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Gadis Arivia: Saya ingin mengucapkan selamat datang ke kantor
Jurnal Perempuan. Kami semua sangat senang dan antusias
berdiskusi dengan anda hari ini. Sudah lama kami mendambakan
saat ini karena kami ingin mendengarkan anda berbicara serta
berbagi cerita. Kita bisa memakai bahasa Inggris dan Indonesia di
dalam forum diskusi ini.
Irshad Manji: Saya akan berbicara dalam bahasa Inggris, pelanpelan sehingga bisa dimengerti.
Gadis Arivia: Jadi, seperti kata Mariana, diskusi kita bersifat dialog.
Kita akan memulai dari pengalaman beberapa hari ini dari Irshad
Manji. Mungkin Irshad bisa mulai dengan menceritakan kepada
kami apa yang sebenarnya terjadi kemarin di dalam acara diskusi
Salihara.
Irshad Manji: Terima kasih. Saya akan memulai dengan
menanyakan kepada anda apakah anda ingin saya menceritakan
hanya garis besar saja atau secara rinci? (Peserta menjawab secara
rinci). Mudah-mudahan tidak terlalu membosankan ya. Jadi, dari
perspektif saya, semua awalnya berjalan dengan baik. Tadinya kita
akan berdialog di panggung dan kemudian tanya jawab dengan
peserta. Berdialog dengan peserta merupakan bagian yang paling
penting buat saya sebab saya ingin mendengarkan apa yang
dikatakan peserta. Tapi baru tiga menit saya berbicara, seorang
laki-laki yang memakai baju biasa berbicara agak keras dengan
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HP nya. Kami tidak tahu siapa orang ini. Saya pikir, bila dia bagian
dari publik, perilaku itu tentu sangat tidak tahu sopan. Jadi, saya
katakan kepada para peserta, mungkin lebih baik kita berhenti
berbicara dan biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya. Ini
adalah cara saya yang ingin mengatakan bahwa orang ini sedang
bertindak tidak sopan dan sedang menganggu diskusi. Tapi dia
tidak berhenti dan terus berbicara dengan hp nya sampai pada
akhirnya dia disingkirkan dan kami meneruskan dialog kami.
Namun, kira-kira tujuh menit kemudian dia menjadi agresif dan
bersikeras agar dia diberikan waktu menyatakan pendapatnya. Pada
saat itulah saya tahu bahwa dia Kapolsek. Menurut pemahaman
saya, orang itu berjanji akan memberikan nasihat lalu akan pergi.
Tapi orang itu mengatakan acara ini harus berhenti dan peserta
mulai berteriak “booo”…dan peserta mulai tak sabar dan orang
itu mulai agresif. Panitia mencoba untuk bernegosiasi dengan
dia dan saya kemudian duduk. Lalu, panitia mengumumkan kita
istirahat sejenak dan bagi saya ini artinya acara dihentikan karena
biasanya begitu. Namun panitia menyakinkan saya bahwa acara
tidak dihentikan tapi hanya untuk menenangkan semua orang.
Saya kemudian meminta kepada para peserta agar mereka duduk
lebih mendekat dan bawa kopi mereka sebab saya tidak akan
meninggalkan tempat. Saya ingin melanjutkan pembicaraan.
Beberapa saat diskusi berlangsung lagi dan para peserta bertanya
dengan sangat bagus tentang strategi dan bukan hanya berbicara
soal isu-isu lama, tetapi tentang strategi bagaimana kita bisa

5

efektif menghadapi para gangster agama (istilah Irshad untuk
para fundamentalis- red) yang berusaha menghentikan diskusi
semacam ini sebab mereka telah melakukannya beberapa kali.
Kira-kira kita berdiskusi kurang lebih 20-30 menit, tiba-tiba para
gangster itu menjadi lebih gaduh dan ribut dan panitia mengatakan
mungkin lebih baik pindah ke ruang auditorium. Saya sekali lagi
menolak untuk berhenti berbicara karena sudah ada kompromi.
Salah satu panitia kemudian, dan ini tindakan yang sangat cerdas
tentunya, membawa bayinya ke tengah lingkaran dan pada saat
itu saya berpikir, oke, sekarang ada bayi dan tentu saya tidak
bisa mempertaruhkan keamanan si bayi. Jadi, saya setuju untuk
pindah ke auditorium. Masalahnya kita semua tidak sampai ke
auditorium. Sebab saya dibawa lewat tangga agar saya tidak tahu
apa yang terjadi di luar sana, saya dibawa ke lantai dua, jadi saya
bukan dibawa ke auditorium tapi saya mau disembunyikan. Saya
awalnya cukup kecewa sebab saya telah berjanji kepada para
pembela kebebasan bahwa saya akan menandatangani bukubuku saya, berfoto dan akan berdiskusi dengan mereka, dan
sekarang saya diminta harus berada di atas sini? Saya bersikeras
tidak mau karena tidak adil buat mereka dan buat saya. Panitia
menjelaskan bahwa sangat beresiko saya berada di bawah. Untung
saya memiliki teman kerja, Emily, yang biasa membawa kamera
video mengatakan kepada saya bahwa para reformis (sebutan saya
kepada para pembela kebebasan) tetap berada di tempat dan tidak
beranjak dan atas saran Emily, saya menyampaikan pesan-pesan
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saya kepada para reformis dan mereka mulai meng-tweet bahwa
kebebasan harus dipertahankan. Jadi, tetap ada komunikasi
diantara kami meski secara fisik kami terpisah. Mungkin kira-kira
1 jam kemudian atau 1 1/2 jam kemudian, saya tidak ingat, para
pengacara HAM tiba karena polisi ingin membawa saya dan saya
tidak mau. Para pengacara ini mengatakan keadaan sudah tenang
dan perlu meninggalkan gedung. Saya tidak percaya keadaan
sudah tenang tapi saya duga mereka mengatakan demikian
supaya saya mau meninggalkan gedung. Jadi, saya katakan saya
mau meninggalkan gedung dengan satu kondisi yaitu saya boleh
ke bawah dan membuat pernyataan kepada para reformis sebab
mereka sudah sedemikian sabar menunggu saya. Salah seorang
yang melakukan negosiasi dengan pihak polisi mengatakan “ya
boleh”. Oleh sebab itu, saya ke bawah dan membuat pernyataan
selama 2 menit dimana saya katakan bahwa para reformis ini telah
menunjukkan bukan saja kepada Indonesia tapi kepada seluruh
umat Islam bahwa apapun mungkin dilakukan bila kita memiliki
keyakinan dan keberanian moral. Satu menit kemudian, para
gangster itu merapat dan mulai mendorong-dorong dan berteriak
Allahu Akbar dan saya mendengar para reformis menyahut dengan
mengatakan bahwa Tuhan bukan monopoli mereka, bukan hanya
milik mereka. Tapi keadaan mulai memanas dan berbahaya. Oleh
sebab itu, segera saya selesaikan pernyataan saya dan mengangkat
tangan saya dan membuat tanda “V” artinya kemenangan dan
perdamaian lalu segera beranjak keluar dengan Emily kearah
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mobil polisi. Terus terang saya tidak merasa setakut kejadian itu,
sebab begitu banyak orang disekeliling saya. Saya pikir saya tidak
akan sampai ke mobil. Orang-orang mulai memukul kaca mobil,
saya tidak tahu apakah mereka pihak oposisi atau pendukung
dan polisi ada dimana-mana. Saya masuk ke dalam mobil dengan
memegang tangan Emily karena saya tidak ingin kehilangan
teman saya. Dia terus merekam dengan videonya dengan tangan
satunya dan kehilangan sepatunya. Polisi membawa kami pergi
dengan sirene. Panitia yang ikut dengan kami memberitahu
alamat hotel kami. Tapi itu ternyata alamat hotel palsu, saya
awalnya tidak tahu. Saya tadinya ingin “check in” karena saya pikir
itu hotel saya tapi untungnya tidak ada kamar. Sementara itu,
panitia mengusulkan bagaimana kalau kita makan malam dulu.
Ini sebenarnya taktik agar polisi meninggalkan kita. Setelah polisi
pergi, panitia menjelaskan bahwa ini bukan hotel yang akan kita
tempati, tapi ada hotel lain. Saya pikir panita benar-benar pintar,
saya sendiri tidak akan bisa secerdas mereka. Kita tentu makan
malam dengan nyaman, dengan panitia dan beberapa aktivis
perempuan. Hari ini, mereka akan mengadakan konferensi pers
jam 10 pagi. Saya telah menulis di facebook saya bahwa apa yang
dilakukan oleh komunitas ini adalah mereka telah mempersiapkan
pupuk keberanian dan sesungguhnya pekerjaan seperti inilah yang
membuat kita bermakna. Keberanian untuk mengatakan “tidak”
kepada para fundamentalis. Saya menginformasikan kepada
media apa yang terjadi agar media tahu dan cerita-cerita seperti
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Tapi saya juga melihat solidaritas
masyarakat juga luar biasa.
