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BAB II 

BIOGRAFI INTELEKTUAL NURCHOLIS MADJID 

Nurcholish Madjid adalah salah satu tokoh kenamaan di Indonesia 

yang memiliki visi modernitas dalam Islam. Ruang diskusi Islamnya 

bermuara pada 3 hal utama yakni: ke-Islaman, kemodernan dan ke-

Indonesiaan. Fokus pemikiran Nurcholish Madjid pada diskursus Islam dan 

Modernitas bukannya tanpa alasan. Meskipun sering mengutip pernyataan 

sosiolog Robert. N Bellah bahwa Islam memiliki kelenturan luar biasa 

(compatible) dengan modernitas, dan bahwa hal- hal ideal di era modern 

Barat sekarang secara teknis sudah terdapat pada zaman Islam salaf (klasik), 

namun realitas kekinian yang berkembang di dunia Muslim, di mana proses 

modernisasi banyak menemui hambatan jelas menggelitik pikiran 

Nurcholish Madjid bahwa ada yang keliru dalam proses modernisasi di 

dunia Muslim. 

Merunut semua peta pemikiran yang dimiliki oleh Nurcholish 

Madjid, pembahasan pada bab ini mengarah kepada penjelasan beberapa 

aspek penting. Pembahasan pertama mengarah kepada penjabaran tentang 

Riwayat Hidup dan Pendidikan Nurcholish Madjid. Selanjutnya, 

pembahasan diarahkan untuk mengupas tentang Aktivitas Intelektual dan 

Karya-karya Nurcholih Madjid. Arus Utama Pemikiran Nurcholish Madjid 
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menjadi pembahasan lanjutan untuk melihat ciri khusus keberadaannya. 

Terakhir, pembahasan pada bab ini diarahkan untuk menjelaskan detik 

Akhir Hayat Nurcholish Madjid. 

A. Riwayat Hidup dan Pendidikannya 

Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyer, Jombang, Jawa 

Timur, tanggal 17 Maret 1939 Masehi. Bertepatan dengan 26 Muharram 1358 

Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H 

Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pasentren Tebuireng, Jombang, yang didirikan 

oleh pendiri Nahdatul Ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy’ari, yang mana 

beliau adalah salah seorang diantara Faunding Father Nahdatul Ulama.Sementara 

ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang 

Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fathonah Mardiyyah.35 

Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. 

Panggilan Nucholish Madjid yang terkenal adalah panggilan Cak Nur. Keseharian 

beliau adalah apabila pagi beliau belajar di sekolah rakyat, sorenya ia mengaji di 

Madrasah al-Whathaniyyah, pimpinan ayah kandungnya sendiri. Ayahnya kebetulan 

mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap, sehingga Nurcholish Madjid saat 

kecil daripada bermain lebih baik membaca kitab-kitab yang dimiliki ayahnya.36 

                                                             
35Siti Nadroh, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), hlm. 21 
36 Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, Op. Cit., hlm. 71. 
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Nurcholish Madjid meninggal pada tanggal 29 agustus 2005 dalam usia 66 

tahun. Ia adalah salah satu dari pemikir Islam terbaik Indonesia yang telah 

mengontribusi pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, khususnya dalam apa 

yang ia sebut pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat Islam Indonesia 

memasuki zaman modern.37 

Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh didua sekolah tingkat dasar, 

yaitu pada sore hari di Madrasah al-Wathaniyah yang dikelola oleh orangtuanya 

sendiri dan pada pagi harinya Nurcholish Madjid mengenyam pendidikan di Sekolah 

Rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan ke 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi, sejak di tingkat 

pendidikan dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, 

pendidikan dengan pola madrasah yang sarat dengan penggunaan kitab-kitab kuning 

sebagai bahan rujukannya. Kedua, Nurcholish Madjid juga memperoleh pendidikan 

umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. 

Pada masa pendidikan dasar inilah, khususnya di Madrasah al-Wathaniyah 

Nurcholish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali 

menerima penghargaan atas prestasinya.38 

Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan untuk menguasi kitab 

kuning pada tahun 1995, Nurcholish Madjid akhirnya melanjutkan pendidikan ke 

                                                             
37 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam 

Indonesia (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm. 224 
38 Siti Nadroh, Op. Cit., hlm. 22 
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Kulliyyat al-Mu’allim al-Islamiyyah (KMI) di pondok pesantren Darussalam, pondok 

Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur dan lulus pada tahun 1960. Menurut 

kebiasaan yang normal jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh santri adalah 

selama tujuh tahun. Namun karena otaknya yang cemerlang dan cerdas Nurcholish 

Madjid berhasil menjadi salah satu santri terbaik dengan meraih juara kelas sehingga 

dari satu ia bisa meloncat ke kelas tiga, dan mampu merampungkan pendidikannya di 

Gontor lebih kurang lima tahun. Menurut pengakuan Nurcholish Madjid, di pesantren 

inilah beliau mendapatkan pengalaman pendidikan keagamaan yang sangat 

menentukan dan memberikan warna terhadap perkembangan pemikiran 

keagamaannya.39 

Melihat kecerdasan dan otaknya yang cermerlang rupanya tidak disiasiakan 

oleh pimpinan pesantren Gontor, K.H Zarkasyi. ini dibuktikan oleh keinginan K.H 

Zarkasyi untuk mengirimkan Nurcholish Madjid ke Universitas al-Azhar, Kairo, 

setelah menamatkan studinya di Gontor. Tetapi karena di Mesir pada saat itu tengah 

terjadi krisis terusan Suez yang cukup kontroversial, keberangkatan Nurcholish 

Madjid tertunda. Maka sambil menunggu keberangkatannya ke Mesir, beliau 

memanfaatkan untuk mengajar di Gontor selama satu tahun. Namun waktu yang 

ditunggu-tunggu untuk berangkat ke Mesir tidak kunjung tiba. di Mojoanyar, 

Jombang. Pemikiran Nurcholish Madjid yang sedemikian rupa tentu tidak lepas 

dari pengaruh lingkungan rumah dan eksistensi keluarga serta pengaruh 

                                                             
39 Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, Op. Cit., hlm. 72 
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terbesarnya terletak pada asuhan yang diberikan oleh sang ayah. Jadi, sejak 

tingkat dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. 

Pertama, pendidikan dengan pola madrasah, yang sarat dengan penggunaan kitab 

kuning sebagai bahan rujukannya. Kedua, Nurcholish Madjid juga memperoleh 

pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode 

pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasar ini, khususnya di Madrasah 

Wathoniyah, Nurcolish Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan 

berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya.40 

Akhirnya terbetik berita bahwa kala itu Mesir sulit memperoleh visa, sehingga 

tidak memungkinkan Nurcholish Madjid melanjutkan studi ke al-Azhar, Kairo. 

