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PENGANTAR 

 
 
 
 

Lutfi As berpendapat bahwa pemahaman kitab suci yang 
tekstual (kolot) dapat diibaratkan sebagai kondisi sakit.  

 
Dalam dunia kedokteran, sakit harus diobati dengan antibiotika 

yang harus diminum sampai tuntas. Jika tidak diminum sampai 
tuntas, maka akan menimbulkan generasi kuman yang menjadi 
kebal (resisten).  

 
Buku ini, adalah antibiotika tersebut. Jika tidak dibaca dengan 

tuntas, akan membuat pembacanya bingung, dan bisa jadi akan 
semakin kolot. Intisari buku ini hanya bisa didapat jika dibaca 
tuntas. 

 
Siapakah Lutfi As ? Dia hanyalah figur fiktif. Mengapa memakai 

figur fiktif ? Sang penulis merasa terlalu beresiko jika dia 
mengungkapkan jatidirinya secara terbuka. Sangat mungkin bagi 
kalangan agamawan fundamentalis yang merasa agamanya 
diinjak-injak dan dihina, akan membunuh dia, atau setidaknya 
mengeluarkan fatwa darahnya adalah halal. Begitulah yang 
disampaikan Lutfi As melalui email kepada saya. 

 
Jadi, saya kira tidaklah penting mencari tahu siapa Lutfi As 

sebenarnya. Yang lebih penting adalah mengkaji pemikiran-
pemikirannya.  
 
 
 

Tukang kliping1

 

 
1 Saya suka mengkliping tulisan-tulisan yang bagus-bagus. 
Kliping ini saya bundel dijadikan file pdf, agar mudah dan 
praktis, saya taruh di tempat umum (4shared.com) agar 
siapapun dapat mengaksesnya dengan mudah.  
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Petikan e-mail Lutfi As 2

 
 

• Terima kasih banyak saya haturkan atas kesediaan bapak 
untuk mengkompilasi tulisan-tulisan saya di FB 

• Tentu bapak tahu betapa pentingnya bagi saya untuk 
menutup identitas saya. Saya belum rela darah saya 
dihalalkan oleh para ekstrimis Islam. 

• Ada baiknya bapak menuliskan Kata Pengantar 

• Sifat narsis bukan sifat asli saya. Dalam keseharian saya orang 
yang pemalu dan tidak suka berdebat. 

• Walaupun saya dan Leonardo Rimba tidak saling mengenal, 
tapi saya senang berkat dia rasionalisme dan spiritualisme 
bisa diakses dengan enteng, nyaman, menyenangkan. 

• Saya merasa tugas saya sebagai Lutfi as sudah selesai.  

• Ada rasa sesal dari saya karena telah mencatut nama Lutfi, 
namun saya ada dua pertimbangan : 

1. Luthfi Assyaukanie adalah orang intelek yang lapang 
dada. kalau dia membaca tulisan- tulisan saya sampai 
akhir pasti dia mengerti maksud saya.  

2. Ini adalah bukti nyata bahwa modus-modus seperti ini 
memang dipakai oleh para pujangga untuk mende-
konstruksi dan merekonstruksi mitos-mitos kepah-
lawanan si tokoh lewat cara pandang yang sama sekali 
berbeda.  

• Maka dari itu tokoh seperti Yesus digambarkan berbeda dari 
satu cerita ke cerita yang lain, begitu pula tokoh Muhammad. 
kita adalah orang-orang korban kebodohan itu, yang 
memandang bahwa kebenaran agama itu bersifat linear, dan 
memuncak pada suatu tokoh tertentu, misalnya Muhammad.  

• Padahal Muhammad sendiri belum tentu ada. 
 

 
2 Tanggal 4 September 2010 
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1 Sunya adalah Sunya berasal dari bahasa sansekerta dan pali yang berarti 
kosong. Dan konsep ini, yaitu sunyata (kekosongan) yang dipakai dalam 
Buddhisme dan Hinduisme untuk menerangkan realitas mutlak, suatu realitas 
tertinggi yang tidak dapat dicapai oleh kemampuan manusia yang dilingkupi 
oleh lengkungan-lengkungan persepsi dualistik. Nibanna atau moksa 
hanyalah bisa di’rasa’ oleh mereka yang sudah mengosongkan segala nilai 
pembeda yang dikonstruksi oleh pemikiran dualistic. 
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AGAMA & KONSEP YANG DIUSUNGNYA 
Lutfi As, 30 Juli 2010 

 

 

Dalam dunia bisnis kita terbiasa mendengar konsep atau jargon 
yang diusung oleh bisnis tersebut, misalkan :  

• Teratas karena kualitas (Holland Bakery)  

• Speed that you can trust (Speedy) 

• Smart hebat–hemat (Smart), dsb.  

Siapa yang membuat membuat jargon tersebut? Ya perusahaan 
itu sendiri. 

Siapa yang mengakui jargon tersebut? Ya perusahaan tersebut.  

Siapa yang diuntungkan dari jargon tersebut? Ya perusahaan 
itu sendiri.  

Apakah semua orang harus mengakuinya? Tentu tidak. Kita bisa 
memilih LG dari pada Phillips, Samsung dari pada Nexian dsb. 
Tidak ada keharusan bahwa kita mesti memilih satu produk dan 
merasa tidak layak hidup tanpa suatu produk tertentu. Hidup ya 
hidup, dengan dan tanpa suatu produk.  

Begitu pula agama (baca : bisnis agama). Agama memiliki 
konsep atau jargon masing-masing yang dibuat, diakui dan 
diusung demi kepentingan ego para pengikutnya dan lucunya 
meminta orang lain yang tidak mempercayainya untuk 
mengakuinya.  

• Hindu punya jargon : menuju pembebasan / moksa. 

• Buddhisme punya jargon : menuju pencerahan / nirwana.  

• Kristen punya jargon : agama kasih karunia.  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590
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Semua itu ya… pengakuan sepihak, tidak perlu kita 
mengamininya. 

Bagaimana dengan agama islam? Agama Islam mempunya 
segudang jargon sebagai bentuk narcisme agamanya, yang 
lucunya tidak bisa dibuktikan secara empiris dalam realitanya.  

Islam adalah agama hukum dan keadilan. Nyatanya negara-
negara islam / dengan penduduk mayoritas muslim selalu 
bermasalah dengan HAM.  

Islam adalah agama rahmat semesta alam. Nyatanya islam 
sebenar-benarnya hanyalah mengusung kekerasan dan teror. 99% 
pemeluk islam adalah masyarakat yang tingkat intelektual dan 
pendidikannya rendah sekali dan emosional.  

Islam adalah agama terakhir dan sempurna. Inipun adalah 
jargon yang lancung, bodoh dan dungu. Kita tahu bahwa semua 
hal terus berubah dan tidak sempurna. Kalau ada perusahaan 
yang mengatakan produknya adalah produk yang terakhir dan 
sempurna, maka itu adalah dead-end produk itu, tidak akan ada 
terobosan baru dan penyesuaian terhadap hidup yang terus maju 
dan berubah.  

Apa yang terakhir dan sempurna? Ketika sunni dan syiah sibuk 
berbunuhan selama 14 abad ini dan Allah swt malah sibuk 
mencarikan stock bidadari, 72 bidadari untuk setiap mukmin yang 
saleh. Sialnya muslimah tidak mendapatkan 72 lelaki perkasa 
yang perjaka terus. Apanya yang sempurna dari ajaran male-
chauvinis ini?  

Apa yang terakhir dan sempurna? Ketika penelaahan mutakhir 
memperlihatkan bahwa kisah-kisah tentang 25 nabi dan kisah-
kisah dalam quran hanyalah mitos belaka. Tidak ada Adam, 
Ibrahim dll. Itu semua tokoh rekaan yang dipercaya begitu saja 
sebagai ada dan factual oleh pengikut Yahudi, Kristen, dan Islam. 
Lucu sekali bahwa Jibril atau Allah swt tidak memberikan bisikan 
pada Muhammad bahwa tokoh-tokoh itu hanyalah tokoh fiktif. Itu 
karena Muhammad, kalaupun benar-benar ada tokoh ini, tetap 
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hanyalah manusia arab primitive yang berpikiran sederhana dan 
menganggap mitos dan legenda sebagai kebenaran factual.  

PESAN MORAL  

Sebagai doctor lulusan universitas ternama di Australia dalam 
kajian Islam mutokhir, saya menghimbau mari kita bedakan 
antara kebenaran factual dengan jargon-jargon sepihak yang 
tidak bisa dibuktikan.  

Sebagai pemeluk agama yang terakhir dan sempurna, mari kita 
sempurnakan iman kita dengan meninggalkan narcisme agama 
yang jelas-jelas subyektif dan kekanak-kanakan.  

Tanpa LG hidup tetap berjalan dengan good. Tanpa Islam, 
Kristen, Yahudi dsb, tetap hidup bisa lebih baik dan lebih maju. Itu 
cuman jargon. That’s it. That’s all. Pure and simply.  

Demikianlah himbauan dari saya, seru sekalian alam.  

Wassalam.  

Dr Lutfi A. 
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SAYA PERNAH DIINJILI LOH 
Lutfi As, 2 Agustus 2010  

 

 

 

Saya pernah diinjili loh oleh seorang Kristen bodoh, dan 
hasilnya? Dia menjadi Islam dan saya tentu tidak pindah jadi 
Kristen.  

Dalam perjalanan saya ke Surabaya, dalam misi mensyiarkan 
Islam tanpa kekerasan dan tanpa mitos tentang nabi terakhir dan 
sempurna serta agama rahmat bagi alam semesta, saya naik 
kereta Jakarta – Surabaya. Di samping saya duduk seorang lelaki 
muda perlente berumur 30 tahunan. Sedari awal dia aktif 
bertanya latar belakang dan profesi saya. Ya saya jawab saja, 
“Saya cuma sales buku-buku resep masakan, mas.” 

Mendengar itu dia langsung memfokuskan percakapan pada 
pertanyaan-pertanyaan klasik, seperti :  

“Kemanakah anda setelah mati?”  

“Apa anda yakin bisa masuk ke surga? Apa jaminannya?”  

“Bukankah amal soleh kita terbilang terlalu sedikit ketimbang 
kebaikan yg pernah kita lakukan?” 

“Maukah semua dosa-dosa anda ditebus oleh sang juru 
selamat?” Dsb. 

Kemudian dia menjelaskan saya tentang keindahan surga 
dimana tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan untuk 
selamanya, dimana manusia bersama tuhan hidup kekal 
selamanya. Saya pura-pura saja termenung dan mengangguk-
angguk pura-pura bodoh. Ketika akhirnya ditanya, “Maukah anda 
bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat?”  

Akhirnya saya buka kartu truf saja. Saya jelaskan bahwa saya, 
Lutfi, adalah seorang doctor lulusan universitas terkenal di 
Australia untuk kajian islam mutokhir. Tentu saja dia kaget dan 
terbelalak mendengar nama saya yg tersohor itu. Dengan muka 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590
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pucat pasi dia meminta maaf atas kelancangannya mencoba 
menginjili saya. Dengan sabar dan lembut (kedua sifat mulia ini 
adalah sifat diri saya yang terpuji dan layak ditiru) saya jelaskan 
kepada dia bahwa saya punya dua jawaban untuknya, terserah 
mana yang ia ingin dengarkan. Kemudian dia bilang ingin 
mendengarkan keduanya.  

 
“OK, ini jawaban saya buat anda…” 

 
Jawaban 1 : Jawaban sama gobloknya.  

Kalaupun memang surga itu ada, maka saya lebih baik memilih 
surga ala Islam ketimbang surga ala Kristen. Apa sih enaknya 
surga Kristen? Kita cuman disuruh memuji-muji tuhan bersama 
dengan para malaikat dan Seraphim. Mendingan surga ala Islam 
donk… dimana setiap pria diberi 72 bidadari berdada montok 
yang selalu siap di oho-oho dan tidak pernah kehilangan 
keperawanannya. Untuk menservis ke 72 bidadari ini, kita akan 
diberi kekuatan setara dengan 100 orang laki-laki berumur 30 
tahunan, dengan kekuatan semburan sperma yang tiada habisnya 
dan kekuatan penis yg tidak akan melemah lunglai berkat obat 
Arabian Oil. Nah jelaskan… sebagai seorang pria tangguh saya 
akan tetap pilih surga islam. 

 
Jawaban 2 : Jawaban sebenar-benarnya.  

Surga dan neraka itu cuman konsep belaka yang dibuat oleh 
nenek moyang iman kita di jaman dimana pengetahuan manusia 
masih amat dini. Dulu orang percaya kalau alam semesta terdiri 
dari 3 lapis : Lapis atas adalah surga, dimana tuhan dan para 
malaikat mengatur dunia. Lapis tengah adalah dunia manusia. 
Lapis bawah adalah dunia orang mati atau gehana atau neraka.  
Atas dasar world view ini kita memahami cerita-cerita tentang 
Adam dan Hawa yang diusir dari surga dan dijatuhkan di tempat 
terpisah yaitu Safah dan Marwah, begitu pula cerita-cerita tentang 
kenaikan Yesus ke surga, dan perjalanan Muhammad ke surga 
dengan Bouraqnya.  

Tentu saja kita orang modern, yang lebih tahu alam semesta 
ketimbang nenek moyang kita yang masih primitive itu, sadar 
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bahwa cerita-cerita agama hanyalah mitos belaka. Kalau Yesus itu 
naik ke langit atau perjalanan malam hari Muhammad, pasti 
mereka ini akan terkena hypothermia. Lagian di atas sana tidak 
ada apa-apa, hanya bintang gemintang dan kehampaan luas. Apa 
mereka bisa hidup tanpa oksigen disana. Jelas cerita-cerita ini 
cuma mimpi orang primitif yang belum tahu alam semesta.  

Atas begitu banyak fakta dan kajian inter disiplin, maka kami, 
para teolog / kalamullah, percaya bahwa cerita-cerita surga dan 
neraka itu cuman mitos. Sama absurdnya dengan cerita Narnia 
atau Harry Potter. Si Kristen ini termanggut-manggut 
mendengarkan penjelasan saya. “Anda ini sungguh bodoh. sangat 
bodoh sekali. Kenapa? Kami para pemikir Islam belajar dari para 
pemikir liberal Kristen yg telah berhasil menelanjangi mitos-mitos 
dalam agama Kristen. Dari situ kami menyadari bahwa islam pun 
setali tiga uang dengan agama terdahulunya. Eh, anda masih 
percaya dengan segala macam taik kebo seperti kejatuhan Adam 
dan Hawa, kebangkitan Yesus dsb. Bodoh kan anda ini, goblok kan 
anda ini? Taik kebo kan otak anda ini?”  

“Nah sekarang, anda mau percaya jawaban yg mana, yang 
pertama atau yg kedua?” tanya saya.  

Dengan pilon dia menjawab, “Saya ambil jawaban pertama aja 
deh, soalnya saya gak bisa hidup tanpa konsep surga. Lagian saya 
ingin sekali pergi ke surganya Islam.”  

“Kenapa?” 

“Karena setelah dipikir-pikir surganya Kristen itu sepi, gak ada 
esek-eseknya. Mending surganya Islam donk, dengan 72 bidadari 
berdada montok dan selalu perawan.“  

Hmm sekarang bagian saya yang kebingungan, namun dengan 
sigap saya tuntun dia mengucapkan 2 kalimah sahadat.  
 

PESAN MORAL  

Banyak orang Islam mensyiarkan Islam dgn jargon-jargon yang 
penuh kebohongan such as: agama yg rahmatan lil al amin, 
agama terakhir dan sempurna, Alquran yg sesuai dengan sains dll. 
Yang mana kita semua tahu bahwa klaim-klaim ini jauh dari 
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kenyataannya. Alquran penuh dengan kesalahan dan ketidak 
akuratan sejarah.  

Sebagai seorang Doctor lulusan universitas terkenal Australia 
dalam bidang kajian Islam yang mutokhir, saya lebih suka 
mensyiarkan Islam apa adanya. Toh banyak yang tertarik Islam 
bukan karena “keunggulan dan kebenaran” yang ada padanya, 
tapi karena keuntungan- keuntungan sosial dan material dari 
menjadi Islam di negeri penuh kemunafikan ini. Contoh nyata 
adalah si Kristen bodoh yang jadi mualaf karena ingin ke surga 
dengan 72 bidadari itu.  

Mari umat Islam kita sempurnakan agama kita dengan 
meniadakan mitos-mitos yang tidak perlu dan memandulkan 
peran-peran MUI dan para ulama serta habib-habib yang sudah 
ketinggalan jaman dan mutlak tidak diperlukan lagi pendapat dan 
pandangannya.  

Demikianlah sabda dari saya seru sekalian alam.  

Lutfi As 
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TOLONG SAYA, DR. LUTFI,  
SAYA INGIN KELUAR DARI ISLAM 

Lutfi As, 13 Agustus 2010 

 

 

'Tolong Saya, DR. Lutfi, Saya Ingin keluar dari Islam', demikian 
judul email yang saya terima dari seorang pelajar Indonesia di 
Jerman. Kebetulan saya pernah bertemu dengan mahasiswa 
tersebut ketika saya berkunjung ke Jerman. 

Sebagai seorang Doctor lulusan Universitas ternama di Australia 
dalam kajian Islam Mutokhir alias Advance Islam Study, saya 
sering diminta untuk menjadi pembicara kunci dalam seminar-
seminar menyangkut kajian-kajian Islam mutokhir di berbagai 
negara. Dari berbagai tanya jawab dan konseling, saya dapati 
dengan jelas bahwa kebanyakan siswa Indonesia beragama Islam 
di Eropa dan Amerika merasa malu akan agamanya. Pengalaman 
tahun pertama, mereka begitu getol solat dan bergabung dalam 
komunitas Islam di kampusnya, mungkin karena perasaan 
persaudaraan dan homesick maka mereka menjaga kebersamaan 
dengan sesama mukmin setanah air, juga karena mereka alergi 
dengan pergaulan dan cara berpikir para 'kafirun'. Namun di 
tahun kedua, mereka merasakan bahwa ketakutan mereka tidak 
beralasan. Bangsa Amrik, Eropa dan Latin ternyata manusia biasa. 
Tanpa Islampun, bahkan tanpa peduli agama apapun mereka bisa 
menjalani hidup yang bermakna. 