Solidaritas seperti inilah yang
diperlukan dimana kita semua
mau bekerjasama. Apa yang
saya saksikan tadi malam, saya
merasa adanya kesatuan agar
bisa melangkah ke depan.
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ini tidak lenyap begitu saja. Kita tahu bagaimana media kita akhirakhir ini. Saya tahu apa yang terjadi sangat penting tapi saya juga
tahu semua ini sangat berat. Percayalah pada saya. Tapi saya juga
melihat solidaritas masyarakat juga luar biasa. Solidaritas seperti
inilah yang diperlukan dimana kita semua mau bekerjasama. Apa
yang saya saksikan tadi malam, saya merasa adanya kesatuan agar
bisa melangkah ke depan. Ini tentu sangat menyegarkan untuk
saya. Dan ini juga merupakan bagian dari kerja “proyek keberanian
moral” yang diadakan di Universitas New York.
Gadis Arivia: Tadi adalah gambaran yang cukup rinci tentang
kejadian tadi malam. Sekarang kita ingin berbicara tentang siapa
Irshad dan karya-karyanya. Kita tahu bahwa yang dikerjakan
Irshad tidak mudah dan terus terang kita semua mengalami rasa
takut. Pekerjaan seperti ini kadang melelahkan dan kadang kita
berada di titik terendah. Kadang kita merasa Indonesia tidak
akan berubah. Saya ingat pada era Suharto dimana saat itu kita
sebagai masyarakat sipil menghadapi penindasan Negara dan
kita pada akhirnya bisa melawan penindasan itu pada tahun 1998.
Lalu, kita merasa bahwa demokrasi telah tiba, kesetaraan telah
kita capai, tapi tiba-tiba kita dihadapkan pada fundamentalisme
agama atau apa yang Irshad sebut tadi sebagai gangster agama.
Jadi, reformasi selama lebih dari 10 tahun ini kok terasa sia-sia
dan kita mulai putus asa. Jadi, kita sangat senang ada Irshad yang
kembali mengingatkan kepada kita pentingnya terus bekerja,
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terus melakukan apa yang kita bisa perbuat dan pekerjaan ini
penting dan bermakna.
Irshad Manji: Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang ada
di dalam buku saya. Anda tahu bahwa ketika murid sekolah di
Amerika belajar tentang pergerakkan hak-hak sipil mereka selalu
diajarkan tentang Dr. Martin Luther King Jr dan tokoh-tokoh
lainnya. Tapi mereka tidak pernah diajarkan tentang seorang
perempuan kulit putih yang datang empat generasi sebelum dia.
Dr. Martin Luther King Jr dikenal pada tahun limapuluhan dan
enampuluhan. Tapi perempuan kulit putih ini yang bernama Lilian
Smith, dia sudah mulai bergerak pada tahun-tahun tigapuluhan
dan empatpuluhan, saat Dr. King masih kecil. Lilian Smith
datang dari negara bagian selatan AS, dimana segregasi antara
kulit hitam dan kulit putih sangat kentara. Dia penulis terkenal,
sangat sukses di bidangnya. Dia berbicara menentang segregasi
dan dia selalu menulis surat terbuka menentang segregasi ini
kepada teman-temannya yang juga kaum liberal di daerah selatan
AS. Dia tentunya dipermalukan, dikucilkan, diabaikan dan
diancam sampai pada titik dimana dia tidak bisa lagi menginjak
universitas tanpa para mahasiswa mengelilingi dia, menjaga dia.
Pada saat itu dunia memang belum siap menerima dia dan apa
yang dia lakukan tidak diapresiasi dan dikatakan tidak mengubah
apa-apa. Tapi itu tidak benar sebab ada yang mendengarkan dia
dan namanya adalah Martin Luther King Jr. Saya tahu ini sebab
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saya membaca surat Dr. King yang terkenal itu yang ditulis dari
penjara Birmingham dan dia menyebut nama Lilian Smith. Saya
membacanya hingga enam kali dan saya terus berpikir tentang
siapakah perempuan ini, lalu saya google dia dan oh Tuhan, cerita
dia sungguh mengagumkan. Saya tidak akan menceritakannya
kepada anda karena ada di dalam buku saya. Tapi inti dari cerita
saya adalah begini. Ketika ada murid saya yang bertanya, “Irshad,
bagaimana bila tidak ada yang berubah di dalam masyarakat kita?”
Saya mengingatkan murid saya bahwa meskipun perubahan itu
tidak terlihat sekarang bukan berarti tidak ada perubahan. Dan
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kita tidak pernah tahu siapa yang telah bertransformasi oleh apa
yang kita lakukan hari ini. Jadi, saya ingin mengingatkan bahwa
di dalam keadaan putus asa, ingatlah Lilian. Sebab apa yang kita
lakukan hari ini bisa saja dinikmati generasi berikutnya karena
kita telah mempersiapkan bibitnya, itulah yang anda-anda
lakukan, menyediakan bibit agar kelak berbunga dengan indah
dan mungkin membutuhkan satu generasi lagi. Tapi Harus ada
yang menanam benih tersebut bukan?
Gadis Arivia: Irshad anda telah banyak menginspirasi orang. Coba
ceritakan sedikit tentang siapa anda.
Irshad Manji: Saya lahir di Uganda di Afrika Timur pada tahun
1968 dari dua orang tua yang memiliki latar belakang negara
yang berbeda. Yang satu berasal dari Gujarat, India dan ibu saya
dari Mesir. Keluarga mereka tumbuh di Afrika karena bekerja
membantu membangun jalan kereta api kolonial untuk Inggris.
Pada tahun 1972, Jenderal Idi Amin mengusir ratusan ribu
orang berkulit coklat, keluarga Muslim, termasuk keluarga saya
karena kami dianggap parasit karena mengambil pekerjaan dari
orang-orang kulit hitam. Saya waktu itu baru berumur 4 tahun
tapi pengalaman tersebut terus membuat saya berpikir dan
mengajarkan kepada saya bahwa ada kalanya satu generasi dapat
menjadi korban dan ada kalanya menjadi penindas. Tidak perlu
menjadi orang kulit putih untuk menjadi rasis. Ketika Idi Amin
mengatakan Afrika hanya untuk orang kulit hitam, dia mengusir
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orang-orang yang berwarga negara Uganda lainnya yang bukan
berkulit hitam yang telah tinggal di sana selama tiga generasi yang
tidak memiliki passport lainnya kecuali passport Uganda. Hanya
karena kami tidak memiliki warna kulit yang diingini sehingga
kami diusir. Ini menjadi pelajaran penting di dalam hidup saya. Di
sinilah ketertarikan saya pada Robert F Kennedy yang berbicara
soal “keberanian moral”. Keberanian moral adalah keberanian
untuk berbicara kebenaran untuk kebaikan semua orang dan
bukan hanya untuk kepentingan komunitas anda sendiri saja.
Kennedy mengatakan keberanian moral sangat langka. Keberanian
moral sifatnya berkata jujur pada komunitas anda sendiri. Jadi ini
keberanian yang melebihi keberanian perang atau intelektual
semata. Dia juga mengatakan bahwa keberanian moral adalah
keberanian yang esensial agar dapat mengubah dunia. Ketika saya
belajar di Madrassah dari umur 7 tahun hingga umur 14 tahun saya
terus bertanya kenapa Muslim dan Yahudi tidak dapat berteman?