Tetapi K.H Zarkasyi bisa menghibur dan tidak kehilangan akal. Lalu ia mengirimkan 

surat ke IAIN Jakarta dan meminta agar murid kesayangannya itu bisa diterima di 

Lembaga Tinggi Islam yang bergengsi itu. Berkat bantuan salah seorang alumni 

Gontor yang berada di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian Nurcholish Madjid 

diterima sebagai mahasiswa tanpa menggendong ijazah Negeri.41 

Di IAIN Syarif Hidayatullah beliau memilih jurusan yang sangat relevan 

dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya. Ia mengambil Fakultas 

Adab jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam. Nurcholish Madjid berhasil 

                                                             
40 Siti Nadroh, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1999), hlm. 21 
41 Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia: 

Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin 

Rakhmat (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm123-124 
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menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 1968, dengan menulis skripsi: 

Al-Qur’ān, “Arabiyyan Lughatan Wa ‘Alamiyyan Ma’nan”, yang maksudnya adalah 

“Al-Qur’ān dilihat secara bahasa bersifat lokal dan dilihat secara istilah bersifat 

global“ (ditulis dengan menggunakan bahasa Arab).42  

Minat Nurcholis Madjid terhadap kajian keislaman semakin mengkristal 

dengan keterlibatannya di HMI. Dia terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus 

Besar HMI selama dua periode berturut-turut dari tahun 1966-1969 hingga 1969-

1971. Ia pun menjadi presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara 

(PEMIAT) periode 1967-1969. Dan untuk masa bakti 1969-1971, Cak Nur 

menjadi Wakil Sekretaris Umum International Islamic Federation of Students 

Organisation (IIFSO).Pada saat menjadi mahasiswa itu pulalah Nurcholish Madjid 

berkenalan dengan organisasi yang dari sana nanti ia mengguncang pemikiran Islam 

di tanah air dan disitu pula gebrakan pemikiran Islam di langit intelektul Indonesia 

dimulai. Sesuai dengan pribadinya yang suka bereskplorasi, Nurcholish Madjid 

berjodoh dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang dibesarkan 

sekaligus membesarkannya. Di HMI beliau sangat aktif sehingga setiap jenjang 

organisasi dilalui dengan penuh semangat, mulai dari komisariat lalu menjadi ketua 

umum HMI Jakarta hingga akhirnya berhasil menjadi ketua umum PB HMI. 43 

                                                             
42 Siti Nadroh, Op. Cit., hlm. 24 
43 Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme 

Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid, terj., Nanang 
Tahqiq (Jakarta : Paramadina, 1999), hlm. 74. 
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Pada saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan 

Mahasiswa Islam, Nurcholish Madjid telah menyusun sebuah buku materi perkaderan 

tentang keislaman yang berjudul Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang kemudian 

diubah menjadi Nilai Identitas Kader (NIK). Buku ini menjadi bacaan wajib yang 

menjadi dasar dan motivasi perjuangan anggota Himpunan Mahasiswa Islam.44 

Selesai menjabat ketua umum PB HMI yang kedua pada tahun 1971 Ia lebih 

banyak menulis untuk mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran selama di HMI. 

Setamat dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurcholish Madjid bekerja sebagai 

dosen di almamaternya, mulai tahun 1985, ia ditugaskan memberikan kuliah tentang 

filsafat di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersamaan dengan 

itu, ia pernah juga berkesempatan menjadi dosen tamu pada Universitas McGill, 

Montreal, Canada, pada tahun 1990 didampingi oleh istrinya yang mengikuti program 

Eisenhower Fellowship.45 

Pada tahun 1968, dalam kapasitasnya sebagai ketua umum PB HMI, 

Nurcholish Madjid berkunjung ke Amerika untuk memenuhi undangan program 

"Profesional Muda dan Tokoh Masyarakat", dari pemerintah Amerika Serikat. 

Kunjungan itu berlangsung selama lima pekan. Selepas lawatan itu, Nurcholish 

                                                             
44 Abuddin Nata, Op. Cit., hlm. 324 
45 Ibid., hlm. 323 
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Madjid tidak langsung kembali ke tanah air melainkan singgah dan melanjutkan 

perjalanan ke Timur Tengah termasuk menunaikan ibadah haji.46 

Faktor paling signifikan yang mendorong karier Nurcholish di HMI adalah 

integritas pribadinya sendiri. Nurcholish sering mengikuti training-training yang 

diselenggarakan oleh PB HMI. Risalah dasar-dasar islamisme nya membuat 

Nurcholish sering mengisi ceramah di berbagai daerah. Hal ini menjadikan naman 

Nurcholish mendapatkan tempat tersendiri di kalangan anggota HMI di seluruh 

cabang, yang membuat karirnya di HMI semakin cemerlang.47 

Sejak Maret 1978 ia memperoleh beasiswa dari Ford Fondation guna 

melanjutkan ke Universitas Chicago, dan dari sanalah ia meraih gelar Doktor dalam 

bidang Ilmu Kalam dan Filsafat dengan prediket Summa Cumlaude pada tahun 1984, 

dengan disertasinya yang berjudul Ibnu Taymiyah On Kalam and Falsafah: A 

Problem Of Reason and Revealation In Islam (Ibnu Taymiyah tentang Kalam dan 

Filsafat : Suatu Persoalan Antara Akal dan Wahyu dalam Islam). Selama di 

                                                             
46  Anas Urbaningrum, Islamo Demokrasi......., h. 38. Lawatan ke Amerika Serikat yang 

dilanjutkan ke Timur Tegah ini sangat mempengaruhi warna pemikiran Nurcholish Madjid, hal ini 

turut mengilhami Nurcholish Madjid untuk kemudian menulis Nilai Dasar Perjuangan(NDP), suatu 

dokumen organisasi yang kemudian dikenal sebagai "pegangan ideologis" HMI. Pada tahun 1969, 

pulang dari lawatan pertamanya di Amerika Serikat dan beberapa negara di Timur Tengah inilah, 

kumpulan gagasan radikal Nurcholish yang merupakan pendapat dan pemikirannya mengenai 

pembaharuan di dalam Islam disyahkan menjadi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam Kongres 
HMI di Malang. Sebelum Nurcholish Madjid menyusun NDP, sebetulnya ia telah menyusun semacam 

kertas kerja yang disampaikan pada seminar Garis Perjuangan HMI yang diselenggarakan oleh Badan 

Koordinasi (Badko) HMI Jawa Bagian Barat, bulan Februari 1968. Di dalam pertemuan ini, 

Nurcholish Madjid menyebutnya sebagai Nilai-nilai Dasar Islam (NDI). Tetapi menurut Nurcholish 

Madjid rumusan itu hanya untuk menjawab persoalan-persoalan situasional saat itu. Juga kalau disebut 

NDI, berarti klaim HMI terhadap Islam dianggap terlalu besar, maka NDI diganti menjadi NDP 
47 Ahmad Gaus AF, Api Islam……., h. 38-39 
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Universitas Chicago, pada tahun 1978-1984, secara leluasa Nurcholish madjid bisa 

berjumpa dengan perpustakan Islam Klasik dan Islam abad pertengahan yang begitu 

luas dan kaya langsung dibawah montor ilmuan neo-modernis asal Pakistan, Prof. Dr. 