Justru dengan begitu banyak buku kajian- kajian Islam disana, 
mahasiswa-mahasiswa Islam menyadari betapa rapuh keimanan 
Islam itu. Apa yang menjadi cela dalam sejarah dan ajaran Islam 
yang selama ini ditutup-tutupi di negeri ini, ternyata ditelanjangi 
tanpa ampun di negara-negara barat. Mereka menjadi malu 
dengan cerita sebenar-benarnya tentang nabi yang juga didasari 
atas kajian-kajian Quran dan hadist. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590


Kembali kepada emaill yang saya terima, dibawah ini saya 
lampirkan, untuk menjaga privasi si pengirim saya ganti namanya. 
Beginilah bunyinya: 

 Dear DR. Lutfi,

Apa Kabar Pak Lutfi? Kembali menyoal kegamangan iman 
saya kepada Islam, semoga bapak tidak kesal dengan 
keterusterangan saya, tentu bapak sudah memahaminya 
lewat email-email saya sebelumnya. Saya sudah semakin 
matang akan mengakhiri kegamangan iman sayapada Islam. 
Saya sudah malu dengan begitu banyak cacat cela dalam 
Islam. Begitu marah dan kesalnya saya menyadari bahwa 
saya telah ditipu mentah-mentah oleh Islam. Islam hanyalah 
agama dari sekian banyak agama di dunia ini, yang sama-
sama buatan manusia dalam konteks budaya dan jaman 
tertentu. Saya sudah tidak bisa menerima lagi keyakinan 
tentang agama yang terakhir, kitab sempurna, nabi yang 
terakhir dan sempurna. Semua itu cuman rekayasa pengikut 
Muhammad dijaman-jaman sesudahnya. Muhammad sendiri 
belum tentu secara historis ada. Semua situs tentang 
kuburan, benda-benda peninggalannya, cerita-cerita 
keberhasilannya bisa saja dikarang puluhan atau ratusan 
tahun setelah Islam menjadi agama mayoritas di Arab, lewat 
jalan kekerasan tentunya saja. Kalau benar situs-situs dan 
benda-benda bersejarah itu itu asli, biar ditest carbon aging 
saja, tapi mana ada yang berani? Semua takut dengan 
kemungkinan fakta yang berbeda dengan keyakinan yang 
selama ini kukuh dipegang.

Saya malu ditanyai tentang keabsahan Muhammad 
sebagai manusia sempurna tapi doyan kawin dan perang, 
apalagi meniduri anak gadis umur 9 tahun, duh malunya 
saya. juga saya sering didamprat tentang kesempurnaan 
Alquran yang jelas-jelas mengandung banyak kekeliruan 
sejarah dan sains.

Saya tidak tahu harus bagaimana, entah saya akan 
menjadi agnotis, atheis atau berpindah agama.
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Please jangan membujuk saya untuk kembali kepada 
Islam. Saya sudah bahagia dengan kemurtadan saya.Tujuan 
saya menulis surat ini hanya ingin share dengan bapak. 
Bahwa ada orang-orang kritis dan jujur yang tidak mau lagi 
dibodoh-bodohi oleh agama dan ajaran yang sudah jelas-
jelas tidak manusiawi.

Peace

Calon Murtadin.

Saya menghela nafas panjang. Berpikir keras apa yang harus 
saya tulis. Saya menutup kedua mata dan membayangkan masa-
masa kuliah saya di IAIN, masa-masa dimana saya menyadari 
bahwa Islam tidaklah secemerlang yang saya bayangkan ketika 
sebelum masuk IAIN. Semakin mempelajari Islam, semakin sadar 
saya akan kelemahan dan keterbatasan Islam itu sendiri. Semakin 
saya sadar bahwa Islam, dan agama-agama yang lain, hanyalah 
buatan manusia. Islam yang kita pahami sekarang, tidak an sich 
seperti islam dalam pandangan Muhammad. Itulahk enapa 
mahasiswa IAIN sering memplesetkan almamaternya sebagai 
Ingkar Agama Ingkar Negara. 

Begitu pula ketika saya meneruskan studi di Australia, dalam 
Kajian Islam Mutokhir alias Islam Advance Study, semakin terbuka 
bathin dan akal budi saya bahwa agama adalah bentukan 
manusia, suatu kolektivitas konsep tentang kebaikan dan 
keburukan dari manusia itu sendiri. Memercayai bahwa ada suatu 
kekuatan ilahiah di atas sana yang mendukung suatu agama 
tertentu, bagi saya, sudah terasa naïf, lancung dan cacat logika. 

Setelah setengah jam saya memejamkan mata dan mencari 
ilham, akhirnya saya tulis : 

 
 
Sdr. Calon Murtadin yang terhormat,
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Tidak ada keinginan dari saya untuk membujuk anda memeluk 
erat-erat Islam. Saya seorang yang menjunjung tinggi HAM. 
Beragama dan tidak beragama adalah bagian dari freedom to 
believe dan sekaligus freedom to disbelieve. Jikalau islam sudah 
tidak mampu menjawab masalah hidupmu, siapa yang bisa 
memaksakan? Tidak seorangpun boleh memaksakan.

Jikalau Islam tampak begitu redup bahkan hitam kelam di mata 
anda, silahkan anda meninggalkannya dan cari ruang yang lebih 
terang untuk membimbing jalan hidup anda.

Kedewasaan kita ditandai dengan kesadaran bahwa dalam 
hidup ini tidak ada yang mutlak, tidak ada kebenaran yang tak 
terbantahkan, kecuali dalam matematika dan sains.

Bahwa secara fakta dan logika agama Islam tidak seperti apa 
yang pernah diajarkan pada kita, saya pun sudah lama 
mengetahuinya. Bahwa Islam tidak seperti yg kita bayangkan dan 
kita duga, sudah lama saya sadari. Seperti anda, sayapun pernah 
merasa gamang, dibodohi dan marah. Hanya sedikit orang yang 
tahu bahwa saya pernah lama sekali absen shalat. Saya pernah 
merasa telah salah masuk IAIN. Ingin rasanya saya jadi atheis. 
Namun kemudian saya justru bersyukur bahwa dengan 
mempelajari agama sebanyak mungkin, saya jadi tahu 
keterbatasan, kelemahan dan kebohongan agama saya.

Nah, pertanyaannya, kenapa setelah saya tahu kebobrokan 
Islam, saya malah tetap jadi Islam? Karena agama apapun sama 
saja. Sama-sama cuma konsep buatan manusia. Jadi untuk apa 
lepas dari perangkap yang ini, eh kejeblos perangkap yang lain 
lagi? Mengapa tidak jadi atheis atau agnotis saja? Yah kalo di 
Jerman sih Oke-oke saja, tapi di Indonesia? Jangan harap anda 
bisa makan enak, kecuali anda memang orang yang kaya yang 
tidak perlu bekerja ke orang lain atau menjilat pemerintah untuk 
dapatkan proyek. Saya orang miskin, jadi yang praktis-praktis 
sajalah. Saya tetap memilih jadi Islam dengan misi untuk 
mengerem Islam agar tidak masuk dalam kebodohan, kenarcisan, 
kekerasan dan ekstrimisme yang lebih dalam lagi.
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Dalam ratusan tahun lagi islam dan agama-agama yang ada 
sekarang akan ditinggalkan, karena ketinggalan jaman dan jelas-
jelas, spesifik untuk Islam, mengajarkan kekerasan dan 
diskriminasi pada manusia. Namun ketika kita masih hidup, 
adalah panggilan bathin saya untuk sedikit menyelamatkan kapal 
yang akan tenggelam ini agar tidak lebih banyak penumpang 
jatuh dan tenggelam.

Sekali lagi, itu hak anda untuk meninggalkan islam. Apalagi 
anda tinggal di Jerman. It's OK. Anda sudah dewasa sekarang 
untuk melihat realitas sebenar-benarnya. Namun demikian, 
adalah lebih bijaksana apabila anda memikirkan bahwa ada 
ratusan juta bahkan milyaran manusia yang masih kanak-kanak, 
masih memerlukan cerita-cerita sebelum tidur seperti cerita 
tentang kehidupan di surga bersama 72 bidadari berdada montok 
yg siap diperawani siang dan malam, atau tentang neraka 
jahanam tempat si kafir dan para pemakan babi di siksa. Kita yang 
dewasa tahu bahwa itu semua cuman kibulan. Tapi tidak 
demikian halnya buat para kanak-kanak pecandu cerita stensilan 
yang berjudul "Agama". Untuk itu, bersabarlah, beri mereka 
waktu. Asalkan mereka tidak melakukan kekerasan dan 
pemaksaan, biarlah mereka hidup tenang dan tentram dengan 
candunya masing-masing. Seperti halnya kita perlu juga hiburan 
dari sinetron-sinetron yang surealis, sebagai penyeimbang dari 
realitas dunia yang sumpek dan stressful, begitu pula agama ada 
juga baiknya sebagai penyeimbang untuk menghadapi realitas 
dunia yang berat. Asalkan kita tahu saja, layaknya sinetron-
sinetron Indonesia yang surealis, dan tidak mendidik, begitu pula 
agama-agama ,sama-sama surealis dan tidak mendidik untuk 
menjadi dewasa.

Cheer up dan lakukan apa yang anda pikir perlu dilakukan. Saya 
tetap saudara anda apapun keputusan anda.

Wassalam.

DR. Lutfi

 Begitulah jawaban dan nasihat dari saya seru sekalian alam. 
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ISLAM AGAMA TERBESAR DI DUNIA 
Lutfi As, 26 Agustus 2010 

 

 

Seorang mahasiswa datang kepada saya dengan 
memperlihatkan sebuah DVD tentang kebangkitan islam di Eropa, 
Amerika dan Afrika; di tempat-tempat dimana tadinya terdapat 
kantung-kantung non muslim. Dengan bangga ia katakan bahwa 
islam, agama kita, sebenarnya adalah agama dengan jumlah 
penganut yang terbanyak, melebihi Kristen dan katolik, sebab di 
eropa dan amerika, banyak orang telah meninggalkan gereja. 

“Hmmm lalu apa keuntungannya buat anda secara pribadi?” 
tanya saya. 

“Ya…… enggak ada sih, cuma kasih info buat bapak.” jawabnya 
sambil garuk-garuk kepala, menutupi kepolosan dan 
kepandirannya, tipikal mahasiswa semester-semester awal. 

“Ada. Tentu ada keuntungannya buat anda, yaitu, memuaskan 
ego dan kesombongan anda.” Jawab saya tandas sambil 
mengembalikan DVD tanpa saya buka isinya sama sekali. 

“Adik, seharusnya sebagai mahasiswa anda tidak boleh 
termakan oleh cerita orang. Apalagi ini tentang agama. Anda 
harusnya pikir pake otak, bikin perbandingan, buat pertimbangan 
dsb. Cari cara untuk memverifikasi cerita- cerita tsb. Mahasiswa 
dengan pola pikir semacam anda, tidak lebih dari anak SMP yg lagi 
puber. Tukang gorengan di depan kampus kita saja sering baca 
koran dan sering diskusi sama saya. Otak mereka lebih encer dari 
pada anda. 

Ada beberapa point yang adik harus perhatikan: 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590
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1. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pemercayanya 

Sampai 500 tahun lalu kebanyakan orang percaya bahwa bumi 
itu rata. Hanya sedikit orang yang percaya bumi itu bulat. Dan 
yang sedikit ini justru yang benar. 

Sebelum tahun 1940 an para astronom pun baru masih percaya 
kalau bima sakti itu satu-satunya galaksi dalam alam semesta, 
sampai Edwin Hubble melihat bahwa Andromeda yang jaraknya 
jauh, tidak mungkin hanya sebuah bintang dalam galaksi bima 
sakti, dan dia yakin bahwa Andromeda adalah sebuah galaksi lain 
di luar bima sakti. 

Anda bisa lihat? Keyakinan Edwin Hubble seorang, ternyata bisa 
menjungkirkan kebenaran yang dipercaya banyak orang. Jadi 
kebenaran itu tidak tergantung dengan jumlah pemercaya, tapi 
dari pembuktian. 

Agama Islam, Kristen, Hindu atau agama apapun, tidak serta 
merta benar karena pengikutnya banyak, tapi karena kebenaran 
yang diaku-aku nya terbukti benar dan meyakinan secara empiris. 

Nah sekarang saya tantang anda, apa kebenaran versi Islam 
telah terbukti benar secara empiris dan meyakinkan? Kalau anda 
tidak bisa menjawab pertanyaan ini, biar saya yang jawab sendiri. 

Semua kitab-kitab agama baik itu Bible, Quran ataupun kitab 
lain, ketika dianalisa lewat analisa kritik historis dan metoda- 
metoda empiris dan interdisiplin ternyata tidak terbukti benar 
seperti yang digembar-gemborkan oleh para pengikutnya. Tidak 
ada kitab yang terbukti ditulis pada masa si tokoh itu masih 
hidup, semua cuman laporan sepihak yang di tulis oleh si A dari si 
B yang mendengar dari si C berdasarkan cerita dari si D yang 
dituturkan oleh si E yang dia dengar dari F. 

Nah, untuk membuat cerita itu lebih afdol maka si A mengait-
kaitkan nama dan tempat serta penanggalan yang lalu, seolah-
olah ia melihat dan mendengar semua cerita itu secara langsung.  
Mengertikah anda? Untuk singkatnya, Alquran yang kita percaya 
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selama ini dikumpulkan pada jaman nabi, sebenarnya ditulis 
secara lengkap pada abad 9M. 200 tahun setelah nabi Muhammad 
hidup, kalaupun beliau pernah ada. 

  

2. Begitu pun sebaliknya, suatu kebenaran / agama tidak 
lantas jadi eksklusif - par excellence hanya karena ia diyakini 
oleh sedikit orang 

Dulu ada teman saya yang jadi jamaah Lia Eden. Sekarang dia 
malah jadi atheis. Dia bilang semakin kelompok ini dihujat 
semakin bombastis firman-firman dari mulut Lia Eden. Hanya 
karena banyak orang mencemoohkan Lia Eden, kelompok ini jadi 
merasa begitu eksklusif. Untuk menenangkan hati pengikutnya, si 
pemimpin meyakinkan bahwa penolakan manusia berarti 
pengakuan dimata tuhan. Lha ga bisa kayak gitu dong. Kalo orang 
menolaknya, mungkin karena seleranya tidak sesuai, mungkin 
karena ajarannya tidak sesuai dengan pangsa pasar yang ada. 

Dan perilaku psikologis semacam ini terjadi di agama-agama 
monoteistik. Karena bani Israil itu jumlahnya sedikit maka mereka 
meyakinkan umatnya kalau bani Israil itu umat pilihan Allah. Jadi 
umat lain gak dipilih gitu. Lha gak bisa kayak gitu donk. 

Begitu pula Kristen dan Islam pada masa-masa kelahirannya. 
Umat Kristen percaya kalau mereka itu pilihan tuhan, umat yang 
telah ditebus. Mereka lebih special dari pada umat Yahudi karena 
umat Yahudi menolak ketuhanan Isa Almasih.   

Islam pun setali tiga uang, Muhammad meyakinkan bahwa 
hanya Islam agama yang diridhai Allah, sedangkan Kristen dan 
Yahudi dianggap sudah tutup buku karena tidak mengakui 
kenabian Muhammad. Ini khan naïf banget. Ya, ga bisa lah kayak 
gitu. 

Pengobaran- pengobaran semangat eksklusif semacam itu 
hanya terjadi pada komunitas yang terancam eksistensi mereka, 
jadi radikalisasi ke dalam umat diperlukan untuk menyemangati 
mereka supaya tidak kalah nyalinya. Maka dibuatlah cerita- cerita 
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jihad, dibuatlah ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan atau Allah 
memberi ijin membantai kaum Yahudi, Kristen, Sabean, dll. Orang 
yang otaknya waras tentu tidak akan meyakini suatu Tuhan yang 
kejam, bengis dan haus darah. Kecuali otak mereka sudah kena 
racun akut agama seperti Baasyir cs. 

Buat kita yang tidak dalam keadaan terancam seperti itu, apa 
kita mau gila-gilaan kayak mereka? 

  

3. Keyakinan bahwa semakin sulit ritual suatu agama dan 
semakin susah dipelajari, berarti semakin murni agama 
tersebut 

Inilah keyakinan yang ngawur dan meracuni. Semakin susah 
suatu kitab untuk dipahami semakin penganutnya percaya kitab 
ini murni dari tuhan. Lha memang itu kitab ditulis berabad-abad 
lalu, dimana makna kata nya sudah samar kok. Apalagi kitab itu 
disusun dalam jaman di mana bahasa tidak sekompleks seperti 
sekarang. Semakin ke sini, bahasa semakin berkembang dan lebih 
mampu mewadahi pikiran- pikiran manusia yang beragam. 

Jadi kalau saya jadi Allah atau Tuhan, saya akan berfirman 
kepada manusia dalam bahasa mereka masing-masing dan 
berfirman sepanjang jaman, supaya mereka bisa tercerahkan 
langsung, gak perlu pake tafsir- tafsir ala Al Misbach. 

Semakin susah ritualnya semakin dipercaya manjur. Ini juga 
ngaco. 

Kalau saya jadi Tuhan / Allah saya tidak akan memfirmankan 
manusia sedunia untuk cape-cape ke Mekkah, suruh saja uang 
mereka dikasihkan buat fakir miskin, atau ramai-ramai 
ditabungkan dijadikan dana abadi, bunga bank nya buat fakir 
miskin dan pendidikan gratis. Lebih mulia kan daripada bikin kaya 
satu negeri? 

Nah Dik, sekarang moment of truth, kenapa umat Islam itu 
banyak? 
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Pertama, umat islam terfokus di tempat-tempat dimana peran 
komunitas sangat kuat. Perkawinan muda masih umum, poligami 
diperbolehkan. Maka dari itu pertambahan penduduknya pesat. 

Bayangkan dengan penduduk negara eropa yang harus 
kehilangan nyawanya karena Perang Dunia II saja sejumlah 
hampir 100 juta. Belum korban Perang Dunia I. Jadi bayangkan 
perbedaan pertumbuhan penduduknya. 

Kedua, sekalipun 1,3 milyar tapi 99% penganutnya mempunyai 
tingkat pendidikan dan kesejahteraan umat Islam sangat 
menyedihkan sehingga emosionalitas mereka tinggi. Semua kritik 
terhadap islam diberangus dengan fatwa mati. Jadi bagaimana 
mau mengkritisi gimana? Cara-cara kasar semacam ini sudah 
ditinggalkan oleh Eropa 300 tahun yang lalu. Tapi di Islam masih 
diberlakukan. Kalau saja kajian- kajian kritis dan kritik terhadap 
Islam, Quran dan Muhammad itu dibuka seluas-luasnya, dan 
mereka yang meninggalkan agama kita tidak diancam dibunuh, 
maka tak pelak dari dulu agama kita tidak akan berkembang 
sebesar ini. 

Ketiga, meningkatnya jumlah umat islam di eropa, BUKAN 
dikarenakan banyak orang eropa yang memeluk islam, TAPI 
karena meledaknya arus imigrasi dari negara- negara Islam yang 
miskin, ke negara- negara Eropa yang kaya. Mereka datang dari 
negara- negara Islam karena desakan kemiskinan dan pencarian 
akan kebebasan. Kenapa mesti negara kafir yang jadi tujuannya 
padahal negara- negara Islam jg ada yang kaya? Bayangkan saja, 
pengungsi Afganistan saja lebih memilih Australia yang kafir dari 
pada Malaysia, Brunei dan Indonesia yang banyak Islamnya. 
Jawabannya karena mentalitas tuan dan hamba sahaya masih 
menempel di batok kepala borjuis Islam. Babi itu haram, tapi babu 
halal, karena di Quran hamba sahaya dianggap ladang yang boleh 
dimasuki dimanapun kau suka. 

