MENELUSURI ORISINALITAS GAGASAN SEKULARISASI NURCHOLISH MADJID
Kontribusi dari Adnin Armas

Gagasan sekularisasi di Indonesia sulit dilepaskan dari nama Nurcholish Madjid, yang pada tanggal 2 Januari 1970
meluncurkan gagasannya dalam diskusi yang diadakan oleh HMI, PII, GPI, dan Persami, di Menteng Raya 58. Ketika itu,
Nurcholish meluncurkan makalah berjudul &ldquo;Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi
Umat&rdquo;. Gagasan itu kemudian diperkuat lagi dengan pidatonya di Taman Ismail Marzuki Jakarta, pada tanggal 21
Oktober 1992, yang dia beri judul "Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia". Setelah itu,
berjubellah para propagandis sekularisasi di Indonesia. Tulisan berikut ini menelusuri jejak gagasan sekularisasi dalam
pemikiran Nurcholish Madjid: apakah gagasan itu orisinal ataukah &ldquo;impor&rdquo; dari kalangan pemikir Kristen
Barat? Penelusuran ini sangat penting, sebab gagasan sekularisasi kemudian berujung kepada penolakan terhadap
penerapan syariat Islam dalam wilayah publik dan kenegaraan. Bahkan, dalam beberapa hal, kemudian gagasan ini
dikembangkan ke sana kemari, pada tataran teologis dengan penerimaan terhadap konsep Teologi Inklusif dan
Pluralisme Teologis. Secara terbuka, seorang tokoh Islam Liberal, misalnya, menyatakan, bahwa konsep negara sekular
adalah lebih unggul, karena bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus. (Majalah Tempo, 1925 November 2001).
Hasil penelusuran terhadap gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid menunjukkan, bahwa gagasan tokoh
&ldquo;pembaharu&rdquo; Islam di Indonesia itu ternyata &ldquo;tidak orisinal&rdquo;. Sebagian besar gagasannya
diadopsi dari pemikiran Harvey Cox dan Robert N. Bellah, yang mengelaborasi gagasannya dari konsepsi dan sejarah
Kristen. Memang, gagasan Cox dan Bellah dimodifikasi oleh Nurcholish Madjid dan dicarikan justifikasinya dari dalam
ajaran Islam. Namun, sayangnya, Nurcholish mengabaikan perbedaan prinsip antara konsepsi dan sejarah Kristen
dengan konsepsi dan sejarah Islam.
Istilah Sekularisasi Menurut Nurcholish, pendekatan dari segi bahasa akan
banyak menolong menjelaskan makna suatu istilah. Tentang etimologi sekularisasi, dia berpendapat: Kata-kata
&ldquo;sekular&rdquo; dan &ldquo;sekularisasi&rdquo; berasal dari bahasa Barat (Inggris, Belanda dan lain-lain).
Sedangkan asal kata-kata itu, sebenarnya, dari bahasa Latin, yaitu saeculum yang artinya zaman sekarang ini. Dan katakata saeculum itu sebenarnya adalah salah satu dari dua kata Latin yang berarti dunia. Kata lainnya ialah mundus.