Fazlur Rahman. Akibatnya pemikiran neomoderins mulai diserap oleh Nurcholish 

madjid dan pengertian baru pemikiran dan praktek neo-modernis ini pun tampaknya 

terus terakmulasi selama ia menempuh pendidikan S3-nya itu.48 

Dilatarbelakangi aktivitasnya yang sangat intens di HMI, tidak heran kalau 

pada tahun 1967-1969, Nurcholish Madjid terpilih sebagai presiden PEMIAT 

(Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara). Saat beliau menjabat Presiden 

PEMIAT, Malaysia berhasil ditarik sebagai salah satu anggota organisasi Islam 

regional tersebut, dan ketika itu pulalah beliau pertama kalinya berkesempatan pergi 

keluar negeri, yaitu ke Malaysia. 

Pada tahun Oktober 1968, Nurcholish Madjid berangkat ke Amerika Serikat 

untuk memenuhi undangan State Departemen, dalam rangka mengikuti “Professional 

Muda dan Tokoh Masyarakat”. Karena Nurcholish Madjid pada dekade ini masih 

sangat mencurigai dan anti terhadap pemikiran Barat, maka menurut salah seorang 

pejabat kedutaan besar Amerika Serikat, ia diundang sekedar memperlihatkan apa 

yang ia benci selama ini. 

                                                             
48 Greg Barton, Gagasan Islam..., hlm. 78. 
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Menurut Barton, di samping kegiatan Nurcholish di HMI, pengalamannya di 

tingkat internasional merupakan bentuk kegiatan yang selama beberapa puluh tahun 

telah memberi sumbangan berharga terhadap perkembangan intelektualnya. Hal ini 

tampak dari fakta bahwa setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1965, 

Nurcholish Madjid menjabat sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia 

Tenggara (PEMIAT), periode 1967-1969 dan kemudian antara tahun 1968 hingga 

1971, Nurcholish menjadi Wakil Sekretaris Umum dan pendiri International Islamic 

Federation of Students Organisation (IIFSO, Himpunan Organisasi Mahasiswa Islam 

se-Dunia).49 

Kunjungan Nurcholish Madjid yang atas undangan pemerintah Amerika 

Serikat berlangsung selama lima pekan. Selepas itu, Nurcholish Madjid tidak 

langsung kembali ke Tanah Air, melainkan singgah dan melanjutkan perjalanan ke 

Timur Tengah. Seperti diakuinya sendiri, semula Nurcholish Madjid kurang 

bersemangat diundang ke Amerika Serikat dan lebih ingin ke Timur Tengah. Tetapi 

akhirnya Nurcholish Madjid ke Timur Tengah selepas dari Amerika Serikat dengan 

sisa bekal yang ada.50 

                                                             
49 Greg Barton, Gagasan Islam…….,. h. 78 KH. Zarkasyi bisa menghiburnya dan mengirim 

surat ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan meminta 

agar Nurcholish Madjid bisa diterima di lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut. Maka, berkat 

bantuan salah seorang alumni Gontor yang ada di IAIN Jakarta, Nurcholish Madjid kemudian diterima 

sebagai mahasiswa di sana, meskipun tanpa menyandang ijazah negeri. Dedy Djamaluddin Malik dan 

Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru ……., h. 123-124. 
50 Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid (Jakarta: Republika, 

2004), hlm. 37-38 
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Sepulang dari Amerika dan Timur Tengah, Nurcholish Madjid segera 

bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah babak kedua. Bedanya pada 

gelombang yang kedua, Nurcholish Madjid beserta rombongan 10 anggota PB HMI 

untuk berhaji, atas undangan Menteri Pendidikan Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Hasan 

bin Abdullah Ali Syaikh, sebagai hadiah atas ketertarikan sang menteri terhadap 

gerakan kemahasiswaan di Indonesia, seperti dipaparkan Nurcholish Madjid pada 

kunjungan pertamanya. Bersama rombongan haji PB HMI ini, Nurcholish Madjid 

meneruskan ke Riyadh, Madinah, Mekkah kemudian ke Khartoum untuk berdialog 

dengan Hassan Turabi dari Umin University. Rombongan ini kemudian melanjutkan 

perjalanan ke Irak, Mesir, Libanon, dan ke Pakistan.51 

Selain itu, Nurcholish Majdjid juga sempat meniti karir didunia pers sebagai 

pemimpin umum majalah member sekaligus pemimpin redaksi majalah forum pada 

tahun 1971-1974, sambil tetap memberi kuliah di IAIN Ciputat. Bersama-sama 

temannya di Jakarta, ia memberikan dan memimpin LSIK (Lembaga Studi Ilmu-ilmu 

Kemasyarakatan) pada tahun 1977-1984. Ia juga berkerja sebagain peneliti pada LIPI 

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sejak tahun 1978. 

Sejak tahun 1986, bersama beberapa tokoh pemikiran lain, ia mendirikan dan 

langsung memimpin Yayasan Wakaf Paramadina52
 yang menurut pemaparannya 

merupakan lembaga tempat beliau dan teman-teman dengan bebas dan leluasa 

                                                             
51 Ibid., hlm. 39-40 
52 Paramadina adalah nama yang diambil dari bahasa Sansekerta (prama) yang berarti utama 

atau unggul. Sedangkan (dina) diadopsi dari bahasa arab din yang berarti agama. Jadi paramadina 

agama pertama dan utama. 
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mengembangkan wawasan dan fikiran, karena sesuai dengan tujuan awal 

pendiriannya adalah sebagai gerakan intelektual Islam di Indonesia untuk 

mewujudkan masyarakat yang berperadaban. 

Pada tahun ini juga, Nurcholish Madjid manjadi salah seorang peserta SSRC 

(Social Science Research Counci) di New York, Amerika Serikat, sampai pada tahun 

1988. Selanjutnya pada tahun 1990 ia bersama istrinya menjadi peserta Eisenhower 

Fellowship di Philadelphia, Amerika Serikat, yang kemudia pada tahun 1991-1997 

telah menjadi anggota dewan pers. Satu tahun setelah itu, yakni pada tahun 1992-

1995, Nurcholish Madjid tercatat sebagai salah seorang anggota, Streering Commitie, 

The Aga Khan Awerd For Architecture. Kemudian pada tahun 1993 ia menjadi 

anggota KOMNAS HAM (Komite Nasional Hak Asasi Manusia), yang akhirnya juga 

sebagai anggota Dewan Riset Nasional pada tahun 1994. Pada tahun 1995, 

Nurcholish Madjid menerima”Hadiah Budaya” dari ICMI Pusat dan sebagai MPR RI. 