Banyaknya immigrant Islam di Eropa sebenarnya aurat Islam 
yang nyata- nyata terbuka buat dunia, bahwa Islam dan 
syariatnya itu tidak semanis jargon jargonnya. Kenapa negara- 
negara Skandinavia yang kebanyakan agnotis dan atheis lebih 
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makmur dan aman dari pada negara- negara Islam? Itu berarti 
agama bukan segalanya buat manusia. 

Dan tambahan buat anda, sebenarnya banyak bule yang jadi 
Islam di Eropa lantaran disebabkan mereka itu agen rahasia yang 
pura-pura masuk islam untuk mencuri info tentang kegiatan para 
ekstrimis Islam. 

Nah Dik, apa anda paham dengan penjelasan dari saya?” 

Dia termenung, mungkin dia tidak tahan dengan pencerahan 
dari saya yang bak halilintar di siang bolong. 

“Yah, kalau anda masih bingung, saya anggap wajar kok. Di 
Indonesia ini lha banyak professor ahli Islam aja masih gak mau 
menerima kenyataan ini kok. Karena mereka lebih memilih hidup 
enak dari membohongi umat demi sesuap nasi, rumah dan mobil 
mewah” 

Bagaimana dengan anda, pembaca yang budiman, apakah 
mampu jujur dengan intelektualitas anda? 

Sebagai seorang Doctor lulusan Universitas terkenal di Australia 
dalam kajian Islam mutokhir, alias Advance Islam Study, saya 
tandaskan: 

“Sejujur-jujurnya manusia, adalah mereka yang menyetujui 
renungan saya ini,  seru sekalian alam.”  
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KETIKA CINTA BERTASBIH  
DAN BAU SURGA 

Lutfi As, 18 Agustus 2010 

 

Dalam sebuah acara berbuka puasa bersama, seorang ibu 
mudayang cantik mendekati saya dan bertanya, "Doktor Lutfi, di 
iklan sinetron Ketika Cinta Bertasbih ada adegan dimana si suami 
berkata bahwa seorang istri yang meminta cerai dari suaminya 
tanpa alasan yang jelas, untuk mencium bau surgapun ia tidak 
layak. Apa itu benar? Jika bau surga saja ia tidak layak 
menciumnya berarti perempuan seperti itu jelas tidak bisa masuk 
surga, sedangkan laki-laki yang berpoligami tidakada teguran 
keras semacam itu, malahan dapat pengabsahan dari Allah." 

Mendengar itu saya menghela nafas panjang. Begitu berat 
rasanya jadi seorang wanita dalam kungkungan tafsir agama yang 
didominasi oleh budaya patriaki. Lima belas abad Islam 
merentang masa, rasanya tafsir agama kita bukan hanya berjalan 
di tempat, malah semakin jalan mundur dengan gerakan-gerakan 
kilafahisme. 

Tergerak untuk memberi pencerahan maka saya jelaskan 
demikian adanya: 

"Ibu, terima kasih untuk bersikap kritis dalam beragama. Itulah 
yang saya harapkan dari ummah, agar ummah lebih kritis dari 
pada para ustad, habib,  MUI dan mereka yang menyebut dirinya 
pemikir Islam, tapi  cara pandangnya sudah jelas-jelas irasional 
dan tidak berjejak di bumi. 

Begini ibu, saya tahu cuplikan sinetron itu, tapi terus terang 
saya tidak melihat sinetron itu secara keseluruhan, jadi saya tidak 
tahu apakah masalah "bau surga" itu cuman emosi si suami atau 
memang suatu keyakinan yang didasari oleh fatwa. Namun ibu 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590
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dan semua ummah harus tahu beberapa hal dalam menyikapi 
agama: 

Pertama, orang-orang jaman dulu menganggap bahwa setelah 
kita mati roh kita akan hidup entah di neraka atau surga. Di surga 
kita akan mendapatkan pahala dari kesalehan kita berupa 
kebahagiaan seperti di bumi, namun semuanya lebih langgeng, 
ada bidadari yang selalu perawan sekalipun ditiduri siang dan 
malam. Laki-laki di surga akan mendapat kekuatan kejantanan 
setara dengan seratus pria muda dengan kekuatan semburan 
mani yang tidak pernah berhenti, dengan penis yang tidak pernah 
lemas dll. Begitu pula dengan masalah "bau surga" seakan-akan 
surga itu berbau semerbak seperti bau farfum roti J-Co atau Bread 
Talk. 

Kita semua tahu kalau bau itu dicium oleh indra, dan indra 
bekerja karena syaraf-syaraf otak yang bekerja sebagai mana 
mestinya dan otak juga bekerja karena kita hidup. Nah kalau kita 
mati alias gak hidup lagi, otak pun jelas mati dan membusuk, 
begitupula daya kerja syaraf-syaraf motorik dan sensorik kita, jadi 
bagaimana mungkin roh, kalaupun ada, bisa mencium bau surga? 

Juga bagaimana mungkin roh bisa merasakan nikmatnya 
berasyik-masuk dengan 72 bidadari berdada montok yang siap 
diperawani siang dan malam? Sensasi ragawi semacam itu ada 
kalau mahluk- mahluk disana bertubuh, berdarah dan berdaging, 
dan dengan tubuh semacam itu maka ada kelahiran ada pula 
kematian seperti di bumi ini. Jadi dari sini saja kita tahu kalau 
surga itu cuman abstraksi dari impian-impian manusia saja. 
Begitu pula dengan neraka. 

Kedua, adalah lebih arif jika kita memandang agama sebagai 
institutionalized wisdom, atau kebijaksanaan yang dilembagakan 
dalam budaya dan masa tertentu. Dan yang namanya 
kebijaksanaan dan budaya, itu tidak mutlak tapi relative, 
tergantung dengan pola pandang masyarakat setempat. Dan 
budaya Arab dan Yahudi dan Kristen adalah budaya patriarki, 
dimana laki-laki berkuasa atas perempuan dan perempuan 
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dianggap sebagai sub-human. Lihatlah bagaimana ayat-ayat 
Alquran dan Bible seenak-enaknya menjadikan perempuan 
sebagai penggoda sehingga harus ditutup-tutupi, dianggap 
bodoh, kesaksiannya di pengadilanpun dianggap setengah 
keabsahannya ketimbang laki-laki. 

Dan kita bisa lihat setiap gerakan kembali pada alquran, selalu 
memasung kebebasan perempuan, karena perempuan dianggap 
bodoh, emosional, liar dan wajib dikerangkeng lewat hijab. 
Sedangkan lelaki boleh menikahi 4 perempuan. Dimana adilnya? 
Itulah pola pikir patriakal. 

Seandainya budaya Arab, Yahudi  serta Kristen itu matriakal, 
maka kitab-kitabnya berisikan ayat-ayat yang memperbolehkan 
wanita jadi imam, wanita boleh jadi ratu yg memimpin kerajaan. 
Juga wanita boleh berpoliandri. Dan surga ala budaya matriakal 
ini adalah tempat abadi dimana para perempuan saleh dipahalai 
body yang denok, payudara yang kencang, kulit yang tidak pernah 
keriput, tidak pernah menstruasi dan juga boleh meniduri ratusan 
pria muda alias brondong yang berbody six pack. 

Jadi ibu, cerita tentang "bau surga" itu anggap saja sebagai 
strategi marketing agama patriakal yang sudah tidak punya 
sengatnya lagi buat orang-orang dewasa seperti ibu. 

Kalau kita mau pikir sehat, yang namanya minta cerai tanpa 
alasan, apakah itu diminta oleh si suami atau si istri, ya sama-
sama bodohnya,sama-sama kejamnya, sama-sama gak ada 
tanggung jawabnya, emangnya kita ini ayam yang kalo sudah 
pacekan boleh langsung ngeloyor? 

Nah, pikiran yang sehat dan dewasa ini, gak perlu lagi dipakein 
bahasa-bahasa tipuan lagi seperti istilah "ga layak mencium bau 
surga".  Emang surga kayak Breadtalk apayang parfumnya bisa 
dicium dari kejauhan? 

Sekali lagi ibu, surga atau neraka cuman gambaran imaginer 
dari keinginan, harapan dan ketakutan orang jaman dulu yang 
dibingkai dalam keabadian. Buat kita sekarang,hidup itu sendiri 
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sudah kebaikan, kalau kita berbuat kebajikan, ya buatlah 
kebajikan untuk sesama tanpa perlu ada keinginan untuk 
dipahalai di surga nanti. " 

Si ibu muda yang cantik tadi tersenyum sumringah. Sambil 
menggoda ia bertanya. "Kalo gitu gak apa-apa dong kalo saya 
punya suami sampai empat, atau selingkuh? Kan surga sama 
neraka itu ga ada?" 

"Hahahaha saya aja yang keren, muda, ganteng dapat gelar 
doctor dari universitas terkenal di Australia dalam kajian Islam 
Mutokhir alias Advance Islam Study, sering dipanggil untuk jadi 
keynote speaker di sana-sini, saya lebih senang jadi seorang 
suami dari seorang istri saja. Karena saya ingin jadi suami dicintai 
dan dipercayai oleh istrinya. Saya ingin jadi ayah teladan buat 
anak-anak saya. Melihat mereka tumbuh dewasa, rasional, pro 
pada kehidupan, tidak emosional dalam beragama, tidak 
mempercayai mitos dan tahayul agama seperti agama yang 
sempurna, kitab yang sempurna, nabi yang terkahir dan 
sempurna, dan juru selamat penebus dosa, adalah surga bagi 
saya." 

Si ibu muda yang cantik itu menjabat tangan saya dengan erat 
dan berkata, "Doktor Lutfi, istri anda pastilah istri yang sangat 
berbahagia di muka bumi ini. Ah... sebenarnya sebelum 
mendengar penjelasan bapak hari ini, sudah lama saya 
memendam rindu untuk menyanyikan satu bait lagu khusus untuk 
pak Lutfi." 

"Mmm lagu apa itu ibu?" tanya saya. 

"Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau 
takkan pernah kumiliki selamanya."  si ibu muda cantik itu 
bernyanyi lirih sambil melenggak-lenggokan kepalanya dengan 
anggun dan centil menebar pesona dirinya yang luar biasa 
menggetarkan dada.  

Sekarang bagian saya tersentak dan tidak tahu harus berkata 
apa. Demikianlah renungan bulan puasa dari saya, seru sekalian 
alam. 
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ANGEL ON KAABA 
Lutfi As, 19 Agustus 2010 

 

 

Angel on Kaaba, demikianlah judul yang tertulis di atas layar 
blackberry milik seorang mahasiswi saya. Sambil berucap, 
"Subhanallah DR. Lutfi, Subhanallah. Saya jadi merinding 
melihatnya" ia menyodorkan BB-nya ke telapak tangan saya, 
berharap saya juga memperlihatkan respond keterkejutan yang 
sama. Namun, alih-alih terkejut saya hanya lirih menjawab datar: 

"Oh yang itu. Kebetulan saya pernah melihatnya di teve. Saya 
masih ada banyak file semacam itu kalau anda mau lihat." 

Lalu saya buka file-file di laptop saya, berbagai file dan gambar 
yang memperlihatkan mu'jizat- mu'jizat semacam itu. Tak 
terhitung berapa kali murid saya berdecak kagum dan 
mengagungkan azma Allah. 

Setelah selesai semua file di perlihatkan ia berucap 
"Subhanallah, maha suci Allah dengan segala firmannya. Saya 
merinding sekujur-kujur, Pak". 

Kemudian saya menutup laptop dan menerangkan, "Tapi Dik, 
masalahnya semua file yang saya perlihatkan pada Adik,semuanya 
terbukti hoax alias rekayasa, alias tipu-tipuan. " 

"Hah, mana mungkin?" 

"Apanya yang mana mungkin? Berkat teknologi, tidak ada yang 
tidak mungkin. Dan tentang file Angel on Kaaba itu, bukan hanya 
saya tidak percaya keasliannya, tapi juga saya percaya yaqin haqul 
yaqin bahwa file itu asli rekayasa dan bertujuan untuk 
membodoh-bodohi." 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590
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"Tapi Doktor Lutfi, saya langsung  merinding dan takjub 
melihat semua file itu." 

"Ya ... itu kan masalah psikologis manusia. Itu sama sekali tidak 
membuktikan bahwa kejadian itu benar-benar asli. Kalau anda 
dicium dengan mesra dibagian tengkuk oleh pacar anda, khan 
chemistry yang ditimbulkan juga sama, tokh? Bedanya anda tidak 
akan berucap subhanalllah, tapi - oh yes, oh no dan oh my god." 
seringai saya polos. Sementara ia tersipu dan pipinya memerah. 

“Religion is a matter of psychology. Manusia senang dengan 
sensasi-sensasi psikologis seperti ketenangan, merinding, 
melankholi, dll, dan agama memanfaatkan kehausan manusia 
akan sensasi-sensasi itu. Namun tidak berarti bahwa agama itu 
lantas benar hanya karena sensasi-sensasi yang ditimbulkan dari 
momen-momen semacam itu.” 

"Orang Islam merasa tenang dan mengalami moment of 
transcendent ketika wiridan, orang Kristen kharismatik merasakan 
sensasi yang sama ketika berbahasa roh, orang Buddha dan Hindu 
merasakan sensasi yang sama ketika membaca mantra dan 
meditasi, nah kalau semua merasakan ketenangan yang sama, 
berarti kita tidak perlu beranggapan kalau wiridan itu hanya satu-
satunya jalan untuk mencapai momen-momen ilahi atau merasa 
Islam itu satu-satunya jalan menuju tuhan, lha wong semua orang 
di semua agama juga merasakan hal yang sama dengan metoda 
mereka. Yang jelas di sini yang berperan adalah psikologi belaka. 
Bahkan buat para saintis yang kebanyakan atheis atau agnotis, 
mereka merasakan moment of transcendence ketika bergaul 
dengan alam, mengamati grand canyon, meneropong angkasa 
raya, menelaah kompleksitas bakteri dan virus dsb. Chemistry 
yang sama di dapat dengan cara yang berbeda dan bahkan lewat 
kacamata pandang ketuhanan yang berbeda pula. Jadi apa 
spesialnya dengan kemerindingan anda melihat ‘Angel on Kaaba’ 
itu? 

Coba adik pikir, seandainya kejadian di kabah itu benar, 
seharusnya ia terlihat oleh ratusan atau jutaan orang yang sedang 
tawaf, dan tak lama setelah itu otoritas perhajian di Arab Saudi 
akan mengumumkan mujizat itu, kenyataannya kan tidak. Tidak 
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ada keterangan resmi dari kerajaan Arab Saudi untuk hal tersebut. 
Seharusnya jutaan orang yang tawaf itu mengabarkan hal yang 
sama serempak kepada keluarganya di seluruh dunia.  Faktanya 
kita pun hanya tahu lewat file yang di download lewat youtube." 

"Oh iya yah.... " ucap sang mahasiswi itu lemas. 

"Saya ingin membuat adik melihat poin-poin penting dari 
kejadian ini, begini: 

Pertama, adanya mujizat dalam suatu agama, tidak 
membuktikan keabsahan agama tersebut. Kalau kita memakai 
klausula tersebut, maka agama Kristen dan Hindu  jelas-jelas 
terbukti benar, karena banyak laporan didapati tentang patung 
Yesus yang mengeluarkan darah, patung Maria yang menangis, 
atau juga pengalaman stigmata dari beberapa imam katolik 
dimana tangannya mengeluarkan darah dsb. Yang unik lagi di 
agama Hindu, patung Ganesha bisa menyedot susu yang 
dipersembahkan ke hadapannya, dan ini terjadi tidak satu dua 
patung, tapi di banyak tempat di hari yang sama ketika umat 
hindu merayakan hari Dewa Ganesha. 

Kedua, kita harus jujur pada intelektualitas kita sendiri. Niat 
baik untuk membuat orang taubat, tidak boleh ditambahi dengan 
kebohongan dengan merekayasa file, film dan cerita. 

Kalau terhadap mujizat- mujizat dalam agama lain orang Islam 
bisa berkilah, "Ah itu kan mungkin  jin kafir yang berbuat, atau 
setan yang lagi cari sensasi." Maka hal yang sama bisa dipakai 
oleh non-muslim terhadap mujizat- mujizat  Islam, "Ah itu kan jin 
Islam atau setan yang lagi gak ada kerjaan." 

The bottom idea is logika yang sama harus kita pakai untuk 
setiap penilaian, bukan standar ganda. Kalau kita pakai alasan 
Allah kan maha besar, bisa melakukan mujizat apapun, kalo 
begitu dengan alasan yang sama orang Kristen akan bilang "Allah 
itu maha besar sehingga ia bisa mewujud menjadi seorang 
manusia yang adalah Yesus atau Isa Almasih, jadi Isa itu tuhan 
yang mewujud," nah alibinya  kan sama juga. Jadi jujurlah. 
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Mengajak orang lain taubat, atau menyi'arkan agama kita tidak 
boleh dengan pola-pola kampungan yang hanya akan membuat 
malu diri kita sendiri. 

Jujur, tegas, dan adil. Demikianlah seharusnya kita beragama. 
Kita tegas menentang kristenisasi dengan cara membagi-bagikan 
indomie, kita juga harus tegas mengutuk dan menentang 
kelakuan HTI, FPI, dan para eskstrimis lainnya yang hanya 
mengedepankan kekerasan dan ingin menyeret  negara ini ke 
dalam pusaran kebodohan, kekerasan dan kemunduran dengan 
mengganti demokrasi dengan syariat Islam. " 

Mahasiswi ini termenung sejenak, termanggut-manggut dan 
berkata, "Trima kasih Doktor Lutfi. Semua penjelasan bapak begitu 
gamblang, jelas, sederhana, tandas, logis dan benar. Saya ingin 
berbagi misi dengan bapak, untuk menyebarkan agama tanpa 
mitos dan kekerasan." 

Begitulah cara saya menyadarkan setiap orang dalam lingkaran 
pengaruh saya, yakni bersikap jujur, tegas, dan adil, seru sekalian 
alam. 

 

 



M U ' J I Z A T  
Lutfi As, 24 Agustus 2010 

 

Terkait dengan tulisan saya di ‘Angel on Kaaba’, seorang ibu 
muda nan cantik mengirimkan email pada saya (saya sendiri aneh, 
kenapa sih yang pikirannya kritis dan berpapasan dalam 
kehidupan saya itu sering kali perempuan-perempuan cantik?, 
sudah takdir kali yeeeh). Begini inti dari email nya: 

Dokter Lutfi, dari tulisan bapak di Angel on Kaaba, terlihat 
jelas bapak kalau bapka orang yang rasional. Kalau begitu 
percayakah anda adanya mu'jizat? Bukankah di dalam 
kedokteran ada kalanya pasien yang divonis akan meninggal 
sekian waktu ternyata justru malah penyakitnya yang mati, 
bukan pasiennya. Bagaimana pendapat dokter Lutfi? Terima 
kasih.