Saya tidak mengerti. Guru-guru Madrassah saya mengatakan saya
harus menerima keadaan itu atau saya keluar dari Madrassah. Jadi
saya memutuskan keluar. Namun, saya jelaskan kepada ibu saya
bahwa saya memang telah meninggalkan Madrassah tapi saya
tidak meninggalkan Allah. Ini perbedaan yang penting. Selama
duapuluh tahun kemudian saya belajar agama Islam sendiri. Saya
masuk sekolah biasa, bermain bola voli, ikut dalam organisasi
sekolah, main teater dan melakukan apa yang dilakukan remaja
pada umumnya. Di waktu senggang, saya ke perpustakaan dan
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belajar tentang agama Islam tanpa intervensi interpretasi bias
guru-guru agama. Dan di situlah, saya belajar tentang Ijtihad,
sebuah tradisi kritis. Kita, Muslim muda tidak diajarkan tentang
tradisi ini. Karena itu saya pada tahun-tahun berikutnya terus
menulis pertanyaan-pertanyaan kritis dan tentu kebanyakan
Muslim mengabaikannya. Para Muslim tidak ada yang akuntabel
dalam tindakannya, mereka tidak mau bertanggung jawab pada
apa yang terjadi di komunitas mereka sendiri. Teman-teman saya
yang non-Muslim mengatakan kepada saya, ya, memang orangorang kamu itu begitu, persoalan bukan di kami tapi di orangorang itu. Tapi kejadian tanggal 11 September 2001, mengajarkan
kepada semua orang bahwa kita hidup dalam dunia yang saling
bergantung. Apa yang terjadi di dalam Islam berpengaruh pada
yang di luar Islam. Persoalan ini bukan soal internal Muslim akan
tetapi ini soal percakapan publik. Di salah satu editorial surat kabar
saya menulis tentang perlunya para Muslim introspeksi, perlu
mengkritik diri sendiri. Tentu tulisan itu mendapat tanggapan
yang negatif maupun positif. Karena begitu banyak yang tertarik
untuk mendiskusikannya, akhirnya saya memutuskan untuk
menulis sebuah buku, tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya
sudah tanyakan sejak saya masih kecil. Buku itu di luar Indonesia
berjudul, “Trouble with Islam Today” dan di Indonesia berjudul
“Beriman Tanpa Rasa Takut”. Buku ini dimaksudkan sebagai
strategi untuk dapat meraih minat Muslim muda di seluruh
dunia. Saya harus katakan bahwa dalam perjalanan saya keliling
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dunia, terlibat dengan anak muda, apa yang saya pelajari sebelum
munculnya hasrat perubahan di Tunisia dan Mesir adalah bahwa
ada kehausan pada generasi muda Muslim untuk menyatukan
keyakinan dengan kebebasan. Saya sering mendapatkan
pertanyaan soal percintaan beda agama. Mereka mengatakan
bahwa orang tua serta Imam mereka melarang mereka menikah
dengan orang yang di luar agama mereka. Mereka bertanya
apakah ini benar di Islam? Pertanyaan lain misalnya, “apakah saya
akan memalukan keluarga saya bila saya memiliki interpretasi
saya sendiri tentang agama?” Pertanyaan seperti, “apakah yang
harus saya lakukan bila mendapatkan kecaman dari masyarakat?”
Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin membicarakan
bagaimana saya dapat maju? Bukan soal mengapa saya harus
maju. Jadi, kita melihat ada progress di kalangan anak muda,
mereka mengatakan, “bantulah saya untuk maju, bantulah saya
untuk melakukan reformasi”. Oleh sebab itu, saya menyadari
bahwa buku baru saya harus berbicara tentang “bagaimana”
menaklukkan rasa takut dan bagaimana membangun keberanian
moral. Jadi buku baru saya, “Allah, Liberty and Love” adalah
rangkaian tujuh pelajaran yang saya dapatkan dari perjalanan
saya tentang keberanian moral. Pelajaran pertama adalah bahwa
ada yang lebih penting dari rasa takut dan saya ingin tunjukkan
bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut. Jadi, harapan saya dan
niat saya di dalam buku ini sebagai proyek keberanian moral
adalah untuk membantu individu, membuat rasa iman mereka

16

lebih dalam dan dengan demikian timbul integritas dan bukan
identitas. “Integritas dan bukan Identitas” ada di bab dua buku
saya. Buku “Faith Without Fear” dicetak terlambat di Indonesia
sekitar 6 tahun setelah buku saya keluar, dan negara-negara
lain sudah mencetaknya. Sekarang buku saya yang baru dicetak
duluan di Indonesia. Buku saya yang dulu percetakannya tiba-tiba
membatalkan kerja sama dan sekarang saya cemas kalau tidak
diperbolehkan masuk ke Indonesia. Bahkan penerbit di Malaysia
mengatakan kepada saya, “kalau saya harus masuk penjara, saya
ingin masuk penjara karena mencetak buku ini”. Jadi, anda bisa
lihat bahwa ada kemajuan dan bukan hanya terjadi di Tunisia dan
Mesir. Ini bagi saya adalah sebuah harapan dan mengingatkan
pada saya mengapa saya masih memegang teguh agama saya. Buku
ini lahir dari keyakinan saya akan agama saya, akan Tuhan, Allah.
Buku ini juga adalah sebuah strategi. Saya ingin menghimbau
kepada anak-anak muda untuk belajar ayat-ayat yang tidak
diajarkan yaitu tentang keberanian moral, kebebasan berbicara
dan kebenaran meski kadang kita harus berseberangan dengan
keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan anda menyempatkan diri
membaca buku ini. Saya pikir buku ini akan memberikan harapan
yang nyata bukan saja harapan yang teoretis.
Gadis Arivia: Saya sendiri memang belum baca buku yang baru ini.
Tapi dari paparan Irshad kita cukup dibuat terhenyak oleh ideidenya. Banyak sekali yang penting diutarakan Irshad terutama
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saya terkesan soal pupuk untuk menanam benih, saya sebenarnya
saat itu berpikir tentang Ibu Saparinah Sadli yang juga hadir di
sini. Bagaiamana Ibu Sap telah menanamkan benih-benih itu
dan hasilnya adalah saya dan teman-teman lainnya seperti Prof.
Dr. Sulistyowati dan Dr. Kristi Poerwandari adalah sebagian dari
benih yang tumbuh itu. Hal lain yang penting juga adalah cerita
Irshad tentang keberanian moral dan konsep integritas- yang
penting adalah integritas dan bukan identitas dalam beragama.
Di Jurnal Perempuan sendiri kita belum jelajahi konsep itu. Kita
sering mempermasalahkan soal politik identitas dalam beragama
dan kadang kita juga mengkritik esensialisme dalam identitas
perempuan. Sekarang sangat tepat untuk kita mulai berpikir
serius tentang integritas dalam beragama. Baiklah, saya buka
forumnya, teman-teman boleh bertanya apa saja dan mungkin
ada yang ingin berbagi pandangan, silakan.
Junaidi: Saya bekerja di harian The Jakarta Post dan jurnalis
untuk Sejuk. Saya ingin mengangkat soal stigma-stigma yang
ada di masyarakat kita, stigma feminis, stigma LGBT, sungguh
berat menghadapi stigma-stigma ini. Sehingga masyarakat
kita, mahasiswa kita mempunyai wawasan yang sempit tentang
LGBT misalnya. Jadi, saya senang sekali bahwa anda datang ke
Indonesia.
Irshad Manji: Terima kasih banyak. Saya sebenarnya juga ingin
tahu apakah saya akan kembali lagi ke Indonesia lagi atau tidak
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atau lebih tepatnya apakah saya akan diperbolehkan kembali oleh
Pemerintah RI setelah kejadian kemarin dan nanti di Solo, saya
masih belum tahu bagaimana nanti. Tapi saya berharap ini bukan
kunjungan terakhir saya ke Indonesia.
Saparinah Sadli: Sewaktu saya meng- google anda, saya menemukan
persoalan anda dengan Hirsi Ali karena media membandingkan
anda berdua. Apa komentar anda?
Irshad Manji: Anda masih ingat koran apa? Apakah New York
times? Kalau memang di New York Times, memang saya dan Aayan
Hirsi Ali empat tahun yang lalu kami sempat dibandingkan. Saya
memang juga menjawab pertanyaan jurnalis dari Indonesia. Dan
jawaban saya begini bahwa kenyataannya saya di Indonesia dan
berbicara pada mayoritas Muslim seharusnya memperlihatkan
bahwa saya datang dari Islam bukan meninggalkan Islam apalagi
menjelekkan Islam dan menganggap tidak bisa direformasi.
Komentar saya begini soal Aayan. Aayan adalah teman saya.
Kita memang berbeda pendapat secara intelektual. Dia pernah
berargumen bahwa Islam secara inheren penuh kekerasan dan
tidak dapat direformasi. Tapi saya sebaliknya mengatakan bahwa
budaya Arab lah yang menjajah Islam. Bila kaum Muslim punya
kredibilitas untuk menerangkan kepada pihak luar, maka, perlu
diterangkan janganlah menstereotipkan Islam, tapi kita sendirilah
yang harus berhenti menstereotipkan diri kita sendiri. Caranya
dengan membiarkan kebebasan berpikir dan adanya keberagaman
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berpendapat. Saya tentunya berbicara dari perspektif orang dalam
dan dengan tulus bukan hanya semata berstrategi dan Aayan
berbicara dari perspektif luar dan juga secara tulus. Tapi saya telah
diinformasikan oleh teman saya bahwa Aayan kini telah berubah
dan dia telah mengambil posisi saya bahwa perubahan dalam
Islam memungkinkan dan perubahan itu bisa dicapai dengan
kerja keras. Tapi saya katakan kepada teman saya bahwa saya
perlu mendengarkannya langsung dari Aayan di ruang publik,
kalau tidak saya tidak percaya. Jadi, sampai sekarang kita masih
mempunyai perbedaan intelektual yang besar. Tapi yang indah
buat saya adalah bahwa saya dan Aayan bisa berbeda pendapat
di panggung, misalnya,di pertunjukkan Fareed Zakaria di CNN,
tapi kita tetap dapat saling memegang tangan seperti teman baik,
tidak ada kebencian, kami bahkan bisa tertawa bersama dan cara
ini tidak dapat kita lakukan saat berdebat dengan seorang Imam
misalnya. Kami bisa berdiskusi dengan sopan dan tidak dengan
kebencian.