Kemudian, dorongan lain yang tidak boleh dikesampingkan dalam membuat 

pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid berwawasan luas adalah pergaulannya 

dengan Buya Hamka. Kurang lebih 5 tahun Nurcholish Madjid sempat menjalin 

hubungan yang akrab dengan Buya Hamka, pada saat itu masih menjadi mahasiswa 

dan tinggal di Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam kaitan ini, 

Komaruddin Hidayat mengungkapkan kedekatan dan rasa kagumnya Nurcholish 

Madjid kepada Buya Hamka. Dalam berbagai forum obrolan maupun dalam 
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perkuliahan di Paramadina, berulangkali Nurcholish Madjid mengemukakan respek 

dan kekagumannya pada Buya Hamka.53 

Nurcholish Madjid memiliki adik perempuan bernama Radliyah atau 

Muchlishah, yang lahir ketika umur Nurcholish belum genap dua tahun. Anak ketiga 

pasangan Abdul Madjid dan Fathanah bernama Qoni‘ah, namun meninggal pada usia 

15 tahun akibat penyakit malaria tropika. Adik Nurcholish yang lain bernama 

Saifullah Madjid dan Muhammad Adnan.54 

B. Karya-Karya Nurcholish Madjid 

Nurcholish Madjid merupakan lokomatif pembaharuan pemikiran Islam di 

Indonesia yang pemikirannya tidak jarang menjadi acuan bagi kalangan pembaharu 

modernis muslim di negeri ini. Pikiran-pikiranya pun kadang-kadang sangat 

kontroversial, sehingga pada tahun 1970-an disebut sebagai tokoh kontroversi. Di sisi 

lain ada pula yang menyebutnya Natsir Muda, sebuah sebutan yang dihubungkan 

dengan nama salah seorang tokoh partai Masyumi yang berpandangan modern yaitu 

Muhammad Natsir.55 

Sebagaimana telah disinggung di bagian depan, Nurcholish Madjid bersama 

sejumlah tokoh, mendirikan Yayasan Paramadina. Sejauh ini, dapat dikatakan bahwa 

                                                             
53 Komaruddin Hidayat dalam Kata Pengantar, Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban 

Membangun Makna Relevansi Islam dalam Sejarah, Op. Cit., hlm. 6 
54 Zubaedi, “Telaah konsep Multikulturalisme dan implementasinya dalam dunia 

pendidikan”, Hermenia Vol.3 No.1, januari-Juni, 2004, h. 1-2 

55 Nurcholish Madjid, Biografi dalam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem 

(Jakarta : Djambatan, 2004), hlm. 211. 
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Nurcholish Madjid adalah simbol personal dan maskot dari lembaga ini. Paramadina 

sebagai salah satu pusat kajian keislaman, menawarka citra baru Islam inklusif dan 

menghadirkan perspektif baru dalam menelaah problem kemanusiaan kontemporer. 

Dengan platform dan visi Paramadina semacam itu, Nurcholish Madjid 

mengembangkan secara konsisten jalur intelektualnya. Karya-karya intelektualnya 

kini identik dengan produkitvitas lembaganya. Dengan model semacam ini 

Paramadina bukan saja muncul sebagai semacam aliran tersendiri dalam mengkaji 

agenda keislaman dan kebangsaan, melainkan juga mempunyai wibawa keilmuan 

tinggi.56 Sebagai lembaga pemikiran, Paramadina telah melembaga. Tetapi sebagai 

sebuah merek atau mazhab pemikiran, Paramadina hampir-hampir mencerminkan 

pribadi Nurcholish Madjid sendiri. 57 

Pada tanggal 3 Januari 1970 Nurcholish Madjid diundang mengisi acara 

pertemuan silaturahim antara para aktivis dari empat organisasi Islam yaitu Persami, 

HMI, GPI dan PII yang diselenggarakan oleh PII Cabang Jakarta. Dalam acara ini 

sebenarnya yang diminta untuk memberi ceramah adalah Dr. Alfian, tetapi karena ia 

sakit, maka Nurcholish Madjid diminta sebagai pembicara pengganti. Untuk acara 

silaturahim ini Nurcholish Madjid menulis artikel yang berjudul “Keharusan 

Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang kemudian 

menimbulkan perdebatan besar mengenai sekularisasi dan sekularisme. Ahmad 

                                                             
56 Pada sebuah kesempatan, Eki Sjachruddin menyebut bahwa kelas dan wibawa intelektual 

Nurcholish Madjid setara dengan Soedjatmoko. Lihat Anas Urbaningrum, Op. Cit., hal. 67 
57 Greg Barton, Gagasan Islam……., hal. 83 
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Wahid dalam catatan hariannya, pergolakan pemikiran Islam menganggap 

Nurcholish Madjid telah berubah dari seseorang pemikir Islam yang “konservatif” 

kepada pemikiran ”liberal”.58 

Menurut Budhy Munawar Rachman Nurcholish Madjid tidaklah mengalami 

suatu perubahan, tetapi artikel tersebut benar-benar merupakan kelanjutan dari 

pemikiran sebelumnya, sebab artikel ini mengambarkan persoalanpersoalan 

mendesak untuk dipecahkan, khususnya menyangkut integrasi umat akibat terpecah 

belahnya oleh paham-paham kepartaian politik. Nurcholish Madjid dengan 

“sekularisasi” dan Islam, Yes; Partai Islam, No” hendak mengajak umat Islam untuk 

mulai melihat kemerdekaan-kemerdekaan berfikir dan kreatifitas yang telah 

terpasung, karena itu ia menyarankan suatu kebebasan berfikir, sikap terbuka dan 

kelompok pembaharuan yang liberal yang bias menumbuhkan suatu istilah sendiri 

“daya pukul psikologi” yang dapat memunculkan pikiran-pikiran segar. 

Respon artikel-artikel Nurcholish Madjid yang terbit tahun 1970-1972 sangat 

keras dan memicu kontroversi berkepanjangan. Tetapi respon inilah yang membuat 

Nurcholish Madjid terkenal diseluruh Indonesia dengan pro-kontranya. Budhy 

Munawar Rachman berpandangan bahwa, Sebenarnya Nurcholish Madjid hanya 

melakukan kesalahan taktis sebagaimana yang terjadi pada tanggal 3 Januari 1970. 