Entah si ibu ini salah ketik atau tidak tahu bedanya doktor 
dengan dokter sehingga menyapa saya dengan 'dokter Lutfi' dan 
tulisannya mengarah pada bidang kedokteran. 

Demikianlah jawaban saya: 

Ibu N, yang terhormat, saya percaya bahwa dalam kasus-kasus 
tertentu, the power of will, kekuatan keinginan mampu 
mendobrak penyakit akut dan menahun. Banyak kasus dimana 
dengan kekuatan keinginan untuk sembuh, untuk membagikan 
hidup kepada keluarga, dan cita-citanya. Si pasien yang telah 
divonis mampu hidup lebih lama atau bahkan sembuh total. 
Itulah efek psychosomatic, yang kerap disebut efek placebo. 
Psycho artinya jiwa, soma artinya tubuh. Jadi psychosomatic 
adalah hubungan antara apa yang dialami oleh jiwa dengan 
pengaruhnya pada tubuh orang tersebut. Orang yang stress pola 
makannya tak teratur dan mudah sakit-sakitan, sebaliknya remaja 
yang sedang jatuh cinta selalu punya tenaga tambahan untuk 
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antar jemput gadis pujaannya selepas sekolah dan ekskul basket 
yang melelahkan.

Namun tidak semua kasus penyakit bisa disembuhkan dengan 
jalan pendekatan- pendekatan psikosomatik. Kalau ada orang 
yang menderita kanker, tentu sakit ini tidak akan hilang karena ia 
umrah, melakukan tawaf dan meminum air zam-zam. Selain 
mahal biayanya, jauh tempatnya, belum tentu sembuh lagi. Lha, 
pejabat yang korup dan tiran yang kejam ajah naik haji tetep 
selamat toh sampai bisa pulang kampung, ya kan? Jadi untuk 
penyakit medis, lebih baik temui dokter saja dari pada cari ustadz 
untuk dimintai air jampi-jampi doa.

Nah, sekarang tentang mu'jizat, apa saya masih percaya 
mu'jizat?

Ibu N yang baik, hidup ini sendiri adalah mu'jizat. Seluruh 
bentuk kehidupan itu sendiri adalah mu'jizat. Milyaran tahun yang 
lalu semua bentuk kehidupan yang kompleks di bumi ini berasal 
dari sel-sel sederhana yang berevolusi selama milyaran tahun. 
Tentu tidak tercipta dalam enam hari, atau karena ada sesosok 
tuhan yang bertahta di arashy yang bersabda, “Jadi maka jadilah!” 
Semua mengalami proses yang lambat dan hampir tidak bisa 
dilihat perbedaannya hanya dalam satu atau dua generasi 
kehidupan. Baru setelah jutaan tahun, perubahan signifikan dapat 
jelas terlihat. Dibutuhkan 49 juta tahun bagi leluhur paus yang 
adalah hewan darat berkaki empat sejenis babi untuk menjadi 
binatang mamalia laut terbesar yang kita kenal sekarang sebagai 
paus. Dibutuhkan 7 juta tahun bagi sebuah trah / ras kera untuk 
berevolusi menjadi manusia seperti kita saat ini, dengan begitu 
banyak cobaan yang diberikan alam pada nenek moyang kita.

Nah, melihat penjelasan ini, bukankah perjalanan evolusi 
spesies manusia itu sendiri adalah sebuah mu'jizat?

Atau haruskah dibalik pola pikirnya, yaitu mu'jizat adalah 
ketika para pemuka agama kita bisa meninggalkan cerita-cerita 
kibulan tentang Adam dan Hawa, firdaus, buah kholdi, Safah dan 
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Marwah, beralih kepada cerita teori evolusi yang sudah diverifikasi 
dengan begitu banyak fosil?

Suatu mu'jizat tidaklah perlu bersifat adikodrati atau ghoib. 
Justru jika banyak ummah yang sering terpana melihat video-
video tipuan seperti ‘Angel on Kaaba’ yang tujuannya untuk 
menyiarkan Allah swt atau Islam, saya malah menantang begini: 

• Kalau didunia islam ini kita bisa melihat sunni dan syiah hidup 
dengan damai, tentram, tidak ada bunuh membunuh seperti yg 
telah terjadi 15 abad ini, itu baru namanya mu'jizat Allah swt. 

• Kalau orang-orang Islam yang 1,3 milyar ini, yang 99% 
pemeluknya berada dalam standar pendidikan yang rendah, 
bisa dibebaskan dari ajaran- ajaran Islam fundamentalis 
sehingga mereka bisa kritis terhadap ajaran-ajaran agama kita, 
dan mulai menolak dogma-dogma yang sudah usang, dan 
hanya didasari oleh mitos-mitos Arab dan tidak sesuai dengan 
kebenaran factual dan logis, itu baru namanya mu'jizat. 

• Kalau otoritas- otoritas Islam menerima HAM sepenuh-
penuhnya, dimana setiap manusia baik itu perempuan maupun 
laki-laki, gay, dan lesbian, Arab, Yahudi, Persia, China, 
Afrika, dsb sama-sama martabat dan haknya, maka itu baru 
namanya mu'jizat. 

• Kalau negara-negara Islam meninggalkan hukum-hukum 
syariat yang menjadikan kaum minoritas dan perempuan 
sebagai warga negara kelas dua, dan mulai mengadopsi 
demokrasi, itu baru namanya mu'jizat. 

• Kalau FPI, HT, Hisbullah, Hamas, Al Qaeda, dsb meninggalkan 
cara-cara kekerasan dan mulai menerima bahwa segala sesuatu 
berubah dan kita juga ikut berubah dalam pendekatan- 
pendekatan pada apa yang disebut kebenaran, itu baru 
namanya mu'jizat. 

• Kalau Arab bisa merangkul Israel dan mengakui bahwa mereka 
juga sama-sama manusia yang satu ras dengan Arab dan 
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berhak untuk hidup tanpa stigmatisasi buruk dalam khotbah- 
khotbah dan ajaran Islam, juga apabila kasus Israel - Palestina 
bisa diselesaikan dengan adil untuk semua pihak tanpa ada lagi 
perbantahan, dan kaum Yahudi juga diperbolehkan 
membangun baitullah ala mereka ditempat dimana masjid 
Dome of Rock di rebut dari tangan mereka dan didirikan 
mesjid, itu baru namanya mu'jizat. 

• Kalau di Mekkah dan seluruh jazirah arab, kebebasan beragama 
di akui dengan baik, tidak ada perbedaan dalam perlakuan 
pemerintah dan otoritas islam disana. Juga  gereja, pura, 
sinagoga, kelenteng, vihara boleh didirikan disamping kabah, 
itu baru namanya mu'jizat. 

Semua yang saya sebut diatas bersifat manusiawi, dan real. Itu 
bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang memerlukan 
kekuatan-kekuatan ghoib atau adikodrati. Kenapa hal-hal tersebut 
susah sekali dibuat oleh manusia, khususnya oleh umat agama 
kita? Penghalangnya hanya satu, yaitu dogma agama yang selama 
ini membutakan akal budi dan hanya menjadi manusia terus 
bodoh, saling membenci sesamanya dan menjadi budak para 
rohaniwan.

Terima kasih untuk suratnya, semoga jawaban saya 
mencerahkan ibu.

Wassalam

DR. Lutfi.

  

Demikian jawaban saya untuk Ibu N, semoga sidang pembaca 
juga mendapatkan pencerahan dari notes saya ini, dan mulai 
mensyukuri hidayah yang anda terima dari renungan-renungan 
saya, seru sekalian alam. 

 



MENGAPA BABI ITU HARAM?  
Suatu Tinjauan Kritis Historis 

Lutfi As, Agustus 2010 

 

Seorang ibu rumah tangga di Medan berkirim email kepada 
saya, demikian bunyinya : 

 
Yth. DR. Lutfi, 

Pak Lutfi saya senang sekali membaca tulisan-tulisan dari 
bapak. Sangat mencerahkan. Saya ada sedikit pertanyaan, 
pak. Mohon dijawab dengan jelas dan sederhana : Kenapa 
babi itu dianggap haram dalam agama Islam? 

Saya seorang muslim yang menikah dengan seorang 
Nasrani, tidak ada ganjalan yang berarti bagi saya kecuali 
ketika saya diundang makan bersama dalam keluarga suami 
saya. Saya jadi takut kalau-kalau yang kemakan oleh saya itu 
ternyata mengandung daging babi. 

Demikian surat dari saya. Mohon maaf jika merepotkan. 
Wassalam.  

Sekalian saya jawab saja dalam note ini untuk ibu tersebut dan 
para pembaca yang dimuliakan: 

Tidak, saya tidak merasa direpotkan. Malahan senang sekali 
berbagi pencerahan dengan sesama  manusia. Saya sendiri salut 
kepada ibu RP ini berani memperjuangkan cinta untuk menikah 
dengan seorang ‘kafir’. Dan saya jamin baik kepada ibu RP dan 
para pembaca bahwa jawaban dari saya belum pernah anda 
dapatkan dari para ahli kalam manapun dalam khasanah islam. 
Teori ini orsinil dari saya. 
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Masalah kenapa babi diharamkan dalam Islam selalu 
mengundang kebingungan, kenapa Allah swt nampaknya begitu 
emoh dengan mahluk ciptaannya sendiri yang bernama babi. Dan 
tanpa alasan yang jelas kenapa Islam begitu alergi dengan babi. 
Bahkan dengan mudahnya umat Islam membabi-babikan pihak 
lain yang berseberangan keyakinannya dengan kita. Seakan-akan 
babi itu an sich / pada dirinya sendiri adalah kutukan. 

Jikalau Islam mengharamkan minuman keras, itu jelas 
alasannya. Minuman keras, bila diteguk secara berlebihan, 
membuat si peminum kehilangan kontrol dan dapat melakukan 
apa saja yang berbahaya di luar kesadaran si pelaku. Begitu pula 
dengan larangan judi, itu jelas bikin orang malas, tidak mau kerja 
keras. 

Tapi kalau dengan babi, apanya yang salah dengan babi? Kita 
mencari-cari alasan bahwa babi mengandung cacing pita, dan 
kadar kolestrol yang tinggi. Tahukah anda bahwa kadar kolestrol 
yang tinggi tidak dikandung dalam jeroan babi, tapi dari telur 
puyuh? Dan masalah penyakit dalam babi, toh sama saja dengan 
penyakit yang ada dalam sapi, unggas dsb yg dianggap halal 
untuk dimakan.  

Ada pemikir-pemikir Islam yang enteng saja menjawabnya, 
”Allah swt melarang kita makan babi bukan karena daging babi 
itu ada apa-apanya, tapi karena ia sayang kepada kita.” 

Ah, itu kan alasan yang mengada-ada dari ketidaktahuan saja. 
Kalau sesuatu itu dilarang, kita berasumsi karena sesuatu itu 
berdampak buruk atau mengandung keburukan dalam dirinya 
sendiri. Maka dari itu babi / daging babi layak diperiksa secara 
medis.   

Analisa medis atas daging babi menyarankan bahwa daging 
babi sama saja seperti halnya daging lain, sama-sama ada 
kebaikan dan keburukannya. Apakah daging babi membawa 
perilaku buruk pada pemakannya? Tidak. Sama sekali tidak ada. 
Makan babi atau pun tidak makan babi – manusia ya sama saja 
ada yang agresif ada yang lembut, ada yang malas ada juga yang 
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pekerja keras, seperti orang cina. Daging babi sama sekali tidak 
mempengaruhi sifat manusia. 

Jadi apa yang membuat Islam mengharamkan daging babi? 
Inilah jawabannya. 

 
ISLAM IS JUDAISM-MINDED IN LAW  
AND HALF CHRISTIAN FORM IN RITES 

Agama Islam adalah agama yang dibentuk dari cara berpikir 
Yahudi dan ritual Nasrani. Begitu sedikit orang yang tahu bahwa 
Islam mengambil ritual shalat dari Kristen ortodoks suriah, hal ini 
dikarenakan wajah Nasrani yang kita lihat pada umumnya 
bukanlah Nasrani dimana umat Islam awal bersentuhan, tapi 
Nasrani Katolik Roma dan Protestan. Dan sebenarnya, Siriah 
adalah rahim dimana teks-teks islam awal ditulis pada abad ke-9 
M, 200 tahun setelah apa yang kita kira jaman kelahiran 
Muhammad. 100 asma Allah swt itu diambil abis dari Nasroni 
Siriah. Dari gaya bahasa dan bentuk penulisan aramik-suryani 
inilah kisah-kisah dalam Alquran dan hadist nabi ditulis. Maka dari 
itu orang Arab sendiri kesulitan memahaminya dan berdalih 
alquran itu adalah ‘firman yang tak terselami oleh otak’. Lha 
iyalah lha wong itu bukan orsinil Arab. 

Dan sebenarnya Kristen Ortodoks Suriah ini melakuan ritualnya 
mengambil bentuk dari ibadah Yahudi yaitu Shemma. Kata shalat 
kemungkinan berasal dari kata ‘sela’, yang dalam bahasa Ibrani 
berarti sujud. Orang Yahudi sujud menghadap Yerusalem 7 kali 
dalam sehari. Dan ini ditiru oleh orang Kristen Suriah yang 
nantinya ditiru lagi oleh Islam dan diaku- aku sebagai hasil tawar 
menawar nabi kita dengan tuhan, karena Allah meminta umatnya 
shalat 1.000 kali sehari, maka Muhammad menawar sampai hanya 
5 kali sehari saja. Bisakah anda merasakan kejanggalan mitos ini? 
Mosok ada tuhan yang gila hormat sampai musti dipuji-puji 
manusia 1.000 kali dalam sehari dan mau tawar menawar dengan 
manusia? 
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The bottom line adalah akar dari Islam itu adalah agama 
Yahudi. Kita mengambil tauhid mereka, kita mengambil cerita-
cerita mereka dan mendamprat mereka sesuka hati karena 
mereka tidak mengakui kenabian Muhammad. Lha iya lah Islam 
mengajar Yahudi itu ibarat anak itik yang baru bisa berenang 
petantang – petenteng di depan ikan Hiu. Yahudi jauh lebih 
memahami apa itu kenabian, apa itu sasta dalam kitab-kitab dsb. 
Dan cara berpikir Yahudi itu sudah lebih mapan ribuan tahun dari 
pada Islam. Jadi bagaimana mungkin mereka mau tunduk 
terhadap Islam dalam tauhidnya? Terhadap arogansi Kristen yang 
bombastis itu saja yang mengaku ada tuhan jadi manusia mereka 
tidak mau menyerah kok? “Tuhanmu itu cuma seorang nabi dari 
ratusan nabi dalam agama kami”, demikian kata orang Yahudi 
kepada orang Nasrani. 

Dari agama Yahudi inilah kepercayaan tentang haram dan halal 
itu berasal. 

 
PADA MULANYA ADALAH MITOS 

Menurut Taurat  bangsa Israil berasal dari trah nabi Ibrahim 
dari tanah Sumeria yang kemudian berkelana ke daerah Kanaan. 
Lalu Ibrahim menetap di Kanaan dan mempunyai anak Iskak, yang 
menjadi leluhur bangsa Israil  dan Ismail yang menjadi leluhur 
bangsa Moab dan Midian, bangsa yang kita sebut Yordania saat 
ini.  Dari Iskak maka lahirlah Yakub dan cucunya yang berjumlah 
12 orang yang salah satunya Yusuf dijual ke orang Mesir, yang 
nantinya menjadi perdana menteri di Mesir. Pada suatu masa 
tanah Kanaan ini dilanda kekeringan sehingga Yaqub dan anak 
cucunya minta perlindungan ke Mesir.  Dan di saat itulah Yusuf  
diberi ijin oleh Firaun untuk menampung kaum duafa Ibrani ini 
sebagai balas jasa Firaun kepada Yusuf yang telah menjadi 
penasihat logistik Mesir di masa paceklik. 300 tahun kemudian 
seorang Firaun baru muncul dan menjadikan bani Israil ini sebagai 
budak-budaknya untuk membangun piramid-piramid di Giza. Dan 
dari sinilah muncul Musa as, saudara angkat dari Firaun yang 
sebenarnya adalah seorang dari bani Israil. Ia memberontak 
terhadap Firaun dan memintanya membebaskan saudara-
saudaranya dari perbudakan menuju tanah terjanji di Kanaan itu. 
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Dan Musa inilah yang mengajarkan bani Israil tentang apa yang 
baik dan buruk, halal dan haram yang tertulis dalam kitab Torat. 

Begitulah cerita itu dipercaya oleh ketiga agama besar yang 
katanya dituntun oleh Tuhan yang sama. Anehnya Allah  swt / 
Yahweh / Tuhan / Abbaitu sendiri, beserta Jibril sang kacung, tidak 
sadar bahwa cerita itu sendiri adalah kebohongan belaka. Kenapa 
baik Alloh, Jibril, para nabi Yahudi, Yesus dan Muhammad tidak 
sadar akan kebohongan cerita itu sampai-sampai para sarjana 
Yahudi sendiri menjungkir balikan kepercayaan semu ini?  
Jawaban saya sederhana. Karena Tuhan dan agama itu cuman 
konsep doang. Halal – haram itu cuman konsep doang. Tidak ada 
Musa as, tidak ada Ibrahim as, dan tidak ada Adam as. Semua itu 
tokoh fiktif. Yang ada adalah Lutfi as yang buah pikirannya sedang 
anda baca. 

 

CERITA SEBENAR-BENARNYA 

Berdasarkan kajian ilmiah antar disipliner yang melibatkan ahli 
teologi nasrani (kalamulah), socio-antropolog, ahli kepurbakalaan, 
banyak situs-situs digali di Israel sejak pertengahan abad 19 
sampai sekarang. Dan banyak kesimpulan mengejutkan 
didapatkan. 

Kesimpulan umum menyatakan bahwa : Bangsa Israel dan 
kerajaannya di Kanaan adalah bangsa asli daerah tersebut. Bukan 
pendatang dari Sumeria yang seperti dalam kisah Ibrahim. Dan 
tidak pernah ada kejadian eksodus, dimana Musa as membawa 
bani Israil dari Mesir setelah sebelumnya Yahweh atau Allohnya 
orang Ibrani ini menulahi Firaun dengan tulah-tulah bombastis 
yang diakhiri dengan terbelahnya laut teberau. Semua itu kibulan 
belaka. 

Buktinya? Temuan-temuan arkeologi menyatakan bahwa 
kerajaan Mesir terbentang dari hulu sungai Nil (yang sekarang 
Sudan) sampai ke Suriah. Jadi Kanaan atau daerah Israel itu adalah 
provinsi jajahan dari Mesir. Dan tidak pernah ada satu artefak pun 
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di Mesir yang menceritakan tentang tulah-tulah luar biasa, 
eksodus bani Israel, dan terbelahnya laut Teberau.  