Tetapi, jika saeculum adalah kata waktu, maka mundus adalah kata ruang&rdquo;.[1] Pendapat Nurcholish mengenai
etimologi sekular ini dapat ditelusuri dari pemikiran Harvey Cox, yang pada tahun 1960-an, sudah lebih dahulu
menjelaskan secara rinci, bahwa istilah Inggeris secular berasal dari bahasa Latin saeculum yang berarti zaman
sekarang ini (this present age). Ada satu kata lain dalam bahasa Latin yang juga menunjukkan makna dunia yaitu
mundus, yang kemudian di Inggriskan menjadi mundane. Kata saeculum lebih menunjukkan masa (time) berbanding
mundus yang menunjukkan makna ruang (space). Kata saeculum sepadan dengan kata aeon dalam bahasa Yunani
kuno dan kata mundus sepadan dengan kata cosmos juga dalam bahasa Yunani kuno. Menurut Harvey Cox,
disebabkan kata &ldquo;dunia&rdquo; di dalam bahasa Latin memiliki dua istilah yang berbeda, yaitu mundus dan
saeculum, maka kata dunia di dalam bahasa Latin menjadi suatu kata yang ambivalent. Ambivalensi kata
&ldquo;dunia&rdquo; ini, menurut Cox, sebenarnya mengungkapkan problem teologis yang dapat ditelusuri kembali dari
perbedaan konsep antara Yunani dan Ibrani. Orang Yunani kuno memandang realitas itu sebagai suatu ruang,
sementara dalam bahasa Ibrani, dunia itu menunjukkan suatu masa. Bagi orang Yunani, dunia adalah sebuah ruang,
sebuah tempat. Event&ndash;event terjadi di dalam (within) dunia, tetapi tiada satu pun yang penting terjadi kepada (to)
dunia. Sebaliknya, dalam bahasa Ibrani, esensi dunia adalah sejarah. Peristiwa yang terjadi secara berurutan, bermula
dari penciptaan dan menuju kesempurnaan.[2] Yahudi menganggap bahwa dunia ini diciptakan Tuhan supaya manusia
mencintainya dan membawa kesempurnaan.[3] Jadi, jika orang Yunani kuno memandang realitas itu menurut ruang,
maka orang Yahudi memandang realitas itu menurut masa. Ketegangan konsep antara keduanya kemudian berdampak
terhadap teologi Kristen sejak awal pembentukannya.[4]
Setelah mengungkap etimologi kata &ldquo;sekular&rdquo;,
Nurcholish berpendapat bahwa kata dunia adalah istilah yang paralel dalam bahasa Yunani kuno, Latin, dan bahasa
Arab (al-Quran). Nurcholish kemudian menjelaskan: &ldquo;Itulah sebabnya, dari segi bahasa an sich pemakaian
istilah sekular tidak mengandung keberatan apa pun. Maka, benar jika kita mengatakan bahwa manusia adalah makhluk
duniawi, untuk menunjukkan bahwa dia hidup di alam dunia sekarang ini, dan belum mati atau berpindah ke alam baka.
Kemudian, kata &ldquo;duniawi&rdquo; itu diganti dengan kata &ldquo;sekular&rdquo;, sehingga dikatakan, manusia
adalah makhluk sekular. Malahan, hal itu tidak saja benar secara istilah, melainkan juga secara kenyataan.&rdquo;[5]
Jadi, secara etimologis, kata Nurcholish, tidak ada masalah menggunakan kata sekular untuk Islam, karena memang
manusia adalah makhluk sekular. Dia jelaskan lagi: &ldquo;Dalam permulaan pemakaiannya, istilah sekular memang
lebih banyak menunjukkan pengertian tentang dunia, yang secara tersirat tergambarkan sifat-sifatnya yang rendah dan
hina. Tetapi, lama kelamaan pengertian yang tidak adil itu, dalam dunia pemikiran Barat, menjadi berkurang dan
menghilang. Pengertian bahwa dunia ini adalah alam yang rendah dan hina merupakan tanggungjawab filsafat-filsafat
hidup yang berlaku umum di dunia Barat waktu itu.&rdquo;[6] Sayangnya, Nurcholish tidak menyebutkan perubahan
makna terhadap kata sekularisisasi. Padahal, penjelasan perubahan makna ini sebenarnya sudah diungkapkan lebih
terperinci oleh Cox. Menurut Cox, pengaruh kepercayaan Ibrani terhadap dunia Hellenistik, melalui perantara orangorang Kristen awal, adalah &ldquo;mentemporalisasikan&rdquo; (temporalize) realitas. Hasilnya, dunia menjadi sejarah,
cosmos menjadi aeon, mundus menjadi saeculum. Jadi, kata secular sebenarnya adalah korban pertama dari
ketidakinginan orang Yunani kuno untuk menerima historisitas Ibrani. Demikian simpul Harvey Cox, seorang teolog dan
sosiolog Harvard University.[7]
Jadi, disebabkan pengaruh Ibrani itu, konsep sekular menunjukan
&ldquo;kondisi&rdquo; (condition) dunia ini, pada zaman ini (this age), atau &lsquo;masa sekarang&rsquo; (now). Zaman
ini atau masa sekarang berarti peristiwa-peristiwa di dunia ini, dan ini juga bermakna peristiwa-peristiwa kontemporer.