Gadis Arivia: Ya memang seharusnya perbedaan pendapat tidak
ditanggapi dengan kekerasan melainkan dengan saling beradu
argumen. Menurut saya menarik ya perdebatan antara Irshad dan
Hirsi Ali.
Dewi Nova: Saya sangat menghargai keberanian anda dan
interpretasi anda tentang Islam dan saya telah membaca buku
anda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan “Beriman
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Tanpa Rasa Takut” terutama saya memakainya untuk temanteman LBGT saat mereka dalam keadaan susah misalnya dalam
soal orientasi seksual, dsb. Pertanyaan saya adalah bagaimana
bisa berani bersuara dengan ide-ide anda?
Irshad Manji: Sebenarnya kejadian seperti tadi malam tidak
membuat saya kecewa atau berkecil hati, tidak membuat saya
kaget. Mungkin ada dua alasan mengapa saya tidak kehilangan
fokus. Pertama karena saya menolak untuk memberikan para
gangster itu kuasa yang lebih. Jadi kalau saya bisa mengontrol
diri saya dengan tenang dan damai tapi juga dengan tertawa
dan lelucon, maka saya merasa apa yang saya lakukan dapat
memperingatkan mereka bahwa bisa saja mereka mem-bully
beberapa orang tapi tidak semua orang. Ada cara ampuh untuk
menyeimbangkan hari kebahagiaan dan hari keputusasaan.
Bagaimana saya bisa mempertahankan kebahagiaan saya dan
keyakinan saya adalah dengan berterima kasih kepada Allah.
Artinya, ketika saya dan keluarga saya sampai di Kanada sebagai
pengungsi, kami diberikan jas hujan (Kanada adalah negeri yang
sering hujan - red) bersamaan dengan kebebasan. Kami tidak
bekerja untuk mendapatkan kebebasan ini seperti yang anda
lakukan, juga tidak menumpahkan darah serta berjuang untuk
kebebasan ini. Kebebasan ini diberikan kepada kami. Saya tahu
ini sejak kecil dan pada waktu itu saya tidak memiliki bahasa
untuk mengekspresikannya. Tapi saya tahu bahwa ada sesuatu
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yang berharga dibesarkan di masyarakat terbuka (open society),
saya bisa bertanya tentang apa saja di sekolah negeri dan guru saya
akan tersenyum pada saya dan berbicara pada saya dengan sikap
menghargai, padahal di Madrassah saya tidak dapat bertanya
apapun. Jadi, ada yang khusus tentang masyarakat terbuka ini.
Setiap hari saya bangun tidur saya melakukan dua hal. Saya
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan yang paling penting
saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah kebebasan ini benar-benar
dapat saya jaga, artinya, kebebasan saya harus digunakan secara
konstruktif.
Gadis Arivia: Jadi, kebebasan itu harus dipakai bukan hanya take
it for granted, terima begitu saja, tapi kita harus gunakan sebaik
mungkin. Ada lagi teman-teman dari LGBT mungkin yang ingin
bertanya?
Agustine: Saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Saya senang
sekali Irshad datang ke Indonesia untuk kedua kalinya. Saya
ingin mengangkat soal kebebasan. Situasi di Indonesia sekarang
kan semakin berbeda dengan ketika Irshad datang pertama kali
dimana kelompok fundamentalis agama sekarang justru tambah
menguat. Karena itu sosok Irshad sekarang lebih muncul. Sebentar
lagi kita memperingati hari IDAHO international, yaitu hari anti
homophobia. Kemarin kita sempat email-emailan bahwa kita
harus punya strategi bersama soal keamanannya karena situasi di
Salihara. Jadi menurut Irshad, bagaimana cara sebetulnya meng-
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counter kelompok fundamentalis ini yang juga tidak banyak,
tapi suaranya besar. Yang menyedihkan buat saya polisi juga
mendukung mereka. Pertanyaan saya bagaimana strateginya?
Irshad Manji: Saya tidak menganggap diri bisa menjawab semua
pertanyaan. Ini adalah forum diskusi jadi anda di sini bisa
memberikan saran dan nasehat dan bukan saya menasehati anda.
Jadi begini, ini adalah pertanyaan yang kita bahas di panggung tadi
malam di Salihara. Saya berusaha menerangkan bahwa kelompok
liberal, feminis, reformis dan aktivis selalu mengatakan kepada
saya bahwa mereka tidak bisa berdebat mengalahkan para gangster
itu. Para gangster memahami Quran dengan cara yang berbeda
dengan saya, kata mereka. Atau mereka mengatakan, saya tidak
memiliki pengetahuannya. Saya juga pernah merasakan demikian
dan itu seababnya saya menulis “Allah, Liberty and Love”. Saya
berusaha memberikan alat kepada para pembaca. Ada ayat-ayat
yang tidak pernah diungkapkan dari Quran oleh para pemuka
agama karena kalau anda tahu anda akan dapat mengatakan
bahwa ada ayat-ayat lain. Saya beri contoh sederhana. Misalnya di
Surah 13:11, “Allah tidak mengubah kondisi orang itu kalau orang
itu tidak mengubahnya sendiri dari dalam dirinya.” Ini ungkapan
kritik diri. Juga agar supaya anda tidak menganggap diri sebagai
korban semata. Misalnya saya akan mengatakan, “hai kamu para
fundamentalis kamu bukan korban kebijakan AS. Anda harusnya
mengakui kesalahan diri anda sendiri, kita semua begitu. Ini
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yang dikatakan Quran”. Ada lagi yang indah di Surah 4:135,
“berperilakulah dengan adil dan jadilah saksi Allah,” dan berikut
ini adalah bagian yang paling baik, “meski hal itu bertentangan
dengan diri anda, orang tua dan komunitas anda.” Artinya,
jangan anda risau bila anda akan membuat tersinggung orang
lain sekalipun keluarga sendiri. Anda perlu mengingat ayat-ayat
ini dan catatlah, taruh di dalam saku anda. Bila ada kesempatan
katakanlah kepada orang-orang tersebut yang berlagak tahu
semua jawaban. Dan akhirnya, ayat yang paling cerdas adalah di
Surah 3:7: “orang-orang yang beriman, pahamilah hanya Allah
yang tahu makna dari buku ini.” Di sini saya menyebutnya sebagai
“humility” (rendah hati). Mereka yang mengklaim bahwa mereka
tahu semua makna Quran justeru melanggar spirit Quran, bahwa
ada keragaman di Islam dan bahwa hanya Allah yang tahu mana
yang benar. Ini adalah ayat yang sangat berguna. Kita harus
menunjukkan kepada mereka bahwa kita punya pemahaman
tentang Quran jadi coba dihafal atau catat dan simpan dalam
saku. Karena apa yang saya temukan, para aktivis liberal seringkali
tidak mau melakukan karena berbagai macam alasan misalnya
karena bukan bidang dia atau dia tidak cukup pengetahuan,
padahal orang-orang gangster itu lebih gawat pengetahuan
Qurannya. Tapi kita musti tunjukkan kepada mereka bahwa kita
juga memahami Quran. Memang pemahaman kita berbeda dari
mereka tapi kita bisa juga memainkan permainan mereka. Bila
saya berbicara dengan para Muslim muda dan mereka melihat
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bahwa saya berbicara dari keyakinan saya dan bukan saja dari
perspektif sekuler dan HAM, meski tentu tidak ada salahnya,
tapi ingatlah siapa yang anda hendak pengaruhi. Ketika mereka
mendengar argumen saya bahwa saya berargumen dengan
keyakinan, ada yang berubah dari mereka. Tentu ada yang tidak
mau mendengarkan dan orang-orang ini hanya mau mencaci maki,
tidak semua bisa dipengaruhi. Tapi surah 3:7 yang mengajarkan
kita tentang kerendahan hati membuat kita bisa berkata kepada
mereka bahwa mereka bukan Tuhan sehingga mereka seharusnya
rendah hati dalam melakukan interpretasi mereka. Bagi saya ini
cara yang baik untuk menolak orang-orang yang berusaha untuk
memaksakan interpretasi mereka. Ini adalah cara yang efektif
bagi orang yang beragama tapi sedang mendapat tantangan dari
kalangan agama sendiri dan bagi mereka yang tidak memiliki
keyakinan Allah, saya juga menghargai. Ada beberapa strategi di
buku saya untuk mereka yang berperspektif sekuler dan HAM.