Bagaimana mungkin ada yang disebut eksodus dari Mesir ke 
Kanaan, lha wong Kanaan itu wilayah protektorat Mesir sendiri? 
Memang benar bangsa Kanaan ini membebaskan wilayahnya dari 
penjajahan Mesir – tapi jelas tidak ada eksodus, karena dari 
awalnya mereka, bangsa yang disebut bangsa Israel ini, memang 
penduduk asli daerah itu. Sama pribuminya dengan bangsa-
bangsa Midian, Moab, Beduin, dsb.  

Jadi dari mana cerita itu dikarang-karang? 

Dalam buku The Bibel Unearthed, adalah para sarjana Yahudi 
sendiri seperti Flinkenstein dan Liebermann yang dengan 
meyakinkan berkesimpulan bahwa bangsa Israil adalah bangsa 
yang lahir dari itikad politik para raja-raja kecil di sekitar Kanaan 
yang bersatu untuk menjadi suatu bangsa berkerajaan yang 
nantinya disebut kerajaan Israel. Mengapa raja-raja kecil ini 
beritikad untuk bersatu? Alasannya karena secara demografis 
letak Kanaan ini sangat potensial, ia menjadi jembatan ekonomi, 
politik dan peradaban antara dua kerajaan besar, Mesir dan 
Sumeria. Begitu pula karena letaknya dipinggir laut Mediterania 
menjadikan daerah Kanaan ini subur karena mendapatkan angin 
munson. Karena itulah maka bangsa-bangsa besar di sebelah 
seperti bangsa Midian dan Filistin sering menyerang dan menjarah 
hasil pertanian bangsa kanaan. Untuk itulah bangsa-bangsa 
Kanaan ini, yang mungkin berjumlah 12 kerajaan kecil (city state) 
bersatu. Kita bisa berasumsi angka 12 karena angka ini menjadi 
symbol dari 12 suku dari bani Israil. 

Baik pada jaman dahulu maupun jaman sekarang, spirit  
perjuangan itu mendapatkan komunikasi politik yang efektif 
dalam bentuk agama. Jika pemimpin mau berkuasa, kuasailah 
agamanya - maka rakyatpun akan menurut.  Maka dari itu 
diciptakan cerita-cerita kepahlawanan tentang asal-usul leluhur 
mereka yang berasal dari Sumeria, bangsa dengan peradaban 
tertinggi saat itu, dan bahwa leluhur mereka pun pernah menetap 
di Mesir, bangsa dengan peradaban tertinggi di sebelah 
selatan. Serta pemimpin mereka, Musa, adalah pangeran yang 
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berpengetahuan tinggi. Dan lewat agitasi politik ini maka 
terbentuklah semangat kebathinan bersama dalam wujud agama 
– hukum. Yang diantaranya mengurus tentang apa yang patut 
disembah, apa yang patut dimakan dsb. Karena kepatuhan kepada 
agama, adalah kepatuhan kepada pemimpin. Bagi suatu bangsa 
yang baru muncul, semangat seperti itu sangatlah dibutuhkan. 
Dan agitasi ini tidak terjadi dalam satu generasi melainkan lewat 
ratusan tahun. Cerita-cerita tentang  leluhur Israel yang fiktif ini 
mencapai bentuk yang solid pada jaman pemerintahan raja Yosiah 
kira-kira 600-500 SM, kelak sekitar 200 tahun kemudian adalah 
Ezra / Uzair yang membukukan cerita-cerita tersebut dipadukan 
dengan kisah-kisah dari babel tentang penciptaan, Adam, Nuh dan 
banjir besarnya.  

Jadi jangan pernah bermimpi tentang adanya Tuhan yang 
berfirman di langit kepada para nabi, “Demikianlah firman tuhan 
bla…bla…bla…” semua tulisan kitab itu, termasuk Alquran, adalah 
produk budaya, buatan akal manusia yang tidak pernah lepas dari 
ruang dan waktu, budaya dan cara berpikir orang pada jaman 
tersebut. Dari terang pemahaman ini, apakah perlu memutlakan  
kitab-kitab agama ini jadi penuntun absolute manusia? Ambil ruh 
nya berupa penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan 
bentuknya. 

 
ELEVATED OPTIONS (PILIHAN-PILIHAN YANG BERTINGKAT) 

Kedua belas bangsa kecil itu, yang berasal dari agama dan 
budaya yang berbeda-beda, mestilah dibangun kesadaran akan 
bersatu bangsa, bersatu agama dan bersatu pikiran. Mereka 
diarahkan mulai dari perkara-perkara real sampai pada perkara 
abstrak, mulai dari perkara apa yang boleh dimakan dan diminum 
sampai keyakinan tentang ketuhanan yang monotheistic. 
Maka diaturlah laku masyarakat sampai ke hal-hal kecil, begitulah 
syariat mereka berlaku. 

Kembali kepada masalah babi, sebenarnya yang diharamkan 
oleh bangsa yang baru bersatu ini bukanlah babi saja, namun 
semua jenis hewan berkaki empat yang kakinya berjari-jari mirip 
manusia. Jenis itulah yang tidak boleh dimakan. Jadi tidak hanya 
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babi saja, melainkan, kucing, anjing, tikus, marmot, singa dsb. dan 
seandainya mereka tahu bahwa di belahan dunia nun jauh di sana 
ada kangguru dan capibara, jenis hewan inipun haram. Hanya 
hewan berkuku belah yang boleh dimakan, seperti sapi,kambing, 
onta dll. 

Kenapa spesifik kepada babi orang yahudi begitu benci?  

Jawabannya, pertama, karena tanah mereka yang begitu 
terbatas maka pertanian adalah penting, maka semua hama 
haruslah dibasmi, termasuk babi. 

Kedua, karena cara hidup babi yang kotor dan suka berkubang 
di lumpur bisa dijadikan analogi tentang cara hidup kaum gentile 
/ kafir yang tak bertuhan, pemalas, sia-sia dan najis. 

Ketiga, karena kontur tanah mereka yang berbukit-bukit tidak 
memungkinkan bagi kawanan babi untuk hidup. Babi hanya bisa 
ditemukan di daerah utara, dimana daerahnya lebih hijau, yaitu 
daerah sekitar Samaria, Lebanon dan Suriah atau di daerah 
selatan di tanah Mesir yang kaya raya. Jadi apabila penduduk 
Kanaan ingin memakan babi, mereka harus mengimpornya dari 
negeri-negeri di utara, atau dari selatan yaitu Mesir. Dan perilaku 
hedonis macam ini yang dilarang oleh negara yang baru lahir itu 
sebagai sebuah bentuk ketergantungan.   

Tapi yang lebih mendasari haram halalnya adalah karena 
pengaruh psikologis. Karena penduduknya kanaan ini masih 
primitif  dan belum dewasa  dalam berdialektika, maka opsi yang 
ada bagi mereka hanyalah A dan B, haram dan halal, terang dan 
gelap, bani Israil versus kafir.  

Demi kemurnian ras mereka, bani Israil tidak boleh 
memberikan anak-anak perempuan mereka untuk dikawini laki-
laki dari kaum di sekitar mereka. Namun kaum laki-laki Israil 
boleh mengawini perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa 
lain. Nah, bukankah ini namanya politik infiltrasi lewat 
perkawinan? Dan ini yang dipegang teguh oleh Islam karena 
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selalu terobsesi dengan kemurnian ‘iman’. Itulah opsi A dan B 
yang hanya tersedia. 

Namun kelak, ketika bangsa Yahudi ini lebih dewasa dan 
identitas kebangsaan sudah terbatinkan dalam benak mereka, 
maka opsi menjadi lebih bervariasi ada  A, B, C, dan D. contoh: 
ketika bani Israil ditawan oleh bangsa Persia, bani Israil mencari 
perlindungan dengan membikin plot agar seorang putri mereka 
yang cantik bernama Ester dijadikan gundik seorang raja Persia. 
Dan Lewat gundik raja inilah bangsa Yahudi terpelihara dari 
percobaan genosida oleh seorang pejabat Persia yang membenci 
kaum yahudi. Manuver semacam ini pastilah akan dikutuk oleh 
leluhur mereka yang hanya berpikir sederhana saja yaitu A dan B. 

Inilah yang saya maksud dengan elevated options atau pilihan 
bertingkat itu. Suatu prinsip yang abstrak dijadikan suatu hukum 
real dan mengikat sebagai cara untuk menginternalisasikan 
prinsip abstrak itu dalam laku hidup sehari-hari. Kelak ketika 
kesadaran suatu bangsa ini maju, maka opsi yang baru 
diperkenalkan dan dialektika semakin kompleks. 

Suatu saat, seorang Yahudi saleh di abad 1 masehi, yang tidak 
pernah makan makanan haram semacam babi dsb, mendapat 
ilham bahwa haram dan halal itu hanya konsep bikinan manusia. 
Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang haram dalam dirinya sendiri. 
Yahudi saleh yang saya maksud adalah Petrus, murid dari nabi Isa. 
Lewat Petrus cs. inilah pengajaran gurunya disampaikan ke 
bangsa-bangsa diluar Yahudi, karena tidak ada bangsa yang kafir, 
begitu pula tidak ada binatang yang haram. Perlawanan terhadap 
halal-haram ini dilakukan dalam gerakan anti-sunat. Manusia itu 
sudah sempurna dari sononya, sunat tidak menambah 
kesempurnaan manusia. Kalau bersunat ini memang menambah 
kesempurnaan, kenapa kita tidak terlahir dengan kulit khatan 
yang sudah terpotong? Inilah pemberontakan Kristen terhadap 
Yudaisme, agama sumber dimana mereka pernah disapih. 
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ISLAM, SUATU AGAMA YANG LAHIR SUNGSANG  

Ketika Islam lahir, ia hanya begitu saja mengambil syariat-
syariat Yahudi tanpa memahami filosofis dibalik itu. Agama 
yahudi yang telah merentang massa ribuan tahun dan begitu pula 
agama Kristen yang telah berusia setengah millennium membuat 
mereka memiliki spektrum dalam berkhasanah. Namun tidak 
demikian dengan Islam yang lahir sungsang dan dipioniri oleh 
kawanan-kawanan padang gurun yang kasar dan berpikir praktis. 
Mereka hanya mengambil syariat dalam bentuk, bukan dalam 
semangat dan filosofi. Dan yang sial adalah kita yang hidup dalam 
dunia modern tapi harus berlaku seperti orang bodoh terhadap 
para kambing bandot Arab yang merasa sok tahu dan sok benar. 
Bukan hanya tentang halal dan haram, tentang sunat pun 
kita, agama Islam, mencontek begitu saja tanpa mengerti hakekat 
dibalik sunat itu yang adalah janji Allah terhadap bani Israil. Kita 
hanya mencari-cari alasan bahwa dipotongnya kulup kita akan 
membawa faedah kesehatan dsb. Padahal penjelasan medis yang 
obyektif tidak membuktikan hal tersebut.  

Dengan pemahaman elevated options ini kita seharusnya sadar 
bahwa agama adalah bikinan manusia. Pilihan bertingkat ini 
adalah bentuk psikologis perjalanan kesadaran si manusia itu 
sendiri, mulai dari pemikiran yang real-kongkrit A vs B, haram vs 
halal, kemudian terus berdialeka menjadi C, D, E dan F. dan 
akhirnya mulai menyadari bawa A, B, C, D, E, dan F dsb hanyalah 
konsep pendekatan manusia akan realitas hidup. Bukan hidup itu 
sendiri. Kebermaknaan hidup ini tidak terletak pada A, B, dan C, 
dsb, tapi pada pemahaman bahwa kita, manusia, ternyata bisa 
berubah seiring dengan berubahnya materi-materi yang 
menyertai kita, seperti budaya, tingkat pendidikan, kompleksitas 
hidup dsb. Kita adalah mahluk yang terus berubah dan bergerak. 
Tidak pernah statis. Dan itu yang perlu disyukuri.  

Tuhan tidak pernah mau tahu apa yang manusia makan dan 
minum sepanjang kita mendapatkannya dengan cara-cara 
beradab. Selama milyaran tahun bumi ini tidak pernah mengenal 
konsep Tuhan. Binatang lahir dan mati, makan dan dimakan, tidak 
ada yang sok-sok tahu mengajarkan tentang apa yang halal dan 
haram sampai ada suatu saat trah kera besar yang baru melek 
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pengetahuan, yang kita namai homo sapiens-sapiens, dan 
berdomisili di timur tengah merasa sok tahu bercerita tentang 
adanya Tuhan yang sendirian, tidak beranak dan tidak beribu, 
yang mengajari kita tentang halal dan haram. 

Saya tandaskan lagi tidak ada yang haram. Begitu pula tidak 
ada yang halal. Artinya semua itu diserahkan pada kita untuk 
menilai, apakah itu bermanfaat, apakah itu merugikan, apakah itu 
sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hati nurani kita. 

Saya tidak pernah memakai haram dan halal, tapi tidak berarti 
semua binatang layak dimakan. Saya tidak makan tikus, kecoa, 
kucing, anjing, paus, sirip ikan hiu, monyet, biawak, kelelawar, 
dsb. Karena berbagai pertimbangan, baik itu kesehatan, 
higienitas, dan ekologi. Sangat mungkin bahwa waktu di Australia 
dan Amerika saya tanpa sadar makan makanan yang mengandung 
babi. alhamudilah, enak. Dan itu tidak mengubah apapun dari diri 
saya. 

Untuk ibu RP. Kalau anda takut salah makan, ya ambil saya 
yang jelas-jelas bentuknya, misalnya ayam atau ikan. Toh saudara-
saudara Nasrani dari suami andapun pasti bukan orang gila yang 
suka menipu orang lain mengatakan ini bukan babi padahal babi. 
Saya tahu orang batak tidak akan seculas itu.  

Yang haram itu adalah sifat membabibuta: 

• membabi buta mempercayai sesuatu tanpa bukti empiris. 

• membabi buta mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena 
tidak berbagai keyakinan yang sama dengan kita. 

• membabi buta membenci kaum lain hanya karena sentimen 
yang ditanamkan dalam kitab-kitab buatan manusia yang 
penuh dengan bias dan kepentingan politik. 

• membabibuta menegakan hukum syariah yang jelas-jelas 
sudah ketinggalan jaman dan tidak sepadan dengan HAM 
internasional. 
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Dengan menyadari bahwa Adam as. sampai Musa as. itu cuman 
tokoh-tokoh fiktif buatan kaum Kanaan yang nantinya disebut 
bangsa Israel, seharusnya kita sadar bahwa baik bangsa Israel, 
Yordania, Arab, Turki, Mesir, adalah bersaudara. Dan memang 
semua manusia adalah bersaudara, berasal dari trah kera besar 
yang sama yang tinggal di savannah Afrika Timur jutaan tahun 
yang lalu. Tidak ada yang disebut bangsa pilihan Tuhan, tidak ada 
yang disebut tanah perjanjian, setiap manusia mempunyai hak 
hidup yang sama untuk tumbuh dan beraktualisasi tanpa perlu 
dikungkung oleh agama yang nyata-nyata membedakan manusia 
jadi kutub-kutub ekstrim Yahudi vs Gentile (Yudaisme), umat yang 
ditebus vs umat yang tidak ditebus (Kristen), mukmin vs kafir 
(Islam). 

Demikianlah renungan dari saya, seorang Doktor lulusan 
universitas terkenal di Australia dalam Kajian Islam Mutokhir alias 
Advanced Islam Study. 

Marilah ummah yang saya cintai, jangan terbelenggu dengan 
konsep haram dan halal, tapi jangan pula jadi orang rakus yang 
suka nafsu lidah dan perut, jadilah manusia yang sederhana 
dalam masalah makanan tapi kritis dan tajam dalam berpikir, seru 
sekalian alam. 
 

 



TUHAN ITU ADA SEBANYAK  
MEREKA YANG MEMIKIRKANNYA 

Lutfi As, 31 Agustus 2010 

 

Seorang nasrani menulis email pada saya dengan nada kesal : 

Bung Lutfi, kalau anda memang seorang doctor dalam 
kajian Islam yang bla..bla.. bla.., please deh seharusnya anda 
stick to your own business, jangan sok tahu tentang agama 
orang lain. Bukti bahwa bangsa Israel tetap ada sampai 
sekarang berarti memang Tuhan menyertai mereka seperti 
yang tertulis dalam Alkitab. 

Saya jawab saja: 

Ah... saya tahu apa yang ada dibenak anda dan orang-orang 
sejenis anda. Kalian kecewa pada saya. Titik. Banyak orang non-
muslim minta di add-friend karena merasa senang melihat Islam 
ditelanjangi, padahal waktu mereka baca tulisan saya, ternyata 
yang ditelanjangi itu bukan hanya Islam, tapi Kristen dan Yahudi 
juga. 

Untuk diketahui oleh anda, saya tidak anti agama manapun. 
Dan saya tidak membenci siapapun. Saya hanya tidak suka 
ketidakjujuran dan irrasionalitas. Saya hanya ingin kita jujur 
dengan intelektualitas kita. Kita menempatkan mitos sebagai 
mitos, pesan moral sebagai pesan moral. 

Bahwa saya katakan kejadian dari Adam sampai Musa atau 
sampai Yosua itu mitos alias sahibul ngibul hikayat, sebenarnya 
sudah lama dikibar-kibarkan oleh para ahli kalam di agama anda. 
Anda saja yang kekeh dengan romantisme agama sendiri. 

Tidak kurang dari seorang teolog protestan yang bernama 
Rudolph Bultmann, yang gigih memperjuangkan bahwa menjadi 
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seorang beriman, dalam hal ini Kristen, tidak berarti musti 
menelan mentah-mentah tentang adanya surga dan neraka, 
kelahiran dari perawan, kebangkitan dan kenaikan ke surga. 
Semua itu cuman bingkai cerita. 

Bultmann bilang bahwa tugas teologi itu bukan membeo apa 
yang dikatakan orang terdahulu tentang cerita-cerita di sekitar api 
unggun yang dilakukan oleh nenek moyang iman di padang gurun 
sana. Tugas teologia adalah memisahkan susu dari buih, yang 
artinya membedah cerita-cerita tersebut dan mencari tahu apa 
pesan inti dari cerita-cerita tersebut, bukannya membabi buta 
mempercayai adanya Adam Hawa, kejatuhan dalam dosa, 
dibelahnya laut Teberau, Yusuf ditelan ikan besar, Yesus naik ke 
surga, dsb. 

Kalau seorang yang rasional, demi mengikuti agamanya musti 
tetep mempercayai kejadian-kejadian itu sebagai historis berarti, 
berarti dia harus menyalibkan intelektualitasnya untuk kesekian 
kalinya. Begitulah kata Bultmann. Kalau di Islam saya bilang demi 
dogma kita harus menyunat intelektualitas kita untuk kesekian 
kalinya… sampai bonggol-bonggolnya. 