Menurut Nurcholish Madjid, jika ia bisa kembali kezaman itu, ia pasti akan 

                                                             
58 Sufyanto, Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutik Masyarakat Madani 

Nurcholish Madjid (Yogyakarta : LP2IF dan Pstaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 63. 
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menggunakan pendekatan-pendekatan yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu 

penetrasi secara perlahan-lahan atau metode penyeludupan didalam memperkenalkan 

gagasan-gagasan baru.59 

Sebagai intelektual, Nurcholish Madjid dapat dikatakan mempunyai 

produktivitas yang tinggi. Keterlibatannya pada wilayah intelektual tampak serius, 

sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Ia menyatakan bahwa tugas utamanya adalah 

membaca, menulis dan mengajar. Bisa dimengerti jika produktivitas karya tulis dan 

intelektual Nurcholish Madjid sangat tinggi. Dalam hal ini sedikit saja intelektual di 

Indonesia yang mampu mengejar produktivitasnya. Sebagai seorang tokoh 

pembaharu, Nurcholish Madjid selalu mengekpresikan pemikirannya dibidang 

keislaman, politik Islam, moral dan kemasyarakatan dalam berbagai media antara lain 

Kompas, Panji Masyarakat,Pelita, Suara Pembaharuan, Republika, Majalah Ulumul 

Qur’an, Prisma dan Amanah. tulisannya juga selalu menghiasi lembaran majalah 

politik, misalnya Adil, Forum, Gatra, Matra, Tempo dan lain-lain.60 

Nurcholish Madjid adalah seorang penulis yang sangat produktif. Prestasi 

menulis itu bukanlah diraihnya secara spontan dan dalam waktu yang singkat. Itu 

semua diraih setelah melalui pergolakan pemikiran dan masa pencarian yang sangat 

melelahkan. Kontemplasi (perenungan-perenungan) yang ditempuhnya selalu di 

                                                             
59 Ditulis oleh Budhy Munawar Rachman dalam kata pengantar, Budhy Munawar Rachman 

dan Elza Peldi Taher, Satu Menit Pencerahan Nurcholis Madjid “Buku Pertama: A-C” (Bandung: 

Paramadina, 2013), hlm. 19-24 
60 Fahdi Batara Harahap. Pluralisme dan Inklusifisme Islam: Pemikiran Politik Nurcholish 

Madjid. (Yogyakarta: UGM Press, 2003).hal.45 
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pengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman. Dengan kata lain Fazlur Rahman bisa 

disebut sebagai guru utama yang penting dalam pematangan intelektualnya. 

Nurcholish Madjid adalah seorang dari sedikit intelektual muslim Indonesia dan 

menjadi orang nomor satu di Paramadina. Ia dilahirkan dari kalangan Islam 

tradisionalis yang kuat. Nurcholish Madjid sejak memperoleh pendidikan di 

Pesantren Gontor, yaitu pesantren yang menerapkan semboyan “berfikir babas 

setelah berbudi tinggi, berbadan sehat dan berpengetahuan luas”, sangat 

mempengaruhi pemikirannya untuk tidak memihak pada salah satu madzhab 

Islam.61 

Proses pematangan tulisan-tulisannya, juga dilatarbelakangi oleh pembenturan 

pribadinya dengan persepsi terhadap kenyatan social politik yang dihadapinya. Hal 

ini dapat dilihat dari fenomena ia tidak tahan menyaksikan ketegangan relasi antar 

Islam dan Negara, disatu sisi dan sisi lain. Harapan akan bentuk relasi ideal antara 

dua kekuatan yang dalam keyakinannya akan bias mengisi masa transisi proses 

pembentukan formal politik pembangunan yang direkayasa oleh pemerintahan orde 

baru. Itulah sebabnya, renungan Nurcholish Madjid muda, seperti tampak pada 

tulisannya yang dimuat pada Pos Bangsa, Tribun dan Mimbar disekitar tahun 1970-

1980 merupakan contoh dari pergumulan pemikiran dalam merespon teori 

pertumbuhan yang diperdebatkan di awal masa pembangunan politik ekonomi Orde 

Baru. Tulisannya juga pada waktu itu dibicarakan bagaimana komitmen seorang 

                                                             
61 Ahmad A. Sofyan dan Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam 

(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm. 73 
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intelektual muda Islam yang hadir dalam kapasitasnya sebagai pembela kaum lemah, 

sebelum ia menjadi teolog dan filosof Islam saat ini.62  

Nurcholis Madjid banyak menulis karya tulis dalam bentuk buku-buku Islam 

Dokrin dan Peradaban Islam di Indonesia adalah kemajemukan. Pluralitas 

(kemajemukan) adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Jika dalam 

kitab suci disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

agar mereka saling mengenal dan menghargai. Maka pluralitas ini meningkat menjadi 

pluralisme, yaitu suatu sistem nilai yang memandang secara positifoptimis terhadap 

kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik 

mungkin berdasarkan kenyataan itu. Dalam kitab suci juga disebutkan bahwa 

perbedaan antara manusia dalam Bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai 

kenyataan positif, yang merupakan salah satu tanda kebesaran Allah 

Beberapa karya-karya Nurcholish madjid yang dapat dipaparkan antara lain : 

1. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Bandung : Mizan, 1992. 

2. Khazanah Intelektual Islam. Jakarta : Bulan-Bintang, 1986. 

3. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1992. 

4. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan. Bandung : Mizan, 1993. 

5. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina, 1994. 

                                                             
62 Dedy Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim, Op. Cit., hlm. 113 
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6. Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru 

IslamIndonesia. Jakarta: Paramadia, 1995. 

7. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam 

dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, 1995. 

8. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia. 

Jakarta: Paramadina, 1997. 

9.  Kaki Langit Peradaban Islam. Jakarta : Paramadina, 1997. 

10. Masyarakat Religus. Jakarta : Paramadina, 1997. 

11. “Ibrahim, Bapak Para Nabi dan Panutan Ajaran Kehanifan” dalam Seri KKA 

ke-124/Tahun XII/1997. Jakarta: Paramadiana, 1997. 

12. 30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan. Bandung: Mizan, 1998. 

13. Perjalanan Relejuis Umrah dan Haji, Jakarta : Paramadina, 1197. 

14. Bilik-Bilik Pesantren, Jakarta : Paramadina, 1997. 

15. Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosil Politik 

Kontemporer, Jakarta : Paramadina, 1998. 

16. Cita-Cita Politik Islam, Jakarta : Paramadina, 1999. 

17. Cendekiawan dan Relegiusitas Masyarakat, Jakarta: Tekad dan Paramadina, 

1999. 

18. Pesan-Pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina, Jakarta: 

Paramadina, 2000 

19. Perjalan Relegius ‘Umrah dan Haji, Jakarta: Paramadina, 2000 

20. Fatseon Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Republika, 2002 
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21. Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, 

Kumpulan Dialog Jum’at di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2002 

22. The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia, Jakarta: 

Voice Center Indonesia, 2003. 

