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egara Indonesia, kita ta-
hu, berbentuk republik
dan berasaskan Pancasila.

Bukan negara Islam yang ber-
landaskan syariah.

Lantas, apa dasar syad'-nya bahwa
umat Islam di negeri ini mesti loyal terha-
dapnya? Mengapa mereka mesti taat ter-
hadap konstitusi Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI)?

Pertanyaan di atas menjadi relevan buat
kita mengingat akhir-akhir ini muncul dua
macam gejala yang muaranya memosi-
sikan NKRI seakan nasibnya sedang di
ujug tahduk Gejala pertam4 maraknya
kekerasan dan diskriminasi terhadap mi-
noritas atas nama Islam. Kedu4 adanya
sebagian kalangan Islam yang memvonis
NKRI sebagai kafir dan thoghut, sefia
wajib diganti dengan negara syariah.

Untuk mengurai pokok maialabny4
izinkan saya mengutip Abdurrahman Wa-
hid (Gus Dur). Dalam artikelnya "NU dan
Negara Islam", Gus Dur menolak ide negara
Islam karena ifu memberangus hetero-
genitas Indonesia- Ia juga memaparkan
sikap NU yang menerima keabsahan NKRI
bersandar pada keputusan Muktamar Nah-
dlatul LIlama tahun 1935 di Banjarmasin
bahwa kawasan Hindia Belanda wajib di-
pertahankan secara agama Alasannya, ka-
um Muslim bisa bebas menjalankan ajaran
Islam. Atas dasar itulah NU menyatakan
komitrnennya kepada republik kit4 yang
berdasarkan Pancasila dan bukan Islam.

Hal yang meparf<, Muktamar NU 1935
tak langsung mengiecap Hindia Belanda
sebagai kawasan kafir (darul &u.t). Rupa-
nya u-lama NU menyadari, stafus hukum
segala sesuatu tak bisa ditentukan hanya
dengan semata-mata memetik tek agama
(nash) begiJn saja Konteks (al-waqi) 1uga
mesti diperhitungkan.

Kesadaran tentaug konteks inilah yang
mesti diperhitungkan untuk menilai sta-

tus hukum NKRI dari sudut
pandang syariah, dan kenapa
kita wajib loyal kepadanya Ini
berarti, kita mesti tahu dulu
apa sejatinya makna kata
"republilC' yang dilekatkan
pada "Indonesia".

Sederhananyq, repub-
lik adalah tatanan politik
di mana negara menjadi
urusan publik Publik di
sini jadi sumber legitimasi
politilg tetapi sekaligus ja-
di tujuarmya Karena itu, sistem
republik sering kali. dilawankan dengan
monarl<i yang berbasis kekuasaan per-
sonal sang raja Juga dipertentangkanjuga
dengan negara jajahan yang berbasis pada
kuasa kolonial-

Republik adalah sistem yang menjamin
setiap warga terbebas dari dominasi, yang
tak lain adalah kekuas:un sewenang-we-
nang dari pihak luar diri sang warga tadi.
Entah itu dominasi dari individu yang lain,
negar4 atau kelompok masyarakat.

Dengan demikian, pemerintahan repu-
blik-mengutip Hatta dalam I{e Arah In-
donesia lllerdeka (t932)-"senantiasa tak-
luk pada kemauan ralcyat". Artiny4 aturan
yang mengatur ra\yat ditentukan sendiri
oleh mereka. Dalam republik, yangberlaku
adalah kedaulatan ralryat yang didefl-
nisikari oleh Hatta begini: "Rakyat itu
daulat alias raja bagi dirinya sendiri. Tidak
lagi orangseorang atau satu golongan kecil
saja yang memutuskan nasib bangs4 me-
lainkan ralryat sendiri."

Komitmen kebangsaan
' Dengan kata lain, inti dari republik
adalah kelnauan rakyat yang berkehendak
untuk bebas dari dominasi apa pun. Arti-
ny4 pemerintahan yang memimpin dan
hukum yang mengatur mereka mesti ber-
dasarkan pada persetujuan, kesepakatan;
atau perjanjian di antara mereka sendiri.
Secara kelembagaan, hal ini diwujudkan
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melalui demokrasi di mana
rakyat memerintah dirinya
sendiri (selfrule).