Jadi buku saya sesungguhnya adalah sesuai dengan keinginan
anda, menjawab pertanyaan “bagaimana” (how) dan bukan hanya
“mengapa” (why).
Gadis Arivia: Di buku ini sebetulnya menarik apa yang diungkapkan
oleh Irshad. Seperti Irshad katakan bahwa dia justeru banyak
mengambil ayat-ayat yang tidak diungkapkan. Saya justeru sangat
berterima kasih atas nasehat dan pemikiran Irshad. Saya memang
termasuk orang yang malas meladeni orang-orang gangster itu dan
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seringkali menganggap waktu saya lebih baik digunakan pergi ke
café daripada meladeni orang-orang tersebut. Saya dibesarkan di
keluarga yang tidak fanatik tapi harus mengerti Quran. Jadi, saya
tahu isi Quran dan interpretasinya menurut saya. Tapi memang
perlu juga kita mau menghadapi mereka, tulis beberapa ayat yang
kita hafal dan masukkan dalam saku dan kita keluarkan sebagai
senjata. Itu strategi yang ampuh.
Irshad Manji: Jangan lupa menyertakan kata-kata…Allahu akbar!
(Peserta tertawa). Anda tahu bahwa ada yang lucu dari kejadian
kemarin. Ketika para gangster berteriak Allahu akbar ada reformis
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yang menyanyi “we shall overcome”. Jadi, mereka mengusulkan
bahwa kita harus menyanyikan lagu “Allahu Akbar” dengan nada
“we shall overcome”. Jadi, ini adalah cara lain untuk membuat
mereka kesal, bahwa kita menggunakan bahasa mereka untuk
mengejek mereka. Tapi juga melakukannya dengan cara sopan dan
menggaris bawahi keadilan sosial, menunjukkan kepada mereka
bagaimana seharusnya mencintai Allah. Ini ide yang brillian.
Gadis Arivia: Ini sebenarnya juga diungkapkan oleh Judith Butler
dalam bukunya “Gender Trouble” tentang parodi. Bagaimana
mendestabilisasikan pengetahuan yang sudah mapan. (Irshad
mulai menyanyi Allahu Akbar dengan lantunan “We shall
overcome” dan diikuti peserta...).
Sulistyowati: Irshad terima kasih banyak, saya banyak belajar dari
pengalaman anda. Saya sangat senang anda berada di sini bersama
kita. Saya, Gadis dan Kristi sebenarnya adalah generasi kedua
setelah ibu Saparinah Sadli. Kami sebenarnya semua berjuang
untuk nilai-nilai kebenaran. Anda tahu tidak sedikit yang
menentang kami dan kami sering merasa dalam keadaan sepi
juga marah karena kami juga ditentang di kampus kami sendiri
terutama soal pemahaman otonomi, kebebasan manusia. Menteri
pendidikan kami juga tidak memahami soal bahayanya soal ini.
Ini sungguh menyakitkan buat kita semua. Jadi, mendengar cerita
dan pengalaman anda sungguh menguatkan kami semua dan
membuat kami percaya apa yang kami buat selama ini adalah
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jalan yang baik dan benar.
Gadis Arivia: Mungkin yang perlu saya katakan adalah di sini ada
kolega-kolega yang non-Muslim, yang kadang karena tekanantekanan yang dihadapi membuat mereka sangat tidak nyaman dan
itu sebabnya mereka cenderung diam. Tapi mereka punya harapan
dan keinginan bahwa Indonesia bisa berubah, karena Indonesia
sebelumnya tidak seperti ini, ini adalah fenomena baru.
Irsjad Manji: Tadi malam saya juga sempat merasa dan bertanyatanya apakah hanya saya atau yang lain juga merasa bahwa
Indonesia sudah lebih konservatif sekarang ini. Jadi saya melihat
itu. Saya ingin kembali kepada pernyataan saya sebelumnya soal
“how to”. Ini penting dalam menghadapi orang-orang yang ingin
main-main dengan kita. Bahwa mereka (para gangster) tidak
tulus dalam berargumen dan apa yang mereka ingin lakukan
adalah melakukan labelisasi. Di buku “Allah, Liberty and Love”
saya menceritakan pengalaman-pengalaman yang nyata yang
saya hadapi. Bagi mereka yang merasa bahwa mereka tidak dapat
mengatakan apa-apa karena mereka bukan representasi Islam, ini
jawaban saya. Salah satu argumen di buku saya tentang hal ini
adalah tentang ungkapkan bahwa Muslim di Amerika Utara, Eropa
Barat dan Muslim di daerah yang mayoritas seperti Indonesia,
mereka senang sekali mengomentari kebijakan luar negeri AS
dan itu hak mereka. Tidak ada yang mengatakan kepada mereka
bahwa mereka tidak berhak memberikan komentar-komentar

29

misalnya orang-orang Amerika tidak mengatakan “kamu tidak
berhak komentar karena kamu bukan orang Amerika”, atau “kamu
bukan representasi orang Amerika”, tidak ada yang mengatakan
hal itu kepada para Muslim bahwa Anda tidak punya hak untuk
berbicara kebijakan kuar negeri AS. Jadi, bagi saya tidak masuk
akal bahwa mereka yang non-Muslim tidak boleh berpendapat
tentang Islam. Ingatlah bahwa ini hanyalah sebuah permainan
yang mereka mainkan agar orang-orang yang tidak berpandangan
sama dengan mereka dapat dibungkam. Meski kita kaget dengan
perkataan mereka tapi ingatlah selalu bahwa mereka hanya
bermain-main dengan kita. Kita harus berani mengatakan
kepada mereka bahwa kita tidak mau bermain dengan aturan
mereka. Bahwa ini semua semata-mata permainan politik. Jangan
berikan mereka kuasa sehingga dapat merekayasa debat dan isu
yang sedang dipermasalahkan. Oh, ada contoh yang bagus dari
Indonesia karena ini terjadi dalam kunjungan saya yang lalu.
Nah, di dalam bab terakhir di buku, saya mengutarakan beberapa
argumen yang selalu diutarakan untuk menolak kaum reformis.
Salah satu yang menyebabkan para reformis Muslim diam adalah
tuduhan-tuduhan sebagai berikut: “anda pikir anda siapa, anda
bukan ahli agama?” Tapi sebenarnya ini argumen yang sama
yang dipakai oleh para Muslim yang moderat bahwa orang ini
bukan ahlinya, orang ini tidak berhak berbicara. Nah, sebenarnya
dengan berkata begitu kita telah membuat diri kita tidak percaya
dengan diri kita sendiri. Tapi ini semua bisa berubah. Nah, saya
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ingin menceritakan mengapa bisa berubah dari buku saya. Di
dalam sebuah kesempatan, seorang perempuan dari partai Islam
berdiri dan berselisih tentang mendemokratisasikan ijtihad.
Dia mengatakan, “bila saya ingin mengobati gigi saya, saya pergi
ke dokter gigi. Bila saya ingin transplantasi hati, saya ke dokter
bedah, sama halnya dengan orang-orang Muslim, harus pergi ke
ahli agama”. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh seorang lakilaki Indonesia yang duduk di sebelah saya di dalam sebuah panel.
Tanggapannya menurut saya sangat cerdas. Dia mengatakan
sebagai berikut: “Dunia kedokteran punya perkataan bahwa hal
yang pertama adalah tidak merugikan orang lain. Ketika dokter
gigi salah mendiagnosa, mereka bisa dituntut. Jadi kalau anda mau
membandingkan ahli agama dan dokter gigi, maka, para Muslim
juga berhak untuk menuntut para ahli agama bila kesimpulan
mereka merugikan orang lain. Sebenarnya yang dilakukan Irshad
adalah mengekspose kerugian yang dilakukan oleh ahli agama di
opini internasional.” Jawaban tersebut membuat orang tersenyum
dan sekaligus tersadar bahwa ada jawaban-jawaban cerdik yang
bisa kita gunakan kepada orang-orang ini yang kerjanya selalu
menuduh macam-macam. Di buku saya, saya mengatakan
bahwa saya belajar istialah baru dari kejadian tersebut, yaitu
malpraktek mullah. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa kita
bisa memberikan jawaban yang konkrit. Hal yang paling penting
anda ingat adalah anda tidak perlu merasa tidak percaya diri
dalam mengahadapi orang-orang semacam ini. Kalau anda tidak
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mempunyai jawaban balik terhadap orang-orang ini ingat saja
bahwa mereka sedang bermain.