Penekanan makna yang ditentukan oleh masa atau periode tertentu dianggap sebagai proses sejarah (historical
process). Jadi, inti dari makna &ldquo;sekular&rdquo;, adalah bahwa konteks dunia berubah terus-menerus. Akhirnya,
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berujung pada kesimpulan, bahwa nilai-nilai keruhanian adalah relatif. Cox kemudian meneliti perubahan makna yang
terjadi pada kata sekularisasi. Menurut Cox, sejak awal, disebabkan pengaruh Helenistik, makna kata sekular sudah
merujuk kepada sesuatu yang inferior. Sekular sudah bermakna perubahan di &ldquo;dunia ini&rdquo; bertentangan
dengan &ldquo;dunia agama&rdquo; yang kekal-abadi. Implikasinya, dunia agama yang kekal-abadi, yang tidak berubah
adalah benar. Karena itu, ia lebih hebat dari dunia &ldquo;sekular&rdquo; yang berlalu (passing) dan bersifat sementara
(transient).
Makna kata sekular semakin memiliki konotasi negatif ketika terjadinya sintesis pada abad pertengahan
antara Yunani kuno dan Ibrani (Hebrew). Sintesis itu ialah bahwa dunia ruang (spatial world) lebih tinggi dan lebih
agamis, sedangkan dunia sejarah yang berubah adalah lebih rendah atau dunia &ldquo;sekular&rdquo;. Ini sebenarnya
pengaruh filsafat Hellenistik kepada ajaran Kristen, simpul Cox.
Padahal, Bible sudah menegaskan bahwa di bawah
kekuasaan Tuhan segala kehidupan tergambar di dalam limbo sejarah. Ajaran Bible menyatakan bahwa kosmos
tersekularkan. Tapi, pernyataan ini telah kehilangan gaungnya. Kata sekularisasi, yang pertamanya memiliki makna yang
sangat sempit dan khusus, kemudian perlahan-lahan meluas. Sekularisasi yang pada awalnya bermakna proses
pindahnya tanggung-jawab pendeta &ldquo;yang agamis&rdquo; menjadi seorang parokia, semakin meluas menjadi
pemisahan kekuasaan antara Paus dan Kaisar. Sekularisasi bermakna pembagian antara institusi spiritual dan sekular.
&ldquo;Sekularisasi&rdquo; bermakna pindahnya tanggung-jawab tertentu dari Gereja ke kekuasaan politik.
Makna
yang sudah meluas ini terus berlanjut dalam periode Englihtenment dan Revolusi Perancis. Bahkan sekarang pun
makna seperti ini tetap digunakan di negara-negara yang mewarisi budaya Katolik. Konsekwensinya, proses pindahnya
sebuah sekolah atau sebuah rumah sakit dari Gereja ke administrasi publik, misalnya, disebut sekularisasi. Makna ini
kemudian berubah akhir-akhir ini. Sekularisasi bermakna gambaran sebuah proses pada level budaya, yang paralel
dengan level politik. Sekularisasi berarti hilangnya diterminasi agamis terhadap simbol-simbol integrasi budaya.
