. Sampai surga syukur, kalau 
tidak pun bukan masalah. Surga neraka bukan isu penting lagi. 

Sufi besar Rabiah al Adawiyah pun begitu pula sikap rohaniahnya. Dalam buku Fariduddin 
Attar, maupun dalam buku Widad el Sakkakini, dan bisa jadi terdapat pula dalam banyak 
buku lain, kita temukan pembelaan Adawiyah terhadap nilai kemanusiaan. 

Ia menyatakan pada Tuhan bahwa bukan surga yang menggiurkan, dan bukan pula 
neraka yang menakutkan yang membuatnya tunduk, taat, dan patuh menyembah Tuhan. 
Ia menyembah Tuhan karena cintanya, bukan karena harapan, atau karena ketakutan. 

Maka, ia pun pernah menggemparkan kaum beriman karena suatu hari ia membawa obor 
dan seember air. Ketika orang bertanya apa gunanya kedua hal itu, dengan tegas 
Adawiyah menjawab, ia ingin membakar surga, dan memadamkan api neraka. Dengan 
begitu, maka kepatuhan kita pada Tuhan akan menjadi sebuah ketulusan, dan bukan 
karena pamrih. 

Ia pun rela dimasukkan neraka asal Tuhan bersedia mengubah badannya menjadi sangat 
besar, lebih besar dari ukuran neraka itu sendiri sehingga tak ada lagi manusia yang bisa 
dimasukkan ke sana. 

Adawiah bisa begini karena ia giat, dan sangat keras melatih diri, agar tiap saat, tiap detik, 
jiwanya penuh dengan cinta. Begitu penuh, dan tulus cintanya, hingga tak seinci pun 
terdapat kekosongan dalam jiwanya untuk benci. Ia bahkan tak membenci jin atau setan, 
karena bagaimana bisa benci, bila jiwanya sudah begitu penuh cinta? 

Adawiyah itu manusia. Sang Buddha manusia. Kandata manusia. Tapi apa bedanya 
Kandata, Sang Buddha, dan Adawiyah? 

Kandata, seperti halnya kita, hidup tidak dengan kualitas cinta seperti itu. Cinta Kandata 
bersifat badani, fisik, dan material, duniawi, temporal. Seperti manusia lain, ia tak sempat 
merawat rohani. Hidupnya untuk badan yang akan busuk, dan lenyap. Ia, sekali lagi, 
mungkin gambaran diri kita sendiri. Kandata dan kita ada dalam satu jiwa. 

[Mohammad Sobary, Kompas, 14 Desember 2003]

****Sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya 

sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. esungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri 
endiri.(DHAMMAPADA, syair 159) 



Hidup Syahid 

Seorang pluralis tidak lahir dengan sendirinya. Pluralis, sebagai sifat, maupun watak, 
terbentuk oleh sebuah proses belajar yang panjang, dan mungkin melelahkan. 

Jadi, pluralis itu hasil ciptaan yang belum tentu sudah jadi. Tak ada pluralis yang bersifat 
become dan mapan. Sifat, atau watak, itu masih terus-menerus dalam penciptaan. Dan 
mungkin dirawat terus-menerus agar bisa tetap konsisten. 

Untuk menjadi pluralis, tak jarang diperlukan pengorbanan. Ia bisa dikucilkan teman-
temannya sendiri, atau diejek, dibenci, dan secara kultural tak lagi dianggap sebagai 
anggota kelompok. 

Sang pluralis juga bisa diancam hukuman mati oleh suatu pusat  kekuasaan atau oleh 
orang-orang yang merasa mendapat limpahan kewenangan langsung dari Tuhan biarpun 
sebenarnya Tuhan tak pernah membisikkan apa pun kepadanya. Di mana-mana orang 
seperti itu kelihatannya selalu ada dan membuat orang lain takut atau cemas. 