23. Indonesia Kita, Jakarta: Gramedia, 2004. Karya-karya Nurcholish Madjid ini 

terutama berisi pemikiran Islam dan kontek integrasi keislaman-keindonesian-

kemodernan 

Adapun karya beliau yang erat kaitannya dengan judul ini adalah Islam Agama 

Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, 

Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Islam Doktrin dan Peradaban, dan Cita-

Cita Politik Islam. 

C. Akhir hayat Nurcholis Madjid 

Sejak 19 Juli 2004, ketika Nurcholish Madjid meninggalkan tanah air, 

untuk menjalani transplantasi hati di Taiping Hospital, di Guandong, China; 

harap-harap cemas selalu menyelimuti sahabat-sahabatnya. Penyakit hepatitis C 

yang dideritanya sejak 20 tahun lalu, telah menjadi keganasan. Transplantasi 

merupakan satu-satunya harapan Nurcholish Madjid. Namun Tuhan menentukan 

lain.63 

Tanggal 23 Juli 2004, Nurcholish Madjid menjalani operasi transplantasi. 

Semula dikabarkan operasinya sukses, sebab tidak lebih dari seminggu, 

Nurcholish Madjid telah dipindahkan ke Singapura.54 Sejak Nurcholish Madjid 

                                                             
63 Sulastomo, “Mengantar Cak Nur”, Pelita, Selasa, 30 Agustus 2005. 
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operasi lever di China, dirawat di rumah sakit Singapura, sampai perawatan 

intensif di rumah sakit Pondok Indah, Jakarta, teman- temannya berdatangan 

memberikan do’a dan dukungan moril.64 

Senin,  29  Agustus  2005,  bertepatan  dengan 24  Rajab  1426, pukul 

14.05 WIB, Nurcholish Madjid yang biasa dipanggil Cak Nur meninggal dunia 

dalam usia 66 tahun (17 Maret 1939-29 Agustus 2005). Nurcholish Madjid 

meninggalkan seorang istri Omi Komariah dan dua orang anak, Nadia Madjid 

dan Ahmad Mikail.65 

D. Perkembangan Intelektual Nurcholish Madjid 

Prestasi Nurcholish lebih terukir di pentas pemikiran. Terutama pendapatnya 

tentang soal demokrasi, pluralisme, humanisme, dan keyakinannya untuk 

memandang modernisasi atau modernisme bukan sebagai Barat, modernism bukan 

westernisme. Modernisme dilihat Nurcholish sebagai gejala global, seperti halnya 

demokrasi. Pemikiran Nurcholish tersebar melalui berbagai tulisannya yang dimuat 

secara berkala di tabloid Mimbar Demokrasi, yang diterbitkan HMI. Gagasan 

Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara ini memukau banyak orang, 

hingga Nurcholish digelari oleh orang- orang Masyumi sebagai Natsir muda. Gelar 

Natsir muda itu bukan karena dia pintar agama, melainkan karena pemikiran-

                                                             
64 Ibid  
65 Menurut istri Nurcholish Madjid, Omi Komariah, Nurcholish Madjid sempat meminta 

Nadia membimbingya membacakan surat al-Fatihah dan al-Ikhlas, karena kondisinya yang lemah. 
“Papa melafazkannya dengan baik sampai selesai, setelah itu Papa sangat tenang” tutur Nadia. Baca: 
“Presiden: Cak Nur Kontributor Pencerahan Bangsa”, Kompas, Selasa, 30 Agustus 2005. Baca juga 
“Selamat Jalan Guru Bangsa”, Kompas, Selasa 30 Agustus 2005. 
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pemikirannya. Gelar tersebut juga mungkin disematkan kepadanya karena 

keterkaitannya dengan Masyumi.66 

Pada tahun 1969, Nurcholish Madjid menulis sebuah buku pedoman ideologis HMI, 

yang disebut Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang sampai sekarang masih 

dipakai sebagai buku dasar keislaman HMI, dan bernama  Nilai- Nilai Identitas 

Kader (NIK). Buku kecil ini merupakan pengembangan dari artikel Nurcholish 

Madjid yang pada awalnya dipakai sebagai bahan training kepemimpinan HMI, yaitu 

Dasar-Dasar Islamisme.67 

                                                             
66 Nur Khalik Ridwan, Pluralisme Borjuis…….,, hal. 68 
67Jamiludin Ali, Islam Kultural……., hal. 30 Tentang pengalaman menulis NDP ini 

Nurcholish mengemukakan: ―Setelah pulang haji pada bulan Maret  1969, saya   mempersiapkan 

segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas saya di HMI, karena pada bulan Mei berikutnya akan 

dilangsungkan Kongres HMI kesembilan di Malang. Sebagai Ketua Umum PB HMI, saya tentu harus 

mempersiapkan laporan pertanggungjawaban. Tetapi selang waktu antara pulang haji sampai kongres 

itu juga saya pergunakan untuk menyusun risalah kecil berjudul Nilai- Nilai Dasar Perjuangan (NDP). 

Risalah kecil ini sebetulnya merupakan penyempurnaan dari Dasar-Dasar Islamisme yang sudah saya 

tulis sebelumnya, pada tahun 1964-an, yang saya sempurnakan dengan bahan-bahan yang saya 

kumpulkan terutama dari perjalanan ke Timur Tengah. Jadi, dapatlah dikatakan risalah kecil ini 

memuat ringkasan seluruh pengetahuan dan pengalaman saya mengenai ideologi Islam. Dan 

Alhamdulillah, dua bulan kemudian, yaitu pada bulan Mei 1969, kongres HMI kesembilan di Malang 

menyetujui risalah saya itu sebagai pedoman bagi orientasi ideologis anggota anggota HMI. Dalam 

menulis risalah itu, saya terutama diilhami oleh tiga fakta. Pertama, dalah belum adanya bahan bacaan 

yang komprehensif dan sistematis mengenai ideologi Islam. Kami menyadari sepenuhnya kekurangan 

ini di masa Orde Lama, ketika kami terus-menerus terlibat dalam pertikaian ideologis dengan kaum 

komunis dan kaum nasionalis kiri, dan sangat memerlukan senjata untuk membalas serangan ideologis 

mereka. Pada waktu itu, kami harus puas dengan buku karangan Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, 

yang tidak lama kemudian kami anggap tidak lagi memadai. Alasan kedua yang mendorong saya untuk 

menulis risalah kecil itu adalah rasa iri saya terhadap anak-anak muda komunis. Oleh Partai Komunis 

Indonesia (PKI), mereka dilengkapi dengan sebuah buku pedoman bernama Pustaka Kecil Marxis, 

yang dikenal  dengan singkatannya PKM. Alasan yang ketiga, saya sangat terkesan oleh buku kecil 

karangan Willy Eichler yang berjudul Fundamental Values and Basic Demands of  Democratic 

Socialism . Eichler adalah seorang ahli teori sosialisme demokrat, dan bukunya  itu berisi upaya 

perumusan kembali ideologi Partai Sosialis Demokrat Jerman (SPD) di Jerman Barat. Sekalipun asal 

mula partai itu adalah gerakan yang bertitik tolak dari  Marxisme, yang tentu saja ―sekuler‖, tetapi 

dalam perkembangan selanjutnya Marxisme di situ tidak lagi dianut secara dogmatis dan statis, 
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Namun sesudah tahun 1970 setelah dia menyampaikan makalah 

pembaruannya yang mempromosikan paham sekularisasi, golongan tua kecewa. 