Sekularisasi budaya adalah hal yang lazim dan tak dapat dihindari dari sekularisasi politik dan sosial.[8]
Jadi, menurut
Cox, dunia ini tidak lebih rendah dari dunia agamis. Karena itu, sekularisasi adalah proses penduniawian hal-hal yang
memang bersifat duniawi. Penjelasan Cox ini identik dengan penjelasan Nurcholish tentang &ldquo;sekularisasi&rdquo;
dan &ldquo;penduniawian&rdquo;. Menurut Nurholish, konsep tentang dunia sebagai tempat hidup yang bernilai rendah
dan hina bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan curiga kepada kehidupan
duniawi ini, apalagi lari dari realitas kehidupan duniawi. Sehingga, sekularisasi adalah proses penduniawian.[9]
Sekularisme dan Sekularisasi Salah satu argumentasi Nurcholish yang terkenal dalam mempertahankan pendapatnya
adalah pembedaan antara &ldquo;sekularisasi&rdquo; dan &ldquo;sekularisme&rdquo;. Dalam hal ini, Nurcholish
mengutip pendapat Harvey Cox.[10] Memang, menurut Cox, sekularisasi mengimplikasikan proses sejarah, hampir pasti
tak mungkin diputar kembali. Masyarakat perlu dibebaskan dari kontrol agama dan pandangan hidup metafisik yang
tertutup (closed metaphysical worldviews). Jadi, intinya, sekularisasi adalah perkembangan yang membebaskan (a
liberating development). Sebaliknya, sekularisme adalah nama sebuah ideologi. Ia adalah sebuah pandangan hidup
baru yang tertutup yang fungsinya sangat mirip dengan agama. Selain itu, lanjut Cox, sekularisasi itu berakar dari
kepercayaan Bible. Pada taraf tertentu, ia adalah hasil otentik dari implikasi kepercayaan Bible terhadap sejarah Barat.
Oleh sebab itu, sekularisasi berbeda dengan sekularisme -- yaitu idiologi (isme) yang tertutup. Bagi Cox, sekularisme
membahayakan keterbukaan dan kebebasan yang dihasilkan oleh sekularisasi. Oleh sebab itu, sekularisme harus
diawasi, diperiksa dan dicegah untuk menjadi idiologi negara.[11]
Sedangkan Nurcholish menjelaskan tentang ini,
dengan menyatakan, pembedaan antara &ldquo;sekularisasi&rdquo; dan &ldquo;sekularisme&rdquo; semakin jelas jika
dianalogikan dengan pembedaan antara rasionalisasi dan rasionalisme. Seorang Muslim harus bersikap rasional, tetapi
tidak boleh menjadi pendukung rasionalisme. Rasionalitas adalah suatu metode guna memperoleh pengertian dan
penilaian yang tepat tentang suatu masalah dan pemecahannya. Rasionalisasi adalah proses penggunaan metode itu.
Analoginya, lanjut Nurcholish, sekularisasi tanpa sekularisme, yaitu proses penduniawian tanpa paham keduniawian,
bukan saja mungkin, bahkan telah terjadi dan terus akan terjadi dalam sejarah. Sekularisasi tanpa sekularisme adalah
sekularisasi terbatas dan dengan koreksi. Pembatasan dan koreksi itu diberikan oleh kepercayaan akan adanya Hari
Kemudian dan prinsip Ketuhanan. Sekularisasi adalah keharusan bagi setiap umat beragama, khususnya ummat
Islam.[12]
Justifikasi Sekularisasi
Dalam menggulirkan gagasan sekularisasinya, Nurcholish mencari justifikasi
ajaran-ajaran Islam. Ia, misalnya, menyatakan, gagasan sekularisasi dapat dijustifikasi dari dua kalimat syahadat, yang
mengandung negasi dan afirmasi. Menurut tafsirannya, kalimat syahadat menunjukkan bahwa manusia bebas dari
berbagai jenis kepercayaan kepada tuhan-tuhan yang selama ini dianut, kemudian mengukuhkan kepercayaan kepada
Tuhan yang sebenarnya. Dan Islam dengan ajaran Tauhidnya yang tidak kenal kompromi itu, telah mengikis habis
kepercayaan animisme. Ini bermakna dengan tauhid, terjadi proses sekularisasi besar-besaran pada diri seorang Animis.
Manusia ditunjuk sebagai khalifah Tuhan di bumi karena manusia memiliki intelektualitas, akal pikiran, atau rasion.
Dengan rasion inilah, manusia mengembangkan diri dan kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu terdapat konsistensi
antara sekularisasi dan rasionalisasi Kemudian, terdapat pula konsistensi antara rasionalisasi dan desakralisasi.