Gadis Arivia: Jadi ini hanya sebuah permainan buat mereka.
Irshad Manji: Ya hanya sebuah permainan.
Kristi Poerwandari: Pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan
diri saya sendiri. Mungkin teman-teman lain merasakan apa
yang saya rasakan. Saya ingin belajar dari anda dan apakah
anda pernah mengalami perasaan ragu akan pendapat anda
sendiri sehingga anda merasa tidak berani. Kadang saya merasa
seperti itu. Saya merasa saya akan berani bila saya merasa yakin
dengan pendapat saya. Masalahnya saya tidak yakin. Misalnya
soal masalah minoritas. Saya bukan Muslimah. Tapi saya juga
tidak mempraktekkan agama saya sendiri. Saya tahu bahwa saya
percaya dengan demokrasi dan pluralitas, tapi kalau saya dihadapi
dengan kenyataan, maka, saya merasa tidak begitu yakin. Ketika
kita dihadapi dengan pihak oposisi dan mulai berargumen, saya
selalu merasa saya ini dari pihak minoritas, jadi saya lebih baik
diam. Mungkin banyak yang merasa seperti itu. Orang-orang
minoritas sering merasa seperti ini. Tapi pokok masalah saya
adalah bagaimana saya yakin dengan pendapat saya, saya yakin
bahwa Islam bukan seperti yang digambarkan seburuk FPI, Islam
itu damai. Saya mengatakan kepada teman saya yang Muslim,
bahwa saya kadang merasa lebih Muslim dari mereka. Mereka itu
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Anda mengatakan bahwa anda
harus yakin benar dengan posisi
anda untuk bisa berpendapat
dan berani. Padahal tindakan
yang berani justeru adalah bila
kita mengakui saja bahwa kita
kadang tidak tahu. Dan ada
waktunya memang kita tidak tahu
jawabannya.
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tidak membela Islam. Tapi teman saya itu mengatakan kepada
saya, jangan katakan itu di depan publik sebab sangat berbahaya.
Jadi, pertanyaan saya adalah bagaimanakah untuk lebih yakin
dengan pendirian saya agar saya lebih berani.
Irshad Manji: Ya sebenarnya membutuhkan tujuh bab untuk
menjelaskan bagaimana menjadi berani di buku saya. Tapi saya
ingin secara jujur menghargai dan menantang pendapat anda.
Anda mengatakan bahwa anda harus yakin benar dengan posisi
anda untuk bisa berpendapat dan berani. Padahal tindakan
yang berani justeru adalah bila kita mengakui saja bahwa kita
kadang tidak tahu. Dan ada waktunya memang kita tidak tahu
jawabannya. Kadang ada seorang penanya yang dengan penuh
harap minta pendapat saya dan saya merasa tertekan juga karena
harus memberikan jawaban. Padahal saya kadang juga tidak
tahu jawabannya. Tapi saya paham apa yang anda hadapi sebagai
non-Muslim yang berada di tengah mayoritas Muslim. Tapi bila
anda tersudutkan pakailah ayat yang sudah saya utarakan soal
kerendahan hati (humility) yang ada di surah 3:7, sebutkan saja
dan katakan ini bukan dari anda tapi dari Quran, lalu tinggalkan
mereka. Mereka mungkin akan tetap bereaksi dan tetap berteriakteriak, tapi dalam ruang pribadi mereka sedikit banyak akan juga
memikirkan apa yang anda katakan. Mereka akan meragukan diri
mereka sendiri. Setiap saya melakukan hal itu, selalu ada yang
meng-email kemudian mengatakan, “saya tadinya membenci
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anda dan saya sebenarnya masih membenci anda karena sekarang
anda membuat saya berpikir. Pergilah ke neraka.” Seperti yang
saya katakan ada banyak hal di dalam buku saya yang bisa dipakai
untuk dapat membuat diri kita penuh percaya diri. Ini bukan
berarti kita harus selalu merasa benar, karena bersikap ragu tidak
apa. Keraguan kadang diperlukan juga karena akan membuat
orang tumbuh.
Kristi Poerwandari: Kadang saya merasa mungkin karena saya
berlatar belakang psikologi. Di dalam psikologi kita selalu merasa
harus menghargai pendapat orang lain meski dalam hati saya
tidak setuju oleh sebab itu saya diam.
Irshad Manji: Soal menghargai ini sebenarnya seringkali didistorsi ya
sebagai upaya untuk mengatakan “jangan tantang saya”. Argumen
saya begini, bila kita menghindar untuk bertanya atau mengejar
orang dengan pertanyaan-pertanyaan kita, maka kita sebenarnya
membuat diri kita kekanakkan. Itu bukan sikap menghargai tapi
sikap tidak menghargai. Katakan pada mereka bahwa pertanyaanpertanyaan yang saya ajukan dengan menggunakan waktu, otak
dan enersi saya, justeru karena saya menganggap anda setara itu
sebabnya saya curahkan perhatian saya untuk bertanya.
Melli Darsa: Saya merasa terhormat ada di sini dengan anda. Ini
pertama kali saya berada di kelompok ini. Saya seorang profesional,
saya tidak pernah di dalam pekerjaan saya mendiskusikan hal-
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hal seperti ini. Tapi saya merasa diskusi ini penting. Kalau kita
berbicara soal Islam sebenarnya kita menghayatinya dengan
cara kita sendiri. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana
sebenarnya kita harus hidup sebagai orang yang beragama Islam
dengan pemikiran moderen, sebagai perempuan moderen, apakah
harus mengikuti perkataan ahli agama, apakah tidak cukup
menghayati dengan cara kita sendiri? Saya memiliki kepercayaan
diri dan keyakinan bahwa Tuhan mencintai saya apa adanya dan
bukan karena saya memakai jilbab maka dia mencintai saya atau
melakukan hal-hal lainnya, tapi karena saya memang hidup
dengan percaya diri, sebagai perempuan bebas. Bagi kebanyakan
orang kita menikmati hidup, kita hidup sebagai feminis Muslimah
tanpa rasa takut. Kita hidup dengan cara kita sendiri. Apakah ini
tidak cukup? Kadang saya tidak merasa perlu untuk berargumen
dengan orang yang berseberangan dengan saya, membuangbuang enersi, saya hanya mau hidup dengan cara saya sendiri.
Saya seorang Muslim dan beginilah cara saya hidup. Cinta saya
kepada Allah itulah yang membuat saya sebagai seorang Muslim
bukan soal memakai jilbab dan sebagainya. Saya yakin itu tapi
saya tidak bisa menjelaskannya.
Irshad Manji: Anda tahu bahwa pertanyaan anda sangat mendalam.
Karena pertanyaan anda sangat bernilai dan anda sangat jujur
dalam berpendapat dan sangat otentik. Ini soal anda menjadi
contoh, bukan saja contoh kepada perempuan tapi kepada laki-
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laki bahwa seorang perempuan berdaya bukan sebuah kontradiksi
dan bahkan bisa dibilang seksi. Tapi saya harus mengatakan
sesuatu yang mungkin orang tidak begitu menyukai yaitu bahwa
saya punya masalah dengan sikap Muslim yang moderat. Saya
akan kembali ke Dr. Martin Luther King Jr. Ia berpendapat dan
ini menurut saya ada benarnya, bahwa dalam situasi krisis moral,
sikap moderasi adalah sikap yang mencari-cari alasan untuk tidak
melakukan apa-apa. Ia mengungkapkan bahwa ketika terjadi
segregasi terhadap kulit hitam, banyak kaum Kristen yang tidak
melakukan apa-apa karena tidak mau terlibat. Bahkan secara
diam-diam mereka mengatakan Dr. Martin Luther King, Jr, sedikit
esktrim dan radikal dengan posisinya. Lalu, Dr. King mengatakan
kepada orang-orang Kristen moderat begini, bahwa sebuah
tindakan yang korup tidak akan mengubah apa-apa, seharusnya
sebuah tindakan adalah sebuah tindakan yang memiliki niat, yaitu
niat mencintai. Maksud Dr. King adalah bila kita hanya hidup
untuk menjadi contoh yang baik bagi diri kita sendiri, itu baik,
tapi anda tetap berada di garis pinggir. Yang dibutuhkan adalah
sebenarnya anda mau untuk berbicara dan beritahu kepada para
gangster itu bahwa mereka bukan yang menentukan, nah, pada
saat itulah anda menjadi seorang reformis. Posisi inilah yang
dibutuhkan di dalam situasi krisis moral. Bersikap moderat atau
netral (tidak berpihak) bisa diterima pada saat situasi normal akan
tetapi bila anda mengetahui benar bahwa secara masif ada orangorang yang bertindak merusak atas nama Tuhan anda atau atas
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nama komunitas anda, itu artinya ada krisis moral. Dan bila anda
hanya hidup untuk diri anda sendiri, artinya anda memperkuat
sikap kelompok reaksioner ini. Sebab mereka akan berkata: “nah,
karena tidak ada resistensi maka itu artinya masyarakat setuju
dengan saya.” Mereka perlu tahu bahwa masyarakat tidak setuju
dengan mereka. Dan bila mereka diberitahu oleh orang-orang
yang terpelajar dan sukses dalam bidangnya, seprofesional anda,
maka tindakan anda akan menginspirasi banyak orang, bukan saja
perempuan. Artinya, anda bisa jadi pengacara korporasi tapi anda
juga bisa menjadi aktivis. Dengan kata lain, perlu semua orang
terlibat untuk berbicara kebenaran.