Bagi mereka yang berjuang dengan penuh kesadaran, risiko seperti itu sudah mereka 
perhitungkan dan mereka antisipasi sebagai kemungkinan buruk yang bisa muncul. 
Mungkin, akhirnya ia tak takut akan ancaman hukuman mati karena ia tahu yang 
dihadapinya mati syahid, mati di jalan Tuhan. Di banyak kelompok, mati syahid dirindukan. 
Ini sebuah kematian agung. 

Ke-syahid-an itu "iming-iming" dan janji agama yang pasti. Mati syahid dijamin masuk 
surga, langsung tanpa ditanya-tanya lagi. 

Mereka yang menganggap pihak lain serba salah itu pun memiliki klaim perjuangan 
membela agama. Dengan sendirinya mereka pun menggenggam ideologi mati syahid tadi. 
Mereka tak takut mati. 

Dua pihak itu berhadapan satu sama lain. Masing-masing membela agama dan Tuhan. 
Masing-masing tak takut mati. Tetapi, jutaan orang cemas melihat kekerasan itu. 

Relasi kekuasaan antarkelompok seperti ini mengerikan. Berjuta-juta manusia 
mendambakan ketenteraman hidup, tetapi para tokoh malah berbicara tentang mati. 
Berjuta-juta orang menanti lagu kehidupan, para tokoh malah menyanyikan lagu kematian. 

Mereka lupa bahwa ke-syahid-an itu hadiah langit dan bukan sejenis gelar akademis yang 
bisa dicari. Orang akan mati syahid atau tidak bukan urusan manusia. Ke-syahid-an itu 
mahkota langit. Dan sepenuhnya merupakan rahasia langit. 

Mati di jalan Tuhan, mati syahid, tak bisa direncana dan direkayasa manusia. Tetapi, hidup 
syahid merupakan kewajiban yang harus kita perjuangkan dengan gigih. 

Kebudayaan kita lebih membutuhkan orang yang berani hidup syahid, yang mengasihi 
sesama, saling menolong, dan saling melindungi. Kemiskinan, dan orang-orang tak 
berdaya, sangat banyak jumlahnya, dan luar biasa mengenaskannya. Mengurus mereka 
merupakan panggilan  keagamaan yang sangat sentral kedudukannya. 

Hidup harus dipertahankan. Kita mainkan peran keduniaan semaksimal mungkin agar kita 
tampak lebih bermartabat, baru kemudian bicara hak- hak kelangitan. 



Hidup yang belum jadi ini harus dibikin agak mendekati titik "jadi".  Kita yang hari ini gigih 
sebagai pluralis dan sangat toleran belum tentu bebas dari cobaan. 

Sebaliknya, mereka yang antisikap pluralis tak mustahil berubah menjadi pluralis sejati 
dan sangat toleran kepada pihak lain.  

Banyak hal, banyak sifat dan watak, sikap, dan tingkah laku politik di masyarakat kita yang 
dipengaruhi atau bahkan "dibentuk" oleh kepentingan politik dan duit. Sering kita hanya 
bersandiwara dan  membohongi publik. 

Banyak orang berteriak membela agama, padahal tujuannya mencari kemakmuran 
duniawi. Ada lembaga yang mewakili kepentingan rohani, tetapi merusak rohani dan 
kebersamaan yang nyaman dan alami. 

Dari hari ke hari kita hanya melihat para tokoh bermain sandiwara yang buruk dan 
membosankan. Kita sibuk belajar berbohong. 

Sejak dulu peradaban yang kita warisi memang seperti ini wajahnya.  Sejak dulu mandat 
kemanusiaan kita pun jelas: kita diminta melukis atau mewarnai wajah buruk peradaban ini 
menjadi agak lebih cantik. 

Maka, jika benar kita toleran, kita harus toleran bukan hanya kepada orang yang toleran, 
melainkan juga kepada orang yang tak pernah bersikap toleran sekalipun. 

Selebihnya, kita tebarkan kebenaran ke mana-mana tanpa mengenal lelah dengan cara 
yang benar. Dan dengan kesabaran. 

Inilah doktrin ke-syahid-an yang mengajarkan kita berani hidup syahid 

[Mohammad Sobary, Kompas, 14 Agustus 2005]