Nurcholish melanjutkan argumentasinya, di dalam Islam ada konsep &ldquo;Hari Dunia&rdquo; dan &ldquo;Hari
Agama&rdquo;. Hari agama ialah masa di mana hukum-hukum yang mengatur hubungan antara mannusia tidak berlaku
lagi, sedangkan yang berlaku ialah hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebaliknya, Pada Hari Dunia yang sekarang
kita jalani ini, belum berlaku hukum-hukum akhirat. Hukum yang mengatur perikehidupan ialah hukum-hukum
kemasyarakatan manusia.
Nurcholish melanjutkan argumentasinya, bahwa kalimat Basmallah (Atas nama Tuhan),
juga menunjukkan bahwa manusia adalah Khalifah Tuhan di atas bumi. Selain itu, al-Rahman menunjukkan sifat kasih
Tuhan di dunia ini (menurut ukuran-ukuran duniawi), sedangkan al-Rahim menunjukkan sifat Kasih itu di akhirat
(menurut norma-norma ukhrawi). Penghayatan nilai/spiritualkeagamaan bukanlah hasil kegiatan yang serba rasionalistis.
Demikian pula sebaliknya, masalah-masalah duniawi tidak dapat didekati dengan metode spiritualistis. Keduanya
mempunyai bidang yang berbeda, meskipun antara iman dan ilmu itu terdapat pertalian yang erat.[13] Sebelum Cak
Nur menjustifikasi bahwa akar sekularisasi ada dalam ajaran Islam, Harvey Cox sebelumnya juga sudah berpendapat
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bahwa akar sekularisasi ada di dalam ajaran-ajaran Bible.[14] Cox menjustifikasi gagasan ini dengan mengutip
pandangan Friedrich Gogarten, seorang teolog Jerman, yang mengatakan, bahwa sekularisasi, &ldquo;adalah
konsekwensi sah dari implikasi keimanan Bible terhadap sejarah&rdquo;.[15] Cox menambahkan terdapat tiga
komponen penting dalam Bible yang menjadi kerangka asas kepada sekularisasi, yaitu: &lsquo;disenchantment of
nature&rsquo; yang dikaitkan dengan penciptaan (Creation), &lsquo;desacralization of politics&rsquo; dengan migrasi
besar-besaran (Exodus) kaum Yahudi dari Mesir dan &lsquo;deconsecration of values&rsquo; dengan Perjanjian Sinai
(Sinai Covenant).[16]
Sekularisasi: Keharusan Kristiani Sekularisasi sebenarnya bermula dari penafsiran baru teolog
Barat terhadap Bible.[17] Penafsiran baru ini menolak penafsiran lama yang menyatakan bahwa ada alam lain yang
lebih hebat dan lebih agamis dari alam ini. Penafsiran baru ini juga membantah peran dan sikap Gerejawan yang
mengklaim bahwa Gereja memiliki keistimewaan sosial, kekuatan, dan properti khusus.[18] Penafsiran atau teologi baru
inilah yang kemudian dirangkai menjadi teologi sekular; yang mengkritik posisi Gereja dengan teologi lamanya yang
dianggap ideal. Khususnya, pada saat institusi Gereja memiliki kekuasaan dan peran sentral pada abad pertengahan
Eropa.
Sejarah peradaban Barat menunjukkan bahwa dominasi Gereja menghambat kemajuan ilmiah. Akibatnya,
terjadi konflik antara akal dengan Bible. Barat menyebut sejarah zaman pertengahan itu sebagai zaman kegelapan (dark
ages). Saat itu, akal disubordinasikan di bawah Bible. Karena itu, mereka menamakan sejarah peradaban Eropa pada
abad ke-15 dan 16 sebagai zaman kelahiran kembali (renaissance), karena akal bebas dari Bible. Mereka juga
kemudian menyebut abad ke-17 sampai abad ke-19 sebagai zaman Pencerahan Eropa (European Enlightenment) yang
sebenarnya adalah kesinambungan renaissance. Periode ini ditandai dengan semaraknya semangat rasionalisasi oleh
Barat. Para filosof, teolog, sosiolog, psikolog, sejarawan, politikus dan lain-lainnya menulis tentang berbagai karya yang
menitikberatkan aspek kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan.