Gadis Arivia: Melli, welcome to the club, menjadi aktivis...
Irshad Manji: Ya, sebenarnya dia sudah menjadi aktivis. Dan inilah
yang saya sukai bahwa gerakan reformis memiliki begitu banyak
dimensi.
Rini: Saya memang hidup di daerah Muslim dan kadang saya takut
bila orang sudah mulai berbicara memakai ayat-ayat Quran.
Banyak orang yang bertanya saya berasal dari mana dan saya
katakan saya dari Palembang yaitu di Sumatera Selatan. Daerah
tersebut memang daerah mayoritas Muslim sehingga mereka
berasumsi saya beragama Islam padahal saya non-Muslim. Dan
saya biarkan mereka berasumsi begitu sehingga saya bisa berbicara
dengan banyak perempuan yang memakai jilbab yang merasa
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ada keharusan memakai jilbab. Saya selalu berbicara dengan
mereka menggunakan argumen HAM dan keberpihakkan saya
adalah feminisme. Tapi masalahnya, funndamentalisme sekarang
begitu menguat, saya melihatnya tumbuh di sekolah-sekolah, di
SMA atau SMP misalnya. Untuk saya mungkin saya aman karena
saya bisa memakai taktik bahwa saya dari Palembang dan saya
dianggap Muslim tapi untuk yang non-Muslim tidak demikian
halnya. Jadi, saya sebenarnya tidak tahu bagaimana mengubah
keadaan konservatif yang semakin menguat. Bahkan sekarang
kita tidak dapat berbicara di publik tentang seksualitas bahkan
kesehatan reproduksi. Bahkan sekarang ini kita tidak bisa
secara terbuka mengemukakan orientasi seksual kita. Semua
tak bisa bersuara dan mayoritas orang hanya diam di Indonesia.
Kemarin pun kita menyaksikan Negara tidak melakukan apaapa. Seharusnya Negara mengatakan kepada para fundamentalis,
“kamu melanggar HAM”’ tapi kemarin Negara tidak mengatakan
itu, malah membubarkan acara. Saya berpendapat kita perlu
menggalang solidaritas internasional tentang isu ini karena
untuk kepentingan kaum muda, generasi berikutnya. Guruguru dan juga orang tua kita selalu mengajarkan kita untuk tidak
bergaul atau menjabat tangan orang-orang yang tidak seiman
karena katanya haram. Jadi, kita harus berbuat lebih banyak demi
generasi mendatang.
Irshad Manji: Ya, itu mungkin saja dalam konteks Indonesia tapi
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itu juga konteks dunia. Ini juga konteks tempat baru saja saya
kunjungi yaitu Bosnia, Serbia, Croatia. Ini tempat-tempat dimana
satu generasi yang lalu tidak ada masalah adanya perkawinan
interkultural dan antar agama. Tapi sekarang? Anak-anak muda
dididik oleh orang tua mereka menjadi takut akan orang lain.
Jadi, identitas politik adalah penyakit di seluruh dunia, bukan
saja di daerah konflik. Kuncinya apa? Menurut saya anda benar
bahwa kita harus mendidik generasi muda dengan memuat
pesan-pesan yang bersaing atau pesan-pesan yang sama sekali
berbeda. Tadi malam saya mengatakan bahwa fase berikutnya dari
proyek “Keberanian Moral” adalah bukan hanya penerbitan buku
tapi multimedia. Dimana kita akan membuat video berdurasi
dua sampai tiga menit yang memprofilkan keberanian moral
individu yang nyata. Seseorang yang mengubah keluarganya dan
komunitasnya. Untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa
bila seorang yang biasa saja berani melakukan, mengapa mereka
tidak bisa. Saya percaya bahwa teknologi yang baru memberikan
kita akses untuk mendidik orang dengan cara-cara baru dimana
kita tidak membutuhkan kelas lagi. Saya mengucapkan ini sebagai
profesor dari NYU, jangan bilang-bilang saya mengatakan hal
ini. Tapi sebenarnya kita tidak memerlukan kelas, institusi, dan
kita sebenarnya bisa menciptakan kurikulum kita sendiri dalam
bentuk platform video dan meraih banyak anak muda untuk
memahami lebih banyak cerita-cerita bukan khotbah atau kuliah
tapi hanya cerita-cerita agar mereka paham pesan-pesan yang
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ingin anda utarakan, pesan-pesan yang sekarang tidak mereka
dapatkan. Pakailah teknologi masa sekarang, tinggalkan institusiinstitusi dan kemapanan, ini adalah teknologi yang subversif,
teknologi yang sangat berguna untuk memberikan anak-anak
muda pendidikan alternatif.
Gadis Arivia: Saya pikir masih ada satu lagi kesempatan untuk
bertanya atau memberi komentar. Ternyata ada dua lagi.
Ika: Saya seorang ibu rumah tangga yang biasa membaca Jurnal
Perempuan. Saya sangat berterimakasih beruntung saya
menemukan buku anda, karena mengubah perspektif saya. Saya
sempat merasa kehilangan keyakinan apa yang saya yakini selama
ini. Kok banyak sekali hal-hal diluar nalar dan bagaimana saya
harus menerangkan kepada anak saya ketika ada berita yang
katanya membela Islam tapi melakukan kekerasan. Saya tidak
tahu bagaimana saya harus menjelaskan ke anak saya. Terus
terang saja, kalau di Indonesia ini pendidikan agama masuk
ke penilaian sekolah. Tapi saya harus memberikan penjelasan
kepada anak saya karena apa yang diberikan dari sekolah ternyata
berbeda dalam arti penjelasan mereka seperti di Madrassah.
Misalnya mereka mengatakan begini:”kalau jawaban kamu tidak
sesuai dengan buku teks maka salah”, dan ini tantangan buat saya.
Namun dengan adanya buku anda, sangat membantu saya untuk
menjelaskan ke anak perempuan saya soal-soal fundamentalisme.
Mungkin anda nabi baru.
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Irshad Manji: Tidak, tidak sama sekali saya bukan nabi. Tapi kalau
nabi yang menghasilkan uang ya tidak apa-apa....(Irshad tertawa).
Saya ini bukan nabi tapi murid dari perempuan yang lebih tua
yang membantu kita semua berdiri tegak. Karena perempuanperempuan seperti inilah (menunjuk pada Ibu Saparinah Sadli),
saya memiliki hak dan kepercayaan diri untuk mengatakan apa
yang saya perlu katakan. Jadi, merekalah para nabi. Saya ingin
mengatakan sesuatu tentang anak perempuan anda. Ingat bahwa
video dapat membantu. Ini yang baru saja kami lakukan, baru
beberapa hari yang lalu. Bila anda ke website saya ada pop up icon
dan di situ ada aplikasi yang gratis. Gunakan aplikasi itu dan akan
memberikan anda pilihan untuk akses pada telepon genggam atau
melalui komputer anda. Lebih baik gunakan komputer. Bila anda
klik akan muncul beberapa visual seperti “berkenalan dengan
Irshad, “pendahuluan”, “bab 1”, “bab 2”, dst, klik di setiap bagian
dan akan muncul video. Video itu berdurasi 2-3 menit tentang saya
menjelaskan ide-ide dasar buku saya, “Allah, Liberty and Love”,
sebagai sebuah cerita. Nah, ini yang paling menarik adalah bahwa
video itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi,
Anda bisa memperlihatkannya kepada anak perempuan anda,
dan dia bisa mencetaknya dari komputer dalam bahasa Indonesia
karena sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Video Ini hanya memuat cuplikan-cuplikan, bukan seperti
buku, ini sangat pendek dan mungkin anda bisa membacanya
bersama anak anda, setiap malam selama satu minggu ke depan
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Jadi, identitas politik adalah
penyakit di seluruh dunia, bukan
saja di daerah konflik. Kuncinya
apa? Menurut saya anda benar
bahwa kita harus mendidik
generasi muda dengan memuat
pesan-pesan yang bersaing atau
pesan-pesan yang sama sekali
berbeda.