Coba saya tanya anda, apa keuntungannya bagi anda kalau 
Yesus itu lahir dari perawan Mariam? Apa keuntungannya kalau 
Yesus membuat mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan menjadi berlipat-
lipat sampai bisa mengenyangkan 5000 laki-laki saja, belum 
termasuk perempuan dan anak-anak? 

Apakah dengan percaya hal-hal demikian memberi perbedaan 
bagi dunia ini? 

Ingat bahwa kelaparan dan kemiskinan di Afrika juga terjadi di 
daerah-daerah yang mayoritasnya Kristen, dan tidak pernah ada 
mujizat penambahan roti di sana. Yang mati, ya mati saja. 

Percaya bahwa bani Israel pernah diselamatkan dari Mesir dan 
Allah menulahkan kematian pada anak sulung di Mesir, tidak 
menghapus fakta bahwa jutaan bangsa Yahudi dibunuh oleh 
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Hitler dalam kejadian Holocaust. Kemanakah Yehowah tuhan 
bangsa Israel sang pengirim tulah? 

Tuhan yang membangkitkan Yesus, ternyata tidak 
membangkitkan satu juta orang Kristen ortodoks Armenia yang 
digenoside oleh tentara Islam Turki. 

Bukan karena percaya ini dan itu yang membuat hidup ini 
bernilai, mas, tapi bagaimana menjalani hidup ini dengan 
mengisinya lewat hal-hal positif untuk diri kita, keluarga, sesama 
dan semesta alam, disitulah hidup kita ini bernilai. 

Percaya Yesus pernah begini dan begitu atau Muhammad 
pernah begini dan begitu, tidak memberi nilai apa-apa bagi 
manusia selain menambah keegoan saja. 

  

TEOLOGI CERITA , MITOS KONTRA MITOS 

Ketika anda, dan semua pembaca FB yang budiman, membaca 
dan memahamai kitab ‘suci’ , saya ingin anda sekalian diterangi 
pemahaman ini : bahwa Bible itu, dan semua kitab suci termasuk 
Alquran, bukan catatan jurnalistik yang menceritakan suatu 
kejadian secara obyektif, cepat, tajam, dan terpercaya – langsung 
dari TKP. Namun pandangan sepihak dari pihak-pihak tertentu 
yang tengah mencoba mengkomunikasikan kepercayaannya lewat 
cerita-cerita tertentu dalam perspektif tertentu. 

Cerita-cerita tersebut dibuat sedemikian rupa sebagai bingkai 
untuk memuat isi dan pesan-pesan dari keyakinanan mereka. 
Tujuan mereka bukanlah agar si pembaca mempercayai bingkai 
ceritanya, melainkan pesan terdalam dari suatu paham menurut 
versi mereka sendiri.  

Sama seperti kapsul yang diisi obat. Kapsul itu sendiri bisa 
diganti-ganti warnanya, bentuknya dan bahan pembuatannya, 
yang membuat kapsul itu bernilai adalah isi di dalam kapsul itu. 
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Nah kapsul itu adalah cerita-cerita, dan isi kapsul itu adalah 
pesan-pesan tertentu dari si pembuat kapsul. 

Metoda inilah yang dalam kalamullah Kristen disebut teologi 
cerita. Kenapa lewat cerita? 

Lha emang lewat apaan lagi kalau bukan cerita? Apa anda pikir 
orang jaman dulu tahu tentang metodologi penulisan berstandar 
akademis? Apa mereka musti pake risalah, bibligraphi, refleksi 
teologis, riset-riset rumit buat orang-orang yang kurang terdidik? 
Please deh, be realistic. 

Lewat cerita-cerita yang bisa ditambah dan dikurangi, dibentuk 
ulang dan direinterpretasi, mereka memasukan pesan-pesan 
kemanusian dan harapan-harapan kepada generasi sejaman dan 
generasi-generasi mendatang. 

Kebathinan manusia yang resah dan selalu mencari, merasa 
terasing dalam alam semesta yang tak bertuan, merasa terancam 
dan ketakutan, merindukan kelepasan dan pembebasan dari 
masalah-masalah ekonomi, politik adalah tema-tema umum yang 
kita dapati dalam cerita-cerita itu. 

Coba anda benar-benar perhatikan bahwa cerita-cerita tentang 
Yesus sebenarnya diambil dari cerita-cerita kitab terdahulu 
dimana manusia Yesus itu dijadikan sama dengan pengalaman 
kemanusiaan para tokoh iman bangsa yahudi. 

• Adam tidak berayah – Yesus bukan anak biologis dari Yusuf, 
tapi dari ruh kudus. 

• Kelahiran bayi Musa berada di bawah ancaman Firaun – begitu 
pula dengan kelahiran Yesus. 

• Bangsa Israil di bawa ke Mesir sebelum dikembalikan ke 
Kanaan – begitu pula Yesus dilarikan ke Mesir sebelum kembali 
ke Galilea. 

• Semuil dibawa ke baitullah dan tuhan mulai berbicara 
kepadanya ketika masih berumur 12 tahun – begitu pula Yesus 
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dibawa kebaitulah dan berdebat dengan para ahli-ahli taurat 
ketika berumur 12 tahun. 

• Nabi Elias membangkitkan anak seorang janda yang mati – 
begitu pula Yesus membangkitkan anak jendral Romawi yang 
mati. 

• Nabi Elias menyembuhkan seorang yang kusta – begitu pula 
Yesus menyembuhkan orang kusta. 

• Musa menurunkan roti dan daging burung puyuh dari langit – 
Yesus membuat membuat muzizat roti dan ikan untuk 5.000 
orang. 

• Musa mengeluarkan air dari batu – Yesus melakukan mujizat air 
anggur dari air biasa. 

• Musa membelah laut – Yesus berjalan di atas air. 

• Musa dan Elia ketika mati diangkat ke surga – begitu pula Yesus 
naik ke surga. 

Dan yang terakhir ini ditiru dalam cerita-cerita Islam sebagai 
‘isra dan miraj’. Eksodusnya bani Israel adalah hijrahnya nabi 
Muhammad dan kaumnya, tafakurnya di gua Hira adalah kisah 
parallel dari cerita bertemunya Musa dengan tuhan di padang 
gurun. Semua kisah ini tidak akan anda pahami sampai anda 
keluar dari cangkang (eksoteris) dan masuk menuju esensinya 
(esitoris). 

Can’t you see the point? Apa anda pikir Yesus benar-benar 
melakukan ini dan itu? Tidak. 

Kehidupan kebathinan manusia Mesus itu dijadikan bingkai 
cerita dimana mitos-mitos lama ditumbangkan oleh mitos-mitos 
baru. 

Inti dari kisah-kisah tersebut bukan percaya pada kejadian ini 
dan itu sebagai kejadian factual, namun sebagai bahan-bahan 
perenungan dimana si perenung dibawa pada suatu keyakinan 
bahwa ada jawaban dari setiap kegundahan bathin manusia, ada 
suatu jawaban dibalik segala kepelikan dan penderitaan manusia. 
Bahwa orang baik diharapkan akan mampu melewati semua 
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permasalahan hidup, lengkap dengan kegagalan dan 
kemenangannya. Dalam Yesus bentukan cerita-cerita itu, anda, 
saya dan seluruh manusia ikut ambil bagian. Itulah pesan inti 
mistis dari kisah kehidupan Yesus. 

Ada banyak hal yang luar biasa dari manusia historis Yesus, 
yang bisa kita tiru. 

Dalam kungkungan budaya Yahudi yang patriakal Yesus malah 
memilih Maryam jadi sokoguru di padepokannya. Kelak, atas 
pengaruh Petrus, Yakobus dan Paulus yang male chauvinistik, 
Maryam malah dikerdilkan perannya, distigmatisasi sebagai 
pelacur yang bertobat. Sehingga nama Maryam Magdalena sukar 
untuk dipulihkan lagi dan kepemimpinan gereja berada dalam 
genggaman laki-laki. Ini benar-benar keterlaluan. 

Dulu di baitullah Sulaiman, orang buta dan orang pincang tidak 
boleh masuk. Justru oleh Yesus orang buta dan orang pincang di 
bawa ke baitullah untuk disembuhkan (terlepas dari benar atau 
tidaknya mereka jadi sembuh). Inilah pemberontakan Yesus 
terhadap institusi dan dogma agama yang tidak manusiawi. 

Dan masih banyak perjuangan Yesus yang luar biasa yang bisa 
kita ambil semangatnya dalam komunitas kita sehari-hari terlepas 
dari kekurangan dan kelebihan manusia Yesus sebagai seorang 
Yahudi Galilea abad 1 masehi. 

Namun manusia Yesus yang berkarisma luar biasa itu 
dikerdilkan oleh orang-orang seperti anda sendiri. Anda senang 
Yesus itu disalib terus menerus untuk bisa dikenang dan dipuja. 
Diisap-isap kayak candu tiap hari hanya untuk mempertebal 
dinding romantisme agama anda sendiri. Entar kalau anda 
ketemu orang yang jujur kayak saya, neurosis deh anda jadinya, 
sambil bilang ‘Back to Bible. Back to Bible’. Padahal intinya – gua 
gak mau tau, gua takut apa yang gua dulu percayai sebenarnya 
nggak terbukti benar. 
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Seharusnya ‘Yesus’ itu dibebaskan berkreasi dalam pikiran 
anda, untuk memberi nilai luhur atas kemanusiaan dalam 
jangkauan praksis kehidupan anda sehari-hari. 

Keselamatan itu tidak datang dari mempercayai ini dan itu, tapi 
mengambil bagian dalam sebuah kegerakan untuk meninggikan 
nilai-nilai kemanusiaan. 

Pasti anda tahu bahwa Isa pernah mengatakan, “Anak manusia 
adalah tuhan atas hari sabbat”. Itu artinya manusia itu tuhan, 
gusti, master atas aturan-aturan agama. Agama dibuat oleh 
manusia dan untuk manusia (kalau anda mau mempercayainya 
agama tsb loh), bukan sebaliknya manusia jadi budak untuk 
agamanya. 

Karena dogma agamalah kita menjadi buruk sangka terhadap 
orang lain. Kegerakan agama-agama di Indonesia hanya 
mempertebal dinding-dinding pemisah yang menciptakan bipolar 
yang ekstrim : mayoritas vs minoritas, mukmin vs kafir, saya vs 
kamu, kami vs kalian, kita vs mereka. 

Padahal dalam catatan saya yang lalu saya sudah dijelaskan, 
sumber dari agama Yahudi, Kristen dan Islam itu ternyata mitos 
yang dibuat oleh bangsa-bangsa Kanaan. Kenapa tidak ada nabi-
nabi yang sadar bahwa cerita-cerita itu ternyata hanya mitos? 
Bukankah katanya nabi-nabi ini memiliki kecerdasan spiritual 
yang tinggi, yang hubungannya dengan Tuhan begitu dekat? 
Kenapa Tuhan atau Jibril tidak pernah bilang bahwa cerita-cerita 
itu palsu? 

Jawabanya karena Tuhan, Jibril, dsb, hanyalah agen mitologis 
dari suatu kesadaran intuitif manusia itu sendiri yang dibentuk 
oleh worldview suatu budaya tertentu. Dan yang namanya 
kesadaran - juga berada dalam kawasan intelektualitas ketika kita 
mencoba untuk mengkomunikasikannya. Spectrum dialektika 
anda dan saya berbeda, sehingga apa yang bagi saya mudah 
untuk diterima oleh akal budi, mungkin bagi anda masih sukar. Ya 
tidak apa-apa, semua orang sedang dalam tahap berkesadaran 
yang berkelanjutan, on going process. 
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Atau sederhananya gini saja… 

• Kenapa ada ribuan sekte dalam agama Kristen dan mereka 
tidak sepakat satu dan lain hal? 

• Kenapa Sunni dan Syiah tidak pernah akur? 

Seharusnya kalau memang ada Tuhan yang satu, kita berharap 
Tuhan itu bersabda kepada setiap orang begini dan begitu, bahwa 
yang benar ini dan itu, sehingga tuntaslah kebenaran itu dan 
manusia tidak perlu berdebat. Kenapa hal ini tidak pernah terjadi? 

Jawabannya : karena Tuhan itu cuman konsep, suatu idea 
tentang yang benar dan salah, abstraksi dari rasa takut dan 
pengharapan akan rasa aman dan keterjaminan. Dan wadah 
dimana idea itu dipelihara, yaitu agama hanyalah ideology. Dus, 
yang namanya ideology, anda bisa menambahkan, 
mengurangkan, menafsirkan ulang seturut dengan kapasitas 
berpikir anda, berdasarkan dialektika material yang mengelilingi 
anda. Itulah kenapa agama itu banyak. 

Ada yang bilang Tuhan itu tidak ada, ada yang bilang Tuhan itu 
cuman satu, sendirian kayak lone ranger, ada yang bilang Tuhan 
itu tiga pribadi dan satu hakekat. Ah itu semua lucu. Gak logis. 
Buat saya yang bener: 

Tuhan itu ada sebanyak mereka yang memikirkannya, 

Mengertikah anda, mas? 

Oh ya, saya bukan pro Israel, saya bukan pro palestina, 

Saya pro pada kehidupan dan pro pada perdamaian. 

Dengan menelanjangi sumber ketiga agama besar ini, saya 
ingin kita di Indonesia, tidak terbawa-bawa secara emosi 
mendukung ataupun membenci suatu kaum. Karena ternyata 
klaim-klaim semangat ‘persaudaraan’ dalam keagamaan itu 
begitu rapuh, irrasional, dan hanya berdiri di atas mitos alias 
sahibul ngibul hikayat. 
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Satu nyawa orang Yahudi sama berharganya dengan satu 
nyawa orang Palestina, orang Sudan, orang Rusia, Amerika dsb. 

Akhirul kata, sebagai hadiah untuk anda, saya ingin kembali 
pada topic ‘kesadaran’. 

Kalau Tuhan itu masuk dalam kawasan kesadaran, dan 
kesadaran itu ketika dikomunikasikan membutuhkan 
intelektualitas, jadi bagaimana kesadaran itu bisa dijelaskan? 

Kesadaran itu tidak perlu dijelaskan, cukup anda rasakan dalam 
diam, dalam hening. 

Dalam keheningan, rasakan dan hayati, bahwa kita semua 
sama, segala bentuk kehidupan, berasal dari sumber yang sama, 
telanjang dari semua label pembeda yang dibebankan kepada kita 
sejak lahir, entah itu ras, agama, status social, dsb. 

Dalam keheningan ini rasakan masuk dan keluarnya nafas, 
sadari betapa berartinya momen kini dan disini. 

Sadari bahwa anda itu Tuhan atas hari sabath, Tuhan atas 
segala aturan agama. 

Jika Yesus yang adalah manusia biasa itu Tuhan, maka semua 
manusia, termasuk anda dan saya dan para pembaca FB lainnya, 
berpotensi menjadi Tuhan.

Dalam kesadaran yang sedemikian, suatu saat, maka 
terrealisasilah tidak ada anda, tidak ada saya, tidak ada Yesus, 
tidak ada Tuhan, tidak ada diri lain lagi selain kesadaran yang tak 
berbatas. Kesadaran yang hanya bisa dirasa. Dirasa oleh siapa? 
Oleh sang kesadaran itu sendiri. Seru sekalian alam. 
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TUJUAN HIDUP 
Lutfi As, Agustus 2010 

 

 
 
1. Tanggapan dari pembaca Nasrani 
  
Segera setelah dua tulisan terdahulu saya publish, akun FB saya 

dibanjiri oleh pembaca dari latar belakang Nasrani yang meminta 
di-add friend, terlebih ketika tulisan yang terakhir “Tuhan Itu Ada 
Sebanyak Mereka Yang Memikirkannya” dimana saya 
menelanjangi mitos-mitos agama Yahudi dan Nasrani, justru 
mereka memberikan apresiasi positif terhadap tulisan saya. 
Surprise. Biasanya caci maki dan hujatan sudah jadi diet saya tiap 
hari. Syukurlah. 

   
Kejujuran inilah yang mereka cari selama ini dan tidak didapat 

di khotbah-khotbah pendeta mereka. Intelektualitas yang 
menghempaskan candu agama seperti inilah yang mereka 
rindukan selama ini dan tidak di dapat di gereja. 

 
Mungkinkah ini tanda bahwa manusia terdidik, sudah nyata-

nyata tidak bisa menerima lagi pembodohan dari para 
rohaniwannya? 

 
Mungkinkah ini saatnya telah tiba bagi manusia Indonesia 

untuk bangkit dan belenggu-belenggu mitos yang selama ini 
menjadikan kita the other terhadap sesama kita sendiri? Saya 
harap demikian. 

  
Namun apabila prasangka baik ini tidak terjadi, berarti itu 

tanda bahwa manusia Indonesia lebih suka menghisap candu-
candu agama, lebih senang menyalibkan intelektualitas mereka 
sendiri kesekian kalinya, lebih senang menyunat intelektualitas 
kita sampai ke ‘bongol-bonggolnya’ dan menutup mata kita 
rapat-rapat dari realitas hidup yang terus berubah secara dinamis 
dan menuntut perubahan paradigma kita dalam memaknai hidup 
ini. 



 Demikian pula saya janjikan bahwa saya akan terus menyulut 
api kemanusiaan, integritas dan intelektualitas manusia Indonesia 
with one way or another tanpa pungutan apa-apa alias gratis. 
Para pembaca Nasrani tidak perlu takut dipungut perpuluhan oleh 
saya, seperti halnya para pendeta anda lakukan demi untuk 
membiayai pendidikan anak-anak mereka yg borjuis di Singapura, 
Australia dan Amerika. 

 
Kalau anda merasa tercerahkan dari tulisan saya, silahkan bagi 

kepada yang lain. Sudah saatnya bagi kita untuk tidak jadi korban 
dogma-dogma agama lagi. Kita manusia bebas. Karena kita 
adalah tuhan atas aturan-aturan agama. 

  
 
2 . Tentang Tujuan dan Makna Hidup 
  
Seorang menulis email kepada saya yang intinya demikian: 
  

DR. Lutfi, saya tercerahkan dengan tulisan bapak tentang 
evolusi perjalanan manusia itu sendiri yang merentang 
masa hampir tujuh juta tahun adalah mu’jizat dan hidup 
menjadi manusia itu sendiri adalah mu’jizat. Pertanyaan 
saya: 

 

• Adakah tujuan dari penciptaan alam semesta ini?  
• Adakah tujuan penciptaan manusia di bumi ini? 

 

Sedari kecil saya diajarkan bahwa tujuan menjadi 
manusia adalah agar menjadi hamba Allah, menjadi kalifah 
Allah di muka bumi ini. 