Jadi, gagasan sekularisasi muncul karena tidak
sanggupnya doktrin dan dogma agama Kristen berhadapan dengan Barat yang terdiri dari beragam unsur. Hasilnya,
para teolog Eropa dan Amerika seperti Ludwig Feurbach, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Paul van Buren, Thomas
Altizer, Gabriel Vahanian, William Hamilton, Woolwich, Werner and Lotte Pelz, dan beberapa lainnya, menggagas
revolusi teologi radikal. Cox menggelari mereka sebagai para &ldquo;teolog kematian Tuhan&rdquo; (death-of God
theologians). Mereka menegaskan bahwa untuk menghadapi sekularisasi, ajaran Kristiani harus disesuaikan dengan
pandangan hidup saintifik modern.[19]
Ludwig Feurbach menegaskan bahwa prinsip filsafat bukanlah Substansi-nya
Spinoza, atau Ego-nya Kant dan Fichte, bukan juga Identitas Absolut-nya Schelling, bukan juga Akal Absolut-nya Hegel,
bukan pula konsep wujud yang abstrak, tetapi realitas wujud yang benar, yaitu Manusia. Oleh sebab itu, manusia
merupakan prinsip filsafat yang paling tinggi. Sekalipun agama atau teologi menyangkal, namun hakikatnya agama yang
menyembah manusia (religion that worships man). Agama sendiri yang menyatakan: Tuhan adalah manusia dan
manusia adalah Tuhan (God is man, man is God). Jadi, agama akan menafikan Tuhan yang bukan manusia. Makna
sebenarnya dari teologi adalah antropologi (The true sense of Theology is Anthropology). Agama adalah mimpi akal
manusia (Religion is the dream of human mind).[20]
Pemikiran Feurbach kemudian sangat mewarnai para sosiolog
dan teolog seperti Karl Barth, Martin Buber dan Karl Marx. Karl Barth, misalnya, menegaskan bahwa &ldquo;agama
sebagai ketidakpercayaan&rdquo; (Religion as Unbelief). Gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Dietrich
Bonhoeffer. Bonhoeffer mendesak para teolog Kristen agar menyampaikan risalah Kristiani kepada manusia sekular
sekarang dengan ungkapan: &ldquo;kita sedang menuju ke suatu masa yang tiada agama sama sekali&hellip;
Bagaimana agar kita berbicara mengenai Tuhan tanpa agama&hellip; Bagaimana supaya kita berbicara dengan gaya
sekular yang baru tentang Tuhan?&rdquo; Bagi Bonhoeffer, seorang Pastor Jerman yang dieksekusi oleh SS Nazi,
agama harus dipisahkan dari kepercayaan (faith). Dia selanjutnya mengatakan dengan frasenya yang paradoks:
&ldquo;sudah tiba saatnya bagi Kristen tanpa agama&rdquo; (a religionsless Christianity). Seirama dengan Barth dan
Bonhoeffer, Gabriel Vahanian, seorang Teolog Neo-Calvinis juga mengatakan: &ldquo;sekular adalah keharusan
seorang Kristiani&rdquo;. Bagi Vahanian, kematian Tuhan adalah peristiwa agama dan budaya sekaligus. Dalam
masyarakat yang modern dan saintifik, peristiwa-peristiwa dalam Bible dianggap sebagai mitos, sudah lapuk, dan tidak
terpakai lagi. Werner and Lotte Pelz juga mengumandangkan &ldquo;Tuhan tiada lagi&rdquo; (God is no more).
Woolwich dengan nada yang sama juga berpendapat bahwa &ldquo;Tuhan tanpa Tuhan&rdquo; (God without God).