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dan diskusikan ide-ide tersebut. Diskusikan mengapa keyakinan
Islam masih dibutuhkan. Apakah anda mau mencobanya dan
kemudian email saya dan beritahu saya bagaimana tanggapan
anak anda? Saya sangat bergantung pada “feedback” orang. Kalau
gagal total dan tidak berhasil beritahu saya. Beritahu saya apa
yang perlu diperbaiki. Satu hal lagi yang perlu saya beritahu anda
adalah, di dalam buku saya ada email-email yang saya terima dari
anak muda Muslim di seluruh dunia dan saya berdialog dengan
mereka. Saya tahu bahwa ketika buku tersebut keluar saya tidak
mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan satu
per satu secara pribadi, jadi, tim saya dan saya membuat tim yang
terdiri dari 11 orang yang sangat saya percayai, mereka terdiri
dari perempuan, laki-laki, homoseksual, tua, muda, Muslim dan
non-Muslim dan ketika anda tiba pada laman kontak, anda akan
melihat yang pertama anda lihat adalah tulisan, “bila Anda ingin
mengontak Irshad karena anda menghadapi dilema, soal pribadi
yang anda perlu nasehat, dia telah membentuk dewan penasehat
yang bisa membantu anda, klik di sini”. Dan bila anda mengklik,
anda tidak saja membaca tentang penjelasan dewan penasehat tapi
juga ada formulir otomatis yang bisa dikirim langsung dan dari
hasil diskusi akan ditunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaanpertanyaan anda. Semua ini secara anonim, rahasia dan gratis.
Saya mengatakan semua ini untuk mengingatkan anda bahwa ada
banyak cara dan teknologi untuk meraih minat anak muda yang
memang ingin tumbuh dan berkembang. Jadi, bantulah mereka

45

berkembang karena merekalah di generasi mendatang yang
dapat anda percaya untuk membuat perubahan. Karena mungkin
pada generasi kita, perubahan sulit diraih oleh sebab itu, kita
membantu generasi muda agar dapat melakukan perubahan di
masa mendatang. Mudah-mudahan anak perempuan anda salah
satunya yang akan melakukan perubahan.
Toyo : Saya dari organisasi LGBT. Saya juga suka menulis seperti
Irshad. Saya lihat Irshad dan berpikir bahwa seorang laki-laki tidak
selalu lebih berani dari seorang perempuan. Karena saya melihat
betapa anda begitu berani di Salihara. Saya punya pengalaman
saya pernah disiksa oleh polisi di Aceh, lalu saya dibawa sama
temen-temen aktivis ke Jakarta. Saya kemudian mendirikan
sebuah organisasi yang fokus pada media alternatif tentang HAM
, mungkin bisa buka websitenya ourvoice.or.id. Sebelum ini,
saya menulis di facebook tentang pengalaman-pengalaman saya
seperti tulisan-tulisan Irshad. Saya juga sudah menerbitkan satu
buku tentang pengalaman hidup saya, bagaimana saya disiksa,
dan mbak Gadis memberi satu komentar tentang buku itu. Saya
ingin menulis lagi dan menjadikannnya buku, kumpulan refleksi
hidup saya sebagai seorang gay. Saya pernah menulis dalam
bahasa Inggris di Jakarta post, nanti saya kirimkan tulisan saya
tentang Muslim dan gay. Saya seringkali mendapatkan ancamanancaman, misalnya saya pernah dikatakan akan dipotong seperti
seekor kambing dan itu membuat saya sering ingin menangis di
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kamar sendirian. Saya sering berpikir siapa teman saya? Akhirnya,
teman-teman saya adalah orang-orang feminis, kelompok
perempuan yang banyak membantu saya. Saya selalu merasa
kapan saja saya dapat mati diserbu FPI. Di kantor saya Ourvoice,
sering kami berdiskusi betapa situasi sangat mengerikan. Situasi
saya berbeda dari Irshad. Irshad sangat terkenal di dunia sehingga
kalau ada yang memukul Irshad seluruh dunia akan berbicara.
Tapi kalau saya, kalau temen-temen dari LGBT dipukulin siapa
yang membela? Saya ingin terus menulis tapi resikonya sangat
besar sekali di Indonesia. Ada 70 an tulisan refleksi hidup saya tapi
belum berani saya terbitkan karena saya banyak menggugat teks
Al-Quran yang tidak adil bagi saya. Bagi saya dan teman-teman
LGBT, agama menjadi persoalan besar yang menakutkan. Di lain
pihak, di kelompok LGBT sendiri saya juga sering diperingatkan
untuk jangan mengobok-obok agama karena itu membahayakan.
Irshad Manji: Anda telah mengungkapkan suatu hal yang penting
bahwa benar bila saya dibunuh tentu satu dunia akan tahu
dan cerita itu akan keluar dan prosesi pemakaman saya akan
ditelevisikan. Tapi kalau anda dibunuh, siapalah yang akan peduli
selain keluarga dan teman-teman Anda? Saya sering memikirkan
hal ini. Saya memahami bahwa dengan menjadi terkenal anda
diproteksi. Karena orang-orang gila itu tahu bahwa bila orang itu
dibunuh misalnya pasti pesan-pesan dia akan lebih kuat. Iya saya
setuju bahwa soal kematian tentu lebih merupakan sebuah isu
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untuk anda. Jadi, saya ingin mengakui hal itu. Tapi saya merasa
rendah hati karena anda masih ingin menulis tentang hidup anda
meski anda bisa saja dibunuh. Nah, sekarang saya ingin katakan,
lakukanlah. Tulislah. Saya ingin mengatakan mengapa anda
harus melakukannya. Sebelumnya saya berbicara soal kematian
dini. Saya hanya ingin mengatakan bila anda tidak menulis dan
melakukan apa yang dalam hati ingin anda lakukan, maka, itu
sesungguhnya yang namanya kematian. Apalah artinya badan ini
bila jiwa kita telah mati? Apa gunanya? Anda harus melakukan
apa yang hati anda katakan. Anda berada di dunia ini karena ada
maksudnya. Tuhan menciptakan manusia yang unik, setiap orang
unik. Dan bila kita mengekspresikan keunikan diri kita, kita
sebenarnya memuji Tuhan dan kreativitasnya. Keunikan anda
harus diekspresikan, ini adalah testimoni anda kepada Tuhan,
ucapan terima kasih anda kepada-Nya. Allah menciptakan anda
dengan begitu banyak dimensi, bukan saja menjadi gay tapi lebih
dari itu. Dan orang tidak akan mengetahuinya bila anda tidak
menuliskan memoir anda. Anda harus lakukan. Mungkin saja
tidak melakukannya dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk novel
grafis yang membuat anda lebih kreatif, menyenangkan dan tidak
merasa sendiri. Mungkin anda bisa bekerja dengan orang lain
yang bisa menggambar. Mungkin bekerjasama dengan orang lain
justeru bisa membagi beban dan kebahagiaan. Tapi Anda harus
melakukannya sebab hidup tanpa makna adalah kematian.
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Gadis Arivia: Jadi, kita tunggu bukunya ya Toyo. Saya kira kita sudah
di penghujung acara. Terima kasih banyak Irshad. Yang utama
yang perlu kita renungkan sekarang adalah mengenai krisis moral
yang sedang kita hadapi, terutama dari religious gangsters seperti
kata Irshad, selama ini kita menyebutnya fundamentalis ternyata
penyebutan itu masih terlalu sopan karena sesungguhnya mereka
itu gangster. Mau tidak mau kita dituntut untuk bertindak. Kita
semua harus bertanggung jawab, apakah anda berada di kalangan
LGBT, universitas, LSM bahkan di komunitas kita sendiri dan
pengajian, kita harus berani mengatakan yang benar. Karena kita
menghadapi krisis moral. Kita harus berani untuk menantang
mereka. Ini bukan semata soal pengetahuan agama tapi ini soal
integritas. Integritas kita menjadi manusia. Saya kira itu. Saya
banyak belajar dari Irshad. Saya lihat buku Irshad sudah datang,
kita semua mendapatkan satu buku. Terima kasih sekali lagi.
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