 

Dengan runtuhnya mitos-mitos Tuhan / Allah ala agama-
agama, maka saya tidak menemukan kembali pegangan 
itu. Memang sih saya sudah ragu sama agama saya sejak 
lama, namun setelah  membaca tulisan-tulisan dari DR. 
Lutfi, saya menemukan dua hal ini : 

  

• Keraguan saya akan kebenaran agama mendapatkan 
bentuk yang solid. Saya jadi berani berkata tidak pada 
mitos-mitos agama. 

• Pencarian hidup saya jadi kembali ke titik nol. Seakan-
akan seluruh bangunan konsep kebaikan dan 
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keburukan itu runtuh. Saya mencoba membangun 
kembali kepingan-kepingan dari reruntuhan itu dan 
tidak tahu harus mulai dari mana. 

 

Demikian permasalahan saya. Semoga DR. Lutfi bisa 
menjawabnya. 

  

Wasallam. 
 
  
Berikut jawaban saya:  
  
Terima kasih untuk suratnya, saya sangat apresiatif dengan 

tulisan anda. Inilah pencarian yang tertinggi dalam hidup, yakni 
mencari makna dan tujuan hidup. Bertahun-tahun saya bergumul 
dalam tema yang sama, mencari titik pijak yang seimbang antara 
intelektualitas dan spiritualitas. Dan itu merupakan momen-
momen yang menegangkan dan mengharu-biru. Penuh dengan 
lekukan tajam dan ketidak-seimbangan. 

  
Seorang yang terbiasa dengan berpikir kritis, mana mungkin 

mau menyerah untuk mempercayai cerita-cerita agama yang tidak 
berdasar tentang surga dan neraka. Namun dalam realitas dunia, 
semua faktor dimensi hidup saling terjalin, begitu sukar untuk 
diurai satu persatu.  Ada institusi agama yang berusia ribuan 
tahun yang mencatat sejarah tidak hanya sisi gelap, namun juga 
sisi baiknya untuk masyarakat. Dan kita hidup dalam komunitas 
dimana agama-agama ini begitu berakar kuat dalam tradisi dan 
benak kita, (yang juga sebenarnya dipolitisasi oleh pihak-pihak 
tertentu demi kekuasaan). Namun sekali anda memutuskan untuk 
tidak menyerah dan terus maju, saya percaya, anda akan 
mendapatkan jawabannya. 

  
Ada satu cerita dalam agama Buddha yang berkaitan erat 

dengan pertanyaan anda.  Demikian inti ceritanya. 
 
Tersebutlah seorang murid yang meminta Gautama untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jika Gautama bisa menja-
wab pertanyaan-pertanyaan ini, maka ia akan tetap menjadi 
muridnya. Demikianlah kira-kira pertanyaannya: 
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• Apakah alam semesta ini diciptakan atau tidak, terbatas 
atau tidak, abadi atau tidak? 

• Apakah ada sang pencipta atau tidak, apakah ia juga 
dicipta atau tidak? 

• Apakah penciptaan ini bersifat linear atau siklikal? 

• Apakah jiwa itu ada atau tidak, kekal atau tidak? 
  
Jawaban Gautama  sederhana: apabila ada seorang serdadu 

yang terluka di medan perang, dan ada seorang tabib yang 
berinisiatif untuk menolongnya, perlukah si pasien ini bertanya : 
Siapakah yang tadi memanahku? Dari manakah asalnya? Dari 
kasta apakah dia? Dari manakah ia belajar memanah? Memakai 
kayu apakah busur dan anak panahnya? Dengan metoda apakah ia 
menarik busurnya? Berapa lamakah ia telah beratih memanah? 
Dsb, dsb. 

  
Nah, manakah yang lebih penting, menjawab pertanyaan si 

pasien atau membopongnya keluar arena perang dan melakukan 
P3K? 

 
Kemudian Gautama katakan bahwa ia tidak akan pernah 

mengajar apapun hanya untuk mencari tahu ini dan itu yang 
hanya akan terus menerus memancing pendekatan dualistic. Ia 
hanya akan mengajar bagaimana menjalani hidup dengan suatu 
perspektif subyektif dari pengalaman hidupnya, yang disebut cara 
melenyapkan dukha. 

 
----------- 

  
Demi mencoba memahami maksud jawaban Gautama  saya 

bertanya pada rekan-rekan umat Buddhis, namun jawabannya 
begitu dogmatis. Ada yang mengatakan bahwa cerita tsb belum 
selesai, sebab dikemudian waktu Gautama bercerita bahwa 
leluhur manusia berasal dari mahluk hidup yang tinggal di suatu 
surga yang non material dsb. Wah mitos lagi, candu lagi. Saya 
katakan padanya bahwa fakta Gautama tidak mau menjawab, 
berarti memang dia tidak mau jawab. 
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Kenapa ada cerita tentang Buddha menceritakan leluhur 
manusia dari surga tertentu? Harap pembaca ingat tentang 
“Teologi Cerita - Mitos Kontra Mitos”, bahwa adalah hal lumrah 
bagi agama baru untuk menumbangkan mitos-mitos agama lama 
dengan menggunakan mitos-mitos baru yang memihak keper-
cayaannya. Dalam hal ini mitos agama Hindu diganti oleh mitos 
agama Buddha. Inti dari ajaran Gautama yang etis filosofis 
sungguh sukar untuk dipahami umat awam, sehingga dijembatani 
dengan cerita-cerita dan legenda. 

  
Saya juga katakan bahwa kitab Tripitaka bukanlah perkataan 

dari mulut Buddha langsung, tapi dari para penulis dan penghafal 
Tripitaka yang hidup sekitar 300 - 400 tahun setelah Buddha 
wafat. Dan dalam pembentukan kitab itu, ajaran Buddha yang 
sederhana telah dikooptasi oleh para biksu dari selatan atau 
Hinayana, itulah kenapa ada tradisi yang melawan tradisi selatan, 
yaitu tradisi Mahayana. Sangat mungkin bahwa manusia Gautama 
tidak berbicara baik dalam bahasa Pali atau pun bahasa 
Sansekerta, tapi bahasa daerahnya sendiri di Nepal. Hmm payah 
deh… kalau orang beragama hanya menekankan pada 
pemahaman literal biblical semacam itu. Selalu naif. 

 
Saya mencoba memahaminya cukup lama, kemudian sampai 

pada satu refleksi bahwa ada yang harus dibedakan, yakni 
“Tujuan Hidup” (Purpose of Life) dan “Tujuan Dalam Hidup” 
(Purspose in Life). 

 
 
TUJUAN HIDUP (PURPOSE OF LIFE)  
 
Adalah pertanyaan yang bersifat obyektif dan memerlukan 

pembuktian material, yang darinya kita mentheorimakan suatu 
kebenaran empiris. 

  
Pertanyaan-pertanyaan ontologis yang diajukan si serdadu 

seperti diatas TIDAK masuk dalam ranah agama atau spiritualitas. 
Dari manakah adanya kehidupan ini, apa yang terjadi sebelum big 
bang, adakah jiwa atau tidak, bukan domain dari agama. 
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Biarkan para saintis dengan jernih mencari jawaban-jawaban 
dari pertanyaan ontologis semacam ini. Fakta bahwa cerita-cerita 
agama tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia 
telah terbukti gugur, seharusnya membawa kita pada 
pemahaman bahwa pertanyaan semacam itu bukanlah domain 
agama / spiritualitas. 

  
 
TUJUAN DALAM HIDUP (PURPOSE IN LIFE)  
 
Adalah pengalaman subyektif dan unik dari si individu yang 

mana ia harus putuskan dan tempuh dalam meniti momen-
momen hidup ini. Dari perjalanan hidup inilah dia mengambil 
makna hidup. 

 
Tujuan hidup dan makna hidup itu sendiri tidak pernah ada 

yang menentukan, anda sendiri yang menentukan hidup anda 
mau dibawa kemana. Anda mau jadi apa, berkarir di bidang apa, 
mau jadi manusia dengan tabiat apa, andalah yang menentukan 
berdasarkan modal dan kapabilitas anda.  

  
Dahulu agama memonopoli kehidupan manusia karena para 

rohaniwan berpikir umat terlalu bodoh untuk menentukan mana 
yang baik dan tidak baik, mana yang berarti dan tidak berarti, dan 
sebagai hukum bersama yang mengikat suatu komunitas maka 
lahirlah agama-agama hukum. 

 
----------- 

  
Kita mesti pahami ini dalam perjalanan peradaban manusia. 

Dan sejalan dengan dialektika masyarakat yang makin terdidik, 
manusia  mulai mempertanyakan otoritas dari institusi dan 
dogma-dogma agama dan mencari realitas kebenaran yang lebih 
utuh, jernih dan bebas dari segala motivasi politik dan agama. 

  
Tidak ada agama, dogma dan kitab yang jatuh dari langit, 

semua hasil dari pemikiran manusia dalam upaya mencari 
jawaban tentang ‘purpose of life’ dan ‘purpose in life’. Tentu saja 
pemikiran manusia ini dibentuk oleh lengkungan kebathinan, 
kultur, worldview yang terkait dengan ruang dan waktu saat itu. 
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Begitu pemikiran ini dikonsepkan dalam bahasa, maka jadilah 
sebuah isme  atau ideology. 

 
Apakah tujuan dari alam semesta ini? Bahkan para saintis saja 

tidak tahu, apalagi rohaniwan. 
 
Tetapi apakah anda merasa layak menghabiskan energi untuk 

mencari jawaban semacam itu sementara dalam keseharian hidup 
anda, ada masalah-masalah praktis yang perlu disikapi secara 
dewasa. 

 
Dalam tulisan-tulisan terdahulu, saya selalu katakan bahwa 

hidup ini bernilai / bermakna (pemahaman subyektif) bukan 
karena mempercayai dogma ini dan itu, namun dalam mengambil 
keputusan untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam 
jangkauan praksis yang terdekat. 

  
Apakah jangkauan praksis yang terdekat yang kita bisa ikut 

ambil bagian? 
 
Ambilah sikap dan tindakan nyata untuk meruntuhkan raksasa-

raksasa penghancur kemanusiaan, yakni:  kemiskinan, korupsi, 
pembodohan massal dari kekuasaan dan otoritas keagamaan, 
pemaksaan syariat Islam di negara kita, tindakan kekerasan oleh 
mereka yang menjadi candu agama dsb. 

  
Kepada para pembaca Nasrani, ada satu hal lagi yang anda bisa 

lakukan: 
  
Dari pada anda memberikan perpuluhan kepada gereja, yang 

nyata-nyata tujuannya hanya untuk memperkaya si pendeta agar 
bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri, dan membangun 
tembok-tembok pembeda di antara manusia lebih baik anda 
berikan pada orang / lembaga kemanusiaan yang lebih mem-
butuhkan, tanpa melihat latar belakang agama dan etnis. 

  
Demikianlah perenungan dari saya, sebagai Doktor lulusan 

universitas Australia terkenal dalam Kajian Islam Mutokhir alias 
Advance Islam Study, akhirul kata saya himbau: 
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Mari ummah manusia, jalanilah hidup ini dengan penuh 
semangat, sukacita, dan integritas yang luhur, seraya gigih 
menolak segala bentuk pembodohan yang membuat manusia 
terkotak-kotak oleh dogma agama yang sudah lancung, cacat 
logika, dan basi. Mari kita wujudkan kemanusiaan universal yang 
mengedepankan kelembutan, rasionalitas dan kesetaraan. Seru 
sekalian alam.    
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APAKAH KEBENARAN ITU? 
Lutfi As, 2 September 2010 

 

 

BAGIAN 1 : BAYANGKANLAH  

Dengan mantap saya melangkahkan kaki menuju kelas yang 
akan saya ajar. Jarak antara kantor saya yang kecil namun asri 
dengan kelas memang cukup jauh, melewati beberapa lekukan 
koridor dan sebuah taman yang cukup luas dimana terdapat 
beberapa pohon rindang tempat para mahasiswa mengobrol, dan 
memadu janji kasih tentunya. Ruang kelas yang saya tuju berada 
di sisi lain dari taman itu. 

Ketika kaki ini melenggang di atas rumput nan hijau, langkah 
saya terhenti. 

Seluruh mahasiswa yang akan saya ajar berdiri di taman 
membentuk ‘barikade’, seakan-akan menghalangi jalan saya 
masuk. 

 “Eit….. tunggu dulu Pa Lutfi. Kami semua bersepakat. Kami 
hanya akan ikut kelas bapak hanya apabila bapak bisa menjawab 
pertanyaan dari kami. Dan apabila bapak tidak bisa menjawab, 
maaf-maaf aja nih, kite-kite bakal absen satu semester dengan 
jaminan bapak.” kata seorang yang paling kritis di antara mereka. 

 “Betul-betul-betul.” seru beberapa mahasiswa penggembira 
dengan serempak, dengan nada seperti tokoh kartun kembar 
berkepala pelontos kesayangan anak saya. 

Semua mata menatap saya dengan tajam, menantikan jawaban 
dari saya.  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590


Wah saya tersentak. Rasanya gaya-gaya narsis, kritis, kocak dan 
sompral saya dikelas berbalik menjadi pedang bermata dua.   

“Oke silahkan. Apa yang kalian akan tanyakan?” 

“Begini Doktor Lutfi, ada dua pertanyaan buat bapak: 

1. Apakah kebenaran itu? 

2. Kenapa kita harus melakukan kebenaran?  

Jawablah dengan singkat, padat dan jelas.” 

Saya menghela nafas panjang. Tidak bergeming untuk seketika. 
Ini bukan main-main. 

Sepanjang pengetahuan untuk pertanyaan yang maha dasyat 
itu, khususnya yang pertama,  saya kira hanya satu orang manusia 
di muka bumi ini yang pernah tercatat dalam sejarah, dialah 
Yesus, atau Isa. Dalam pengadilan yang diadakan dengan tergesa-
gesa dan tendensius, Gubernur Jendral Pontius Pilatus meng-
introgasi Yesus yang telah dituduh makar terhadap pemerintahan 
jajahan bentukan Romawi. 

“Aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi 
kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari 
kebenaran mendengarkan suaraku.” Kata yesus.

“Apakah kebenaran itu?” tanya Pontius Pilatus.

Dan Yesus hanya diam. Tidak menjawab apa-apa.

Suasana begitu tegang. Sementara di luar pengadilan 
banyak orang menanti-nantikan putusan Pilatus. 

“Tiada kudapati kesalahan dalam diri orang ini. Apakah 
yang kamu mau aku lakukan atas orang ini?” kata Pilatus.

“Bebaskan Barabas, dan salibkan dia. Bebaskan Barabas 
dan salibkan dia!” gema puluhan dan mungkin ratusan 
orang serem-pak meminta Yesus disalibkan. Barabas adalah 
seorang pem-berontak Yahudi yang ditahan penguasa 
romawi karena suatu kasus makar. 
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Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada bangsa 
yahudi. Dengan dilengkapi dengan jubah raja dan mahkota 
berduri, ia  berkata kepada bangsa yahudi itu, sambil 
telunjuknya mengarah kepada Yesus,  

“Lihatlah manusia itu.” maka dibawalah Yesus untuk 
disalib. Dan itu terjadi kira-kira jam 12 malam.

Mengapa Yesus tidak menjawab? Apakah Yesus tidak tahu 
jawabannya atau ia pura-pura tidak tahu? 

Bukan.   

Jawabannya :  karena percakapan itu tidak pernah benar-benar 
terjadi. 

Benar bahwa Yesus disalib, namun bukan atas permintaan 
bangsa Yahudi, melainkan oleh karena konspirasi para agamawan 
dan Pontius Pilatus sendiri. Karena pergolakan politik yang begitu 
massive, baitullah yang menjadi kiblat kaum Yahudi di hancurkan 
tentara Romawi tahun 70 M, dan kaum Yahudi melemparkan 
kesalahan ini kepada kaum Kristen. Begitu bencinya kaum Yahudi 
kepada  pengikut Yesus ini, sehingga anggota keluarga mereka 
yang mengikuti sekte ini harus dikeluarkan dari hubungan 
kekeluargaan dan darah mereka di halalkan untuk dibunuh. Dalam 
kegalauan yang begitu mencekam, si penulis injil Yohanes 
membawa komunitasnya untuk memahami bahwa dalam 
kematian Yesus yang tragis itu, termaktublah perjalanan hidup 
dan iman mereka. 

Seiring dengan eskalasi kekejaman kaum Yahudi kepada sekte 
Kristen ini, sadar atau tidak sadar, kekejaman Pilatus ini 
diperlunak, seakan-akan ia tidak bersalah, dan semua kesalahan 
atas penyaliban Yesus itu ditimpakan kepada kaum Yahudi. 
Mungkin ini terjadi agar kaum Kristen mendapat tempat bernaung 
dalam kekuasaan Romawi dari ancaman kaum Yahudi.  Suatu 
emosi yang berlebihan dari penulis injil Yohanes ini, yang 
mengakibatkan jutaan bangsa Yahudi yang tidak tahu apa-apa 
atas penyaliban itu, harus menanggung dosa yang tidak pernah 
mereka lakukan selama dua milenia sesudahnya.    
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Tidak ada murid Yesus yang berani mengikutinya sampai di 
pengadilan, jadi mana mungkin ada orang yang tahu apa yang 
sedang terjadi di pengadilan tersebut?   

Injil Yohanes ditulis kira-kira 70 tahun setelah Yesus wafat oleh 
seseorang mistikus yang mungkin tidak pernah melihat Yesus 
sendiri, namun pasti tergugah luar biasa akan pribadi Yesus yang 
kharismatik ini. 

Dalam ingatannya akan Yesus, sang penulis injil itu melihat 
manusia sebenar-benarnya yang tulus, apa adanya,berani 
menolak tradisi dan penindasan nilai-nilai kemanusiaan atas 
nama agama. (Lihat catatan saya tentang manusia Yesus di note 
yang berjudul “Tuhan itu ada sebanyak mereka yang memi-
kirkannya”). 

Ia melihat dalam diri guru yang mati begitu muda ini, 
tersimpan semangat perubahan besar. Dalam kenaifan Yesus yang 
masih muda ini, mengalir darah pemberontakan kental atas 
ketidak adilan dan ketidak manusiawian yang dilakukan oleh dua 
pilar, pilar keagamaan yang diwujudkan oleh otoritas agama 
Yahudi di Yerusalem yang memonopoli apa yang benar dan apa 
yang salah, dan pilar kekuasaan yang diwujudkan oleh 
kejumawaan dan kedigdayaan penjajah Romawi. 

Dalam manusia Yesus yang tidak berdaya ini, ia melihat mereka 
yang minoritas, miskin, terbuang oleh gerusan budaya feodalis, 
paternalistic dan male chauvinistik, tercampakan oleh syariat- 
syariat agama yang mengutamakan superioritas ras dan gender, 
terpedaya oleh kebodohan jaman. 