Dengan pendapat-pendapat seperti itu, tidak berarti para teolog tersebut menjadi atheis, karena mereka masih
mempercayai wujudnya Tuhan. Menurut mereka, di dalam zaman modern ini, Tuhan sudah tidak berperan lagi dalam
kehidupan masyarakat. Inilah yang terjadi di masyarakat Kristen Barat. Tuhan diposisikan sebagai di luar urusan
kehidupan manusia. Tuhan tidak berhak campur tangan dalam kehidupan manusia. Manusia harus mengatur hidupnya
sendiri, dengan hokum-hukum yang mereka buat sendiri. God is no more!. Memang ada sebagian teolog konservatif -seperti E. L. Mascal -- yang setia berpegang teguh kepada &ldquo;tradisi&rdquo; Kristen. Namun, pendapat ini tidak
berpengaruh terhadap kehidupan realitas mayasrakat Kristen. Harvey Cox -- dengan teologi sekularnya -- ingin
menjembatani dua kubu yang paradoks secara ektrims, yakni teologi konservatif dan teologi radikal. Cox mengkritik
pendapat para teolog kematian Tuhan, karena mereka keliru karena dua faktor. Pertama, Mereka telah menjadikan
pandangan hidup saintifik modern sebagai parameter, padahal humanisme saintifik modern itu beraneka-ragam. Selain
itu, para saintis pun mengakui bahwa metodologi saintifik bersifat operasional dan berada dalam ruang lingkup yang
terbatas. Oleh sebab itu, metodologi saintifik tidak menawarkan &ldquo;pandangan hidup&rsquo;. Kedua, pendapat
teolog radikal terhadap teologi Kristen tidak kritis dan ahistoris. Mereka menganggap isi doktrin Kristen tidak berubah,
maka perlu dibuang.[21]
Namun, Cox juga tidak konsisten. Cox sendiri memuji konsep teologi Bonhoeffer. Cox
mengatakan: kita masih sangat jauh untuk &ldquo;melintasi Bonhoeffer&rdquo; (we are very far from being
&ldquo;beyond Bonhoeffer&rdquo;).[22] Jadi, sebenarnya teologi sekular dan &lsquo;teologi kematian Tuhan&rsquo;
adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Pada tahap awal, Teologi secular tampak seolah-olah membela agama dan
menempatkan agama posisi terhormat dan suci (karena tidak campur tangan dalam urusan profan), tetapi konsep ini
sebenarnya membunuh agama, sebagaimana konsepsi para teolog kematian Tuhan itu.
Bebas Agama Dunia, kata
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Cox, perlu dikosongkan dari nilai-nilai ruhani dan agama. Dalam istilah Cox, ini disebut &lsquo;disenchantment of
nature&rsquo;, berasal dari terjemahan die Entzauberung der Welt, yang diambil dari gagasan Max Weber, seorang
sosiolog Jerman.[23] Sains bisa berkembang dan maju, jika dunia ini dikosongkan dari tradisi atau agama yang
menyatakan bahwa ada kekuatan supernatural yang menjaga dunia ini. Disebakan kekuatan ghaib itulah, maka bagi
tokoh-tokoh agama konservatif, dunia ini tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Padahal, pembebasan dunia ini
dari nilai-nilai gaib itu menjadi syarat penting bagi usaha-usaha urbanisasi dan modernisasi. Manusia harus
mengeksploitasi alam seoptimal mungkin, tanpa perlu dibatasi oleh pandangan hidup agama apa pun. Jika dunia ini
dianggap sebagai manifestasi dari kuasa supernatural, maka sains tidak akan maju dan berkembang. Jadi, dengan cara
apa pun, semua makna-makna ruhani keagamaan ini mesti dihilangkan dari alam. Maka, ajaran-ajaran agama dan
tradisi harus disingkirkan. Jadi, alam tabi&rsquo;i bukanlah suatu entitas suci (divine entity).[24]
Konsep sekularisasi
dalam politik diistilahkan dengan &lsquo;Desacralization of politics&rsquo;, yang bermakna bahwa politik tidaklah sakral
(desakralisasi politik). Jadi, unsur-unsur ruhani dan agama harus disingkirkan dari politik. Oleh sebab itu juga, peran
ajaran agama ke atas institusi politik harus disingkirkan. Ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial
yang juga akan membenarkan munculnya proses sejarah. Segala macam kaitan antara kuasa politik dengan agama
dalam masyarakat apa pun tidak boleh berlaku karena dalam masyarakat sekular, tidak seorang pun memerintah atas
otoritas &lsquo;kuasa suci&rsquo;. (Dari gagasan ini bisa dipahami, jika kaum sekular menolak mati-matian penerapan
syariat Islam dalam kehidupan politik). Sebagaimana halnya sekularisasi dalam dunia dan politik, sekulariasi juga
terjadi dalam kehidupan dengan penyingkiran nilai-nilai agama (deconsecration of values/dekonsekrasi nilai-nilai).