Menurut paparan di atas,
anggapan bahwa NKRI ada-

lah sistem kafir yang haram
untuk ditaati dengan telakbisa
dirontokkan berdasarkan ar-

gumen berikul
Pertama sebagaimana dinya-
Gus Dur dalam artikelny4

memang bukan negara Islam.
Namun, tidak berarti hukxm Islam tidak
ditegakkan di situ. Buktinya masyarakat
Muslim bisa dengan bebas menjalankan
ajaran Islam tanpa melalui tang:m negara-
Mengutip Gus Dur, "Mendirikan negara
Islam tidak wajib bagi kaum Muslimiry
tetapi mendirikan masyarakat yalg ber-
pegang pada ajaran Islam adalah sesuatu
yang wajib."

Dengan kata lain, dalam kerangka sis-
tem republi! kaum Muslim tetap menda-
patkah keleluasaan untuk menerapkan
syariah. Namun, penerapannya bdrlang-
sung secara sukarela dan atas kesadaran
sendi{ bukan melalui paksaan dari nega-
ra. Ini tentunya sejalan dengan prinsip
republik yang anti terhadap dominasi da-
lam berbagai bentulmfi

. Kedua tuduhan NKRI identik kekafir-
an mencerminkan kegagalan memahami
hakikat tatanan republit yakni sebagai
negara perjanjian atau kesepakatan antar-
pelbagai elemen bangsa demi melawan
dominasi dalam berbagai bentuknya- .

Pada titik ini ada bailmya saya kutipkaa
keputusan Tanwir Muhammadiyah ten-
tang NKRI plda Juni lalu di Bandung.
Menurut Muhammadiyah, Indonesia yang
berdasarkan Pancasila merupakan negara
perjanjra4 atau kesepakatan (darul'ahdD,
negara kesaksian atau pembuktian (darus
syahadah), serta negara yang aman dan
damai (darussalam). Kepufusan tanwir itu
diperkuat pernyataan Kefua Umum PP
Muhammadiyah Din Syamsuddin bahwa

takan
NKRI I

komitmen terhadap Pancasila adalah ma-
nifestasi komitmen untuk menepati janji,
sesuatu yang diperintahkan dalam Islam.

Ketiga taruhlah benar bahwa NKRI
adalah negara kafir. LaIu apa konsekuen-
sinya bagi warga negara Indonesia yang
Muslim? Di Indonesia kaum Muslim
mendapatkan jaminan keamanan penuh
dan bebas menjalankan agamanya Ini
berarti NKRI bukanlah Darul Harbiyang
mesti diubah menjadi Darul Islam.

Dari sudut pandang hukum Islam,
orang Islam yang tinggal dan mer{adi
warga negara di negara kafir yang tidak
memer.angi umat Islam sesungguhnya ter-
ikat kontrak dengan negara itu. Dengart
begitu, jika ia melanggar konstitusi negara
itu, apalagt berupaya menggantinya de-
ngan yang lain, ia sesungguhnya menjadi
pengkhianat kontrak

Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali"
menulis dalam Al Mughnzi "Muslim yang
tinggal di negara kaum kafir dalam ke-
adaan aman haruslah mematuhi kontrak-
nya terhadap negara itu karena mereka
memberikan jaminan keamanan semata-
mata karena adanya kontrak bahwa si
Muslim tak akan berkhianat. Ketahuilah,
pengktrianatan terhadap kontrak @hadr)
adalah tindakan yang dilarang dalam Is-
Iam." Nabi bersabda: "Al muslimun'inda
syuruthihim-kaun Muslim terikat de-
ngan pe{anjian yang telah mereka sepa-
kati." Dan, kata Nab!: "sesiapa mengkhia-
nati suatu kesepakatan, maka pada hari
kiamat nanti anusnya akan ditancapi ben-
dera sehingga perbuatan khianatnya akan
ketahuan secara terbuka

Mungkin karena tahu akan kerasnya
kecaman Nabi terhadap pengkhianatan
terhadap suatu kesepakatan (ghadr), maka
Gus Dur tak henti-hentinya menyerukan
kaum Muslim Indonesia tintuk memegang
teguh komitmen mereka terhadap NKRI.
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