Kekecewaan golongan tua terhadap Nurcholish Madjid juga timbul akibat sikap 

―penentangannya‖ terhadap partai politik Islam dan negara Islam. Akibat gagasannya 

ini, harapan golongan tua terhadap Nurcholish Madjid menjadi hilang dan berganti 

dengan penentangan terhadap Nurcholish Madjid sehingga dia harus menerima 

kritikan keras dari generasi tua maupun teman- teman segenerasinya. Dan sejak saat 

itu pula, gelas Natsir Muda‘ yang disematkan padanya dicabut.68 

Nurcholish Madjid mengatakan ketika itu : 

“Di samping reaksi-reaksi yang bersifat lisan, yang disampaikan dalam bentuk 

tabligh dan khutbah jumat, dua buku ditujukan untuk memberikan bantahan atau 

komentar terhadap gagasan saya... Yang pertama berjudul Pembaruan Pemikiran 

Islam, berisikan tulisan saya dan komentar atau reaksi dari wakil-wakil organisasi-

organisasi lain di luar HMI... Buku kedua berjudul Koreksi terhadap Drs. Nurcholish 

Madjid tentang Sekulerisasi ditulis oleh Prof. Dr. H.M. Rasjidi, berisikan analisis 

beliau yang tajam dan kritis terhadap gagasan-gagasan saya”.69 

Dari perkataan Nurcholish Madjid itu nampak jelas bahwa reaksi atas 

makalahnya itu tidak hanya berbentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk lisan yang 

                                                                                                                                                                              
melainkan dikembangkan secara amat liberal dan dinamis. Salah satu bentuk pengembangan itu, 

adalah dengan memasukkan unsur keagamaan ke dalam sistem ideologinya. Risalah NDP itu saya tulis 

dengan pikiran dalam kepala bahwa dokumen ini adalah sebuah dokumen yang harus awet. Karena itu, 

jargon- jargon yang digunakan adalah jargon-jargon yang standar sekali, dan tidak menggunakan 

jargon-jargon yang kontemporer. Bahwa NDP bisa awet, itu terbukti sampai sekarang. Risalah itu 

hingga sekarang tetap menjadi pedoman ideologis bagi pengkaderan anak-anak HMI. Sekarang 

namanya memang diganti menjadi Nilai Identitas Kader (NIK). Konon, setelah asas tunggal  dan  

lainnya,  pemerintah  Orde  Baru  merasa  keberatan  dengan  istilah  ―perjuangan‖. Pokoknya, kata itu 

terasa mengandung ancaman. Tetapi isinya tetap tidak berbuah ....‖ Budhi Munawar Rachman, 

Ensiklopedia Nurcholish……., hal ix 
68 Nur Khalik Ridwan, Pluralisme Borjuis……., hal. 68 
69 Budhy Munawar Rachman (penyunting), Ensiklopedi Nurcholish Madjid……., hal. 21 
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disampaikan melalui ceramah-ceramah dan khutbah Jumat. Banyaknya reaksi itu 

menunjukkan bahwa umat Islam pada masa itu tidak siap atau bahkan tidak 

menyetujui gagasan yang diajukan oleh Nurcholish Madjid. Selain itu, kritikan-

kritikan dalam khutbah Jumat juga menunjukkan bahwa pemikiran Nurcholish 

Madjid tidak hanya mendapat perhatian dari intelektual Muslim tetapi juga oleh 

masyarakat Dari tahun 1970 sampai 1974, Nurcholish Madjid menjadi intelektual 

muda yang mendapat sorotan sangat tajam. Para pengkritik gagasan Nurcholish 

Madjid merasa berkewajiban untuk terus-menerus mengingatkan kekeliruan-

kekeliruan yang telah dilakukan Nurcholish Madjid.70 

Pada tahun-tahun itu juga, Nurcholish Madjid terus mengasah ketajaman 

pisau intelektualnya melalui berbagai kegiatan ilmiah yang sekaligus merupakan 

sarana sosialisasi dan mengembangkan gagasan pembaruannya yang telah dirintis 

sejak di HMI. Perkembangan lain berkaitan dengan jalur intelektualnya di sekitar 

dekade itu adalah tercatatnya Nurcholish Madjid sebagai peneliti di LIPI sejak tahun 

1976. Posisinya sebagai peneliti di LIPI ini digelutinya kembali sepulang dari sekolah 

di Amerika, dan itu berlangsung sampai sekarang. Atas pengabdiannya yang panjang 

di LIPI, berikut produktivitas intelektualnya, maka pada 30 Agustus 1999, Nurcholish 

Madjid dikukuhkan menjadi Ahli Peneliti Utama (APU) di bidang kemasyarakatan.71 

                                                             
70 Greg Barton, Gagasan Islam……., hal. 83  
71 Anas Urbaningrum, Islamo Demokrasi......., h. 53. 
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Selain itu, Nurcholish menekuni dunia tulis menulis yang dimulai dengan 

menerjemahkan artikel berbahasa Arab yang dikirimkan ke majalah Gema Islam 

milik Hamka. Sejak saat itu, tulisan-tulisan Nurcholish banyak dipublikasikan dalam 

majalah Gema Islam dan memiliki kedekatan dengan Hamka Berdasarkan 

pertimbangan latar belakang keagamaan Nurcholish, Barton mengklasifikasikan 

pemikiran beliau dalam tipologi Neo-Modernisme. Karena Nurcholish dibesarkan 

dalam lingkungan yang menekankan tradisi Islam klasik dan di sisi lainnya beliau 

mendapatkan pendidikan yang modern dan progresif. Varian pemikiran (tipologi) 

yang diberikan oleh Barton kepada Nurcholish Madjid, yaitu sebagai tokoh neo-

Modernisme merujuk pada pandangan Fazlur Rahman mengenai sejarah gerakan 

pembaruan Islam. Dan meskipun berasal dari Masyumi, pemikiran Nurcholish 

memiliki tipologi berbeda dibanding kalangan Masyumi. Perbedaan itu terutama pada 

masalah pembaharuan sikap beragama, simbolik, tidak simbolik serta ekslusif- 

inklusif.72 

E. Hal-hal yang Mempengaruhi Pemikiran Nurcholish Madjid 

                                                             
72 mengutip pembagian sejarah gerakan pembaruan Islam selama dua abad terakhir tersebut, 

yaitu menjadi empat macam gerakan: 1) Gerakan Revivalis di akhir abad ke-18 dan awal abad ke- 19 

(yaitu gerakan Wahhabiyah di Arab, Sanusiyah di Afrika Utara dan Fulaniyah di Afrika Barat), 2) 

Gerakan Modernis (yang dipelopori India oleh Sayyid Ahmad Khan, di seluruhTimur Tengah oleh 

Jamal al-Din al-Afghani, dan di Mesir oleh Muhammad Abduh), 3) Neo- Revivalisme (yang modern 

namun agak reaksioner, contohnya Mawdudi dan kelompoj Jama‟ati    Islami    di    Pakistan),    dan    

4)    Neo-Modernisme    (Fazlur    Rahman    sendiri mengkategorikan dirinya ke dalam wilayah 
terakhir ini dengan alasa karena neo-Modernisme mempunyai sintesis progresif dari rasionalitas 

Modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik). Pemikiran Fazlur Rahman tersebut dianggap memiliki 

kontribusi untuk memperluas pemahaman Nurcholish dalam menggabungkan tradisi Islam klasik 

dengan modernisme, walaupun sebenarnya sejak kecil Nurcholish sudah terpengaruh dengan dua 

lingkungan tersebut Greg Barton, Gagasan Islam……., hal. 9 
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Kapasitas intelektual Nurcholish Madjid memang terbilang istimewa. Ia 

bukan saja menguasai secara sangat mendalam tradisi ilmu-ilmu keislaman klasik, 

sehingga dengan fasih berbicara mengenai banyak hal yang berkaitan dengan 

khazanah keilmuan Islam tradisional, melainkan juga mempunyai dasar-dasar 

yang kukuh di bidang tradisi ilmu-ilmu sosial modern, sehingga mahir 

mengartikulasikan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan dinamika sosial dan 

perkembangan masyarakat. Tentu saja kemampuan tersebut merupakan 

kombinasi sempurna, untuk bisa menyuarakan ide-ide pembaruan di kalangan 

umat Islam. Cak Nur mempunyai otoritas intelektual yang bias 

dipertanggungjawabkan, untuk berbicara tentang masalah-masalah strategis baik 

yang berkaitan dengan tema keislaman maupun tema sosial- kemasyarakatan. 

Kombinasi dua kemampuan itulah yang melahirkan sinergi, sehingga bisa 

menopang gerakan pembaruan Islam di Indonesia.73 

Nurcholish Madjid setelah pulang dari Chicago, yang membawa gelar 

Doctoral di bawah asuhan Fazlur Rahman, adalah salah satu eksponen pembaharu 

pemikiran keislaman kenamaan. Nurcholish Madjid merupakan motor terhadap 

pembaharuan pemikiran tersebut dan menandaskan perlunya kaum muslimin 

untuk mengapresiasi tradisi intelektualnya sendiri, justru dalam rangka 

pembaharuan pemikiran Islam. Ia sadar sepenuhnya bahwa pembaharuan 

pemikiran Islam akan jauh lebih sehat jika peluang-peluang yang dimungkinkan, 

                                                             
73 Ihsan Fauzi, “Pemikiran Islam Indonesia Dekade 1980-an”, Prisma, 3 Maret 1991. 
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hadir dari warisan intelektual Islam itu sendiri. Hal ini mengacu kepada suatu 

realitas bahwa warisan kaya itu bukanlah sesuatu yang baku dan sudah siap pakai, 

melainkan lebih karena keberadaannya perlu diterjemahkan kembali dan 

dirangkai secara organis dengan produk-produk akal budi manusia dari zaman 

modern. Hasilnya, ia akan memberi peluang dasar bagi terobosan-terobosan 

konstruktif di masa depan.74 

Fokus utama yang menjadi pemikiran Nurcholish Madjid, terkait dengan 

pembaharuan pemikiran Islam, ialah bagaimana memperlakukan ajaran Islam 

yang merupakan ajaran universal dan dalam hal ini dikaitkan sepenuhnya dengan 

konteks (lokalitas) Indonesia. Bagi Nurcholish Madjid Islam hakikatnya sejalan 

denan semangat kemanusiaan universal. Hanya saja, sekalipun nilai-nilai dan 

ajaran Islam bersifat universal, pelaksanaan tersebut harus disesuaikan dengan 

pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan sosio-kultural masyarakat yang 

bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, maka harus juga dipahami kondisi riil 

masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan termasuk lingkungan politik 

dalam kerangka konsep “Negara bangsa”.75 

Keuniversalan Islam berlaku menembus ruang dan waktu, sementara ajaran-

ajarannya tidak terbatas pada ruang dan waktu di mana Nabi Muhammad SAW 

dilahirkan dan mendapatkan perintah untuk menyebarkan ajarannya. Islam adalah 

kemanusiaan yang membuat cita-citanya sejajar dengan cita-cita kemanusiaan 

                                                             
74 Ibid  
75 Ahmad A. Sofyan dan Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur…., hlm. 83-84. 
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universal. Dengan kata lain, Nurcholish Madjid memaparkan pendapatnya tentang 

inklusifisme yang berpijak pada semangat humanitas dan universalisme Islam. 

Adapun yang dimaksud dengan semangat humanitas adalah bahwa pada dasarnya 

Islam merupakan agama kemanusiaan (fitrah) atau dengan kata lain, cita-cita 

Islam sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya. Kerasulan dan misi 

nabi Muhammad adalah untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. dan bukan 

semata-mata untuk menguntungkan komunitas Islam saja. Sedangkan 

Universalisme Islam, secara teologis dapat dilacak dari perkataan al-Islam itu 

sendiri, yang berarti sikap pasrah kepada Tuhan. Dengan pengertian tersebut, 

dalam pikiran Nurcholish Madjid, semua agama yang benar pasti bersifat al-

Islam karena mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan. Tafsir al-Islam seperti ini 

akan bermuara pada konsep kesatuan kenabian (the Unity of Propecy) dan 

kesatuan kemanusiaan (the Unity of Humanity). Kedua konsep tersebut 

merupakan kelanjutan dari konsep ke- Maha Esa-an Tuhan (the Unity of God / 

Tauhid). Semua konsep kesatuan ini menjadikan Islam bersifat kosmopolit dan 

menjadi rahmat seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), dan bukan hanya bagi umat 

Islam semata. Posisi semacam ini mengharuskan Islam menjadi penengah (al-

Wasith), dan saksi (Syuhada) di antara semua manusia.76 

Di samping itu, inklusifisme merupakan pemikiran yang