Mereka akan menyatakan, bahwa kebenaran adalah relatif. Tidak ada nilai yang mutlak. Sistem nilai manusia sekular
harus dikosongkan dari nilai-nilai agama. Karena perspektif seseorang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, maka
tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan sistem nilainya ke atas orang lain. Manusia sekular mempercayai
bahwa &lsquo;wahyu langit&rsquo; bisa difahami karena terjadi dalam sejarah, yang dibentuk oleh kondisi sosial dan
politik tertentu. Jadi, sebenarnya, semua sistem nilai, terbentuk oleh sejarah yang mengikuti ruang dan waktu dan
tertentu. Sekularisasi meletakkan tanggungjawab ke dalam otoritas manusia untuk membina sistem nilai. Sekularisasi
akan menjadikan sejarah dan masa depan cukup terbuka untuk perubahan dan kemajuan karena manusia akan bebas
membuat perubahan serta pro-aktif dalam proses evolusi. Dengan konsep ini, manusia sekuler bisa tidak akan mengakui
kebenaran Islam yang mutlak. Mereka akan menolak konsep-konsep Islam yang tetap (tsawabit), karena semuanya
dianggap relatif. Kebenaran bagi mereka adalah yang &ldquo;berlaku di masyarakat&rdquo; dan bukan yang
dikonsepkan dalam al-Quran. Gagasan sekularisasi yang dipopulerkan Cox, mendapatkan sambutan hangat oleh para
pemikir Kristen Barat pada tahun 60-an. Robert N. Bellah, yang dipengaruhi gagasan Marxist, juga tidak terlepas dari
pemikiran Cox. Karyanya &lsquo;Beyond Belief&rsquo; memiliki banyak kesejajaran dengan apa yang telah diungkapkan
Cox. [25] Bellah juga melanjutkan gagasan sekularisasi dalam bidang politik dengan gagasan &lsquo;civil
religion&rsquo;.[26] Konsep sekularisasi yang dianut Bellah juga kepanjangan gagasan sekularisasi yang dikembangkan
Cox. Bellah mengutip pendapat Cox ketika mendiskusikan Tradisi Islam dan Problem-Problem Modernisasi.[27]
Kesimpulan Fakta-fakta yang telah terungkap menunjukkan, gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid banyak
mengadopsi gagasan yang dikembangkan Harvey Cox &ndash; yang berangkat dari konsep dan pengalaman sejarah
agama Kristen. Banyak yang menyebutkan, bahwa sekularisasi sudah merupakan keharusan bagi dunia, karena
kuatnya dominasi Barat. Seharusnya, ilmuwan Muslim bersikap kritis saat mengadopsi gagasan-gagasan seperti ini,
karena konsep sekularisasi memang bertentangan dengan konsep Islam. Sejarah Islam juga tidak pernah mengalami
pengalaman pahit dalam hubungan antara agama dengan negara, atau pertentangan antara agama dengan sains
seperti dalam sejarah Kristen. Karena itu, tidak bijak, jika konsep dan gagasan sekularisasi ini kemudian diadopsi dan
diterapkan dalam masyarakat Muslim, yang memiliki pandangan hidup sendiri.
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