Dan dalam manusia Yesus inipun termaktublah mereka yang 
terpinggirkan dan harus tinggal di bantaran kali-kali Jakarta, 
mereka yang terusir dari rumah dan tanah mereka demi 
pembangunan mall-mall, mereka yang tak berumah karena 
korban lumpur lapindo, mereka - kaum Ahmadiah yang 
mempertaruhkan nyawa mereka suatu keyakinan, para wanita 
Indonesia yang harus meninggalkan keluarga demi menjadi TKW 
di luar negeri, penuh dengan bahaya dan taruhan maut. Dalam 
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penderitaan Yesus, termaktub juga penderitaan kaum hawa yang 
hidup dalam kungkungan agama male chauvinistic yang 
memaksakan kepada mereka tentang apa yang boleh dan tidak 
boleh dipakai, suatu erangan kesakitan dan kepasrahan kaum 
hawa yang harus rela diperlakukan tidak senonoh oleh laki-laki. 
Singkatnya dalam manusia Yesus, kemanusiaan ikut mati tersalib 
oleh dua pilar ini, kekuasaan dan kepongahan agama. 

Manusia Yesus ini, bahkan tidak pernah mengkonsepkan apa 
kebenaran itu sendiri. Ia tidak pernah tertarik dengan mitos-mitos 
tentang wahyu ilahi, Jibril, syariat dan isu mayoritas-minoritas. 
Baginya kehidupan adalah untuk dirayakan.  Adalah para 
pengikutnya yang mengkonsepkan kebenaran, surga, kelahiran 
dari perawan maria, keselamatan surgawi, dsb. 

Dalam kesakitan yang amat sangat, jeritan yang menyayat hati 
keluar dari kejujuran yang tak bisa disembunyikan, 

“Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku?” setelah 
itu wafatlah manusia Yesus. 

Dan tidak ada yang menemaninya, selain ibunya dan para 
pengikut wanita yang melihat kejadian itu dari kejauhan, dalam 
ketakutan dan ketidak berpengharapan. 

Demikianlah takdir tragis sang pembawa keceriaan dunia bagi 
si miskin, terpinggirkan dan tak berpengharapan.  

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

Jika Yesus sendiri tidak menjawab, atau setidaknya si mistikus 
penulis injil Yohanes sendiri tidak menjawab, maka jawaban apa 
yang harus saya berikan kepada murid-murid saya? 

Suasana begitu hening. Senyap dan mencekam. 

Kemudian saya menanggalkan sepatu saya. Saya melonggarkan 
baju saya. Duduk bersila dengan rileks di atas rumput dan 
terdiam. 
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Sambil saling menatap, para mahasiswa mengikuti hal yang 
sama. Satu persatu mengambil tempat di atas rumput yang hijau 
indah. Tak seorangpun membuka suara. 

Tepat di hadapan saya, ada setangkai bunga Dandelion yang 
indah. Begitu ringkih dan ignorable,  tidak ada yang 
memperhatikan kehadirannya sampai saya duduk di dekatnya. 
Bunga Dandelion yang tumbuh hari ini dan langsung di injak-injak 
kaki manusia, tak ada satu orangpun peduli untuk memujinya. 

Saya memetik bunga itu, saya tatap dengan lembut. Semua 
mata memandang bunga itu. 

Saya tersenyum kepada bunga itu, dan saya hembuskan nafas 
saya. Tak terbilang serpihan putik bunga itu bertebaran di atas 
marcapada.  Begitu lambat  rasanya waktu berlalu sampai semua 
serpihan turun menyentuh rumput. Hening. Luruh. Runtuh. 

Dan air matapun berderai….. tidak laki-laki - tidak wanita, 
mereka saling berpelukan. Semua haru-biru diekspresikan saat itu 
juga.  

“Itulah kebenaran, teman”.     

Mereka memahami apa yang saya maksud. Tidak dalam kata. 
Tapi dalam rasa. Suatu yg melampaui bahasa dan penalaran. 

Kemudian saya berdiri dengan tegap, dengan telunjuk tangan 
kanan menunjuk ke langit dan telapak tangan kiri ini mendekap 
dada, saya katakan: 

“Bintang gemintang di atasku, dan hukum moral ada di dalam 
dadaku. Inilah kenapa aku melakukan kebenaran. “ 

Tanpa di undang semua murid berdiri, berlari dan memeluk, 
merangkul  saya. Kami menangis bersama-sama. Seluruh rasa 
lebur terkuras dalam momen cinta. 



Tiada ruang – tiada waktu – tiada kata yang dapat membatasi 
rasa itu. It’s a moment of truth. 

Setelah itu saya menenangkan mereka. Saya menggugah 
mereka ke dalam ruang kelas. 

Kami memungut sepatu kami, dan sambil langkah kaki ini 
berderap maju menuju kelas – kami menyanyikan lagu 
kebangsaan kami: 

Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell 
below us, above us only sky, imagine all the people living for 
today... 

Imagine there's no countries, it isn’t hard to do, nothing 
to kill or die for, no religion too, imagine all the people living 
life in peace... 

Imagine no possessions, I wonder if you can, no need for 
greed or hunger, a brotherhood of man, imagine all the 
people sharing all the world... 

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one, I 
hope some day you (FB readers) will join us, and the world 
will live as one. 

Inilah saya dan inilah panggilan dalam hidup saya, menjadikan 
kelas mahasiswa saya sebagai ladang yang subur, dimana akan 
saya semai benih-benih kemanusiaan, benih-benih anti 
diskriminasi ras, agama, dan orientasi seksual, benih-benih 
rasionalitas , integritas dan kejujuran.   

  

Sebelum beranjak ke bagian ke dua, mohon pembaca pahami 
bagian 1 dengan seksama. 
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APAKAH KEBENARAN ITU? 
Lutfi As, 2 September 2010 

 

 

BAGIAN 2 (SELESAI) : SENYAP DAN SUNYA 1   

MENYUSUN KEMBALI PUING-PUING YANG TELAH  
DIRUNTUHKAN 

Dalam notes sebelumnya, saya begitu kritis dan 
mencemoohkan jargon- jargon agama yang sudah tidak berdasar. 
Saya membawa para pembaca kepada pemahaman bahwa agama 
harus didemitologisasi agar dapat dipahami dengan wajar bagi 
orang modern. Kita menempatkan mitos sebagai mitos dan pesan 
moral sebagai pesan moral. 

Lewat logika sederhanapun mudah bagi kita untuk mendapati 
bahwa cerita- cerita agama berasal dari mitos-mitos dan legenda 
setempat. Bagaikan memisahkan susu dari buihnya, kita mengias-
ias apa yang bisa kita ambil untuk mencari makna hidup kita di 
bumi ini. 

AGAMA BATHIN  VS AGAMA BENTUK 

Mengapa dalam note di atas saya menampilkan cuplikan 
pengadilan Yesus?  Tentu bukan tanpa alasan yang jernih. 

                                         
1 Sunya adalah Sunya berasal dari bahasa sansekerta dan pali yang berarti kosong. Dan 
konsep ini, yaitu sunyata (kekosongan) yang dipakai dalam Buddhisme dan Hinduisme 
untuk menerangkan realitas mutlak, suatu realitas tertinggi yang tidak dapat dicapai 
oleh kemampuan manusia yang dilingkupi oleh lengkungan-lengkungan persepsi 
dualistik. Nibanna atau moksa hanyalah bisa di’rasa’ oleh mereka yang sudah 
mengosongkan segala nilai pembeda yang dikonstruksi oleh pemikiran dualistic. 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001132485590
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Bagi para sufis dan spiritualis lainnya ada hal yang menarik dari 
manusia Yesus yang tidak didapati dalam nabi-nabi lain baik itu 
dalam agama Yahudi maupun Islam. Apakah itu? 

Kalau kita perhatikan dengan seksama di seluruh cerita injil 
baik itu yang diakui ataupun tidak diakui oleh gereja, maka kita 
akan dapatkan suatu ciri khas yang tidak mungkin kita dapatkan 
dari nabi-nabi lain sebelum dan sesudah Yesus, yaitu: ketika nabi 
lain bersabda, “Demikianlah firman tuhan…. ," atau mengatakan, 
“Malaikat anu turun padaku dan menyampaikan pesan anu.” Hal 
tersebut tidak pernah Yesus lakukan. Ia selalu dalam sikap sadar, 
tidak trance,  ketika berkata, “…aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antaramu…“ , “…aku 
berkata kepadamu, cintailah sesamamu manusia...” dsb. 

Apakah artinya ini? 
 
Bagi Yesus kebenaran itu bukan terletak pada suatu pribadi di 

luar sana, kebenaran bukan sesuatu catatan dilangit tentang apa 
yang halal dan haram, boleh dan tidak boleh, bukan karena 
adanya pribadi adikodrati yang bertahta di atas arhsy dengan 
Jibril sebagai perantara ke pada manusia, namun suatu keputusan 
untuk masuk dalam kehidupan nyata dan berbagi kasih dengan 
sesama. Ia tidak peduli dengan syariat dan penyeragaman 
keyakinan. Bagi Yesus otoritas wahyu tidak berada di balik 
pengaku-akuan karena si nabi bertemu Jibril atau sebagainya. 
Baginya wahyu adalah kebijaksanaan intuitif dalam hidup sebagai 
produk dari hidup yang kontemplatif, lembut dan ceria, bukan 
suatu  catatan yang turun dari langit yang hanya bisa ditangkap 
oleh seorang nabi seperti yang orang Islam pahami.

Dalam share hati ke hati dengan seorang romo, beliau pernah 
mengatakan. “Mempelajari ketuhanan tidak akan menambah 
pengetahuan apa-apa tentang Yesus, justru dengan mempelajari 
manusia Yesus maka kita akan memahami apa itu ide ketuhanan 
dalam pemahaman manusia.” 

Ketika ketuhanan ini ditelanjangi, maka yang nampak adalah 
kemanusian dan pencarian makna hidup itu sendiri. Inilah concern 
kami yang mendalami spritualisme. 
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Pendekatan hukum – syariah dalam agama, hanyalah negative 
reinforcement yang menganggap bahwa manusia itu pada 
dasarnya bodoh, liar dan harus dikekang dan diseragamkan. 
Pendekatan penyeragaman ini selalu memandang manusia 
sebagai agen kejahatan dalam dirinya sendiri. 

Manusia yang terilusi dengan bentuk dan fenomena akan 
semakin terpinggir dari gerusan jaman yang begitu cepat 
berubah. Mungkin dalam abad ini juga, manusia harus hidup di 
dasar lautan dengan membangun kubah-kubah besar karena 
daratan sudah terpolusi dengan zat radioaktif dan penipisan ozon, 
pada saat itu dimanakah kita berkiblat ketika shalat? Di manakah 
sungai Gangga? Dimanakah Yerusalem, kota damai yang penuh 
dengan kutuk kekerasan? 

Dalam abad-abad mendatang manusia akan mengarungi alam 
semesta, dimanakah manusia relijius akan berkiblat ketika shalat? 
Mereka yang begitu terilusi dengan agama bentuk, tidak akan 
mampu menjawab hal ini. 

Apa yang mendesak dalam diri kita adalah menemukan makna 
hakiki dibalik apa yang tersurat. Meretas dari cangkang menuju 
isi, dari eksoteris menuju esoteric. Beralih dari agama bentuk 
kepada agama bathin, bahkan bisa saja kita katakan itu bukan 
agama, namun suatu perjalanan diri atau apapun sebutannya. 

KANT,  DAN REALITAS KEBENARAN.  

Dalam note sebelumnya saya menyitir kalimat dari Immanuel 
Kant seorang filsuf Jerman, “Bintang gemintang di atas langit, dan 
hukum moral ada di dalam dadaku.” 

Saya percaya bahwa kebenaran hakiki itu ada, namun sebagai 
mana bintang gemintang yang begitu jauh dilangit, tak mampu 
kita raih, begitu pula kebenaran hakiki itu tidak bisa kita pahami 
dengan logika kita yang mencerap dalam pandangan dualistic. 
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Didalam dunia non saintifik, ding an sich atau realitas pada 
dirinya sendiri, tidak akan pernah dipahami. Yang bisa kita 
pahami adalah ding fur uns, realitas kebenaran bagi kita, yang 
sudah dipermak oleh intelektualitas, budaya, ruang dan waktu. 
Mencari kebenaran hakiki dalam agama bentuk adalah naïf dan 
tidak layak diusahakan. 

Kebenaran hakiki tersebut hanya bisa kita rasakan dalam 
keindahan, kelembutan, dan penerimaan diri sebagaimana saya 
ceritakan tentang bunga Dandelion yang hampir tidak dipedulikan 
orang namun nampak keindahannya ketika kita duduk tenang. 
Memandang keindahan dunia dalam kelembutan dan keter-
panaan, disanalah tujuan dalam hidup dan kebermaknaan hidup 
itu didapatkan. Saya pribadi mendapat ilham tersebut dari cerita 
tentang Buddha yang menjelaskan tentang transmisi kebenaran 
tertinggi kepada Sariputtra, muridnya yang paling cerdas. Menurut 
tradisi buddhis, darma yang tertinggi adalah tiada darma itu 
sendiri, karena darma yang dicerap oleh akal manusia masih 
merupakan negasi dari a-darma. 

Begitu pula dalam mistisme hindu, saya temukan tentang kisah 
seorang brahmana tua yang ditanya oleh muridnya tentang 
realitas kebenaran mutlak. Sang brahmana tua tidak menjawab 
dengan jawaban verbal, namun dengan mengupas sebiji bawang  
lapisan demi lapisan sampai terus sampai ke lapisan terdalam, 
dan tiada lagi lapisan apa-apa. Tiada berinti, sunya. Kosong.   

Manusia Yesus, manusia Gautama dan manusia Krishna adalah 
manusia- manusia lembut yang melihat dan memasuki realitas 
kebenaran dengan lirih dan manusiawi. Begitu luar biasa orang- 
orang macam mereka sehingga selama ribuan tahun hanya sedikit 
sekali orang yang memahami dan memasuki kawasan 
pengalaman mereka. Para pengaggum tokoh-tokoh ini tidak bisa 
melihat kebenaran ini karena selumbar dogma dan mitos yang 
tebal di mata mereka. Lebih sukar lagi bagi saya untuk 
menjelaskan ini bagi umat Islam. Karena Islam dibentuk dari 
agama bentuk, bukan agama bathin. Maukah para pembaca 
menolong saya membagikan ini kepada saudara kita umat islam 
di negeri ini? 
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Bagi saya pribadi, melakukan kebajikan dan kebenaran, bukan 
untuk membuat diri kita sesuai dengan tuntutan agama, syariah, 
pahala surga dan ancaman neraka. 

Saya melakukan kebajikan karena itu sudah terpatri dalam hati 
dan akal saya. Bukan karena suatu daftar apa yang harus dan apa 
yang tidak boleh dilakukan, namun semata-mata sebagai produk 
dari pembatinan dari kebermaknaan hidup ini. Seperti halnya 
angin puting beliung yang memuntahkan apa saja yang ada 
dalam jangkauannya, begitu pula orang yang berintegritas 
melakukan kebajikan karena memang itu keluar spontan dari 
dalam bathinnya. 

Saya sangat percaya bahwa nature dari manusia adalah baik. 
Dalam didikan rasionalitas dan kejujuran, manusia justru akan 
lebih bertanggung jawab ketimbang terus diiming-imingi pahala 
dan ditakut-takuti neraka abadi. 

Hari ini saya mendapat kabar bahwa setelah sekian lama 
pemerintah Belanda memberlakukan kebebasan bagi para 
pecandu narkotika, ternyata justru penjara semakin sepi dan 
beberapa akan ditutup karena tidak ada yang menempatinya. 
Terbukti bahwa dalam kebebasan dan kedewasaan ada tanggung 
jawab. 

Berbeda jauh dengan masyarakat kita dimana jargon- jargon 
agama selalu digembar-gemborkan namun nilai-nilai 
kemanusiaan diinjak-injak dan kejujuran di hempaskan jauh-jauh 
dari kehidupan berbangsa. 

TOKOH YANG DIMUNCULKAN 

Sejak tulisan- tulisan saya di FB dipublish, banyak pembaca 
yang menanyakan sesuatu dan meminta saran. Banyak pula yang 
ingin copy darat dengan saya. Seakan-akan tokoh Lutfi ini tahu 
segalanya bak juru selamat. Kita tahu bahwa tidak ada juru 
selamat, satria pininggit, imam mahdi, kalki, dsb. Semua agen 
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mitologis itu merujuk pada kedewasaan dan kesadaran tertinggi 
dalam diri kita sendiri.  

Ada yang menebak Lutfi ini adalah tokoh ini atau itu, namun 
hanya sedikit sekali pembaca bisa meraba-raba  alasan 
keberadaan atau raison d’etre  dari tokoh narsis, sok tau, polos, 
sompral dan vocal ini. Dalam note lalu saya mengetengahkan isu 
tentang teologi cerita , mitos kontra mitos, bahwa lewat cerita 
dan tokoh- tokoh kita menumbangkan nilai-nilai lama dan 
memunculkan nilai-nilai baru, mengapa anda tidak bisa 
menjadikan tokoh Lutfi ini sebagai bagian dari mitos baru itu 
sendiri?   

Lutfi – yang adalah – yang lembut hatinya, akan muncul dengan 
sendirinya di dalam hati dan pikiran orang yang mengedepankan 
kelembutan, rasionalitas dan kejujuran. Dan pada mereka yang 
memiliki kualitas inilah maka salam, rahmat dan damai turun 
atasnya (alaihi salam). 

Bertanya pada Lutfi adalah bertanya pada diri sendiri. Menemui 
Lutfi adalah menemui diri anda sendiri. Mencaci Lutfi adalah 
mencaci diri anda sendiri. Tokoh mitologis mistis ini hanya 
mencoba meretas benih-benih potensi terbaik dalam diri anda 
sendiri agar berkembang. Ia dimunculkan karena kegundahan si 
penulis akan kehidupan beragama dan berbangsa kita. 

Jika sekarang para pembaca menyadari bahwa tokoh Lutfi as 
hanyalah tokoh mitologis mistis yang mengaduk emosi dan 
inspriatif  karangan sang penulis anonimus, mampukah anda 
memahami bahwa baik itu Gautama, Musa, Yesus dan Muhammad 
adalah sangat mungkin tokoh-tokoh mitologis yang dibentuk oleh 
para pujangga, ahli agama, mistikus dari jaman-jaman tertentu 
untuk maksud-maksud moral dan politis kaum tertentu? 

Suatu saat akun ini akan diblokir karena terlalu kritis. Namun 
Lutfi–Lutfi lain akan tumbuh dan terus bersemi dalam diri 
manusia Indonesia yang mengedepankan kelembutan, 
rasionalitas, kejujuran dan integritas. Saya sendiri akan tetap 
berjuang semampu saya dengan satu cara atau lainnya. 
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Selamat menempuh jalan menuju summum bonum, insan 
kamil, kesadaran kristus, kebudhaan, moksa, atau tidak sama 
sekali karena itu cuman pilihan dalam hidup, kita-kita sendiri yang 
menentukan hidup ini. Salam ceria, salam kemanusiaan. Tidak 
ketinggalan pula… seru sekalian alam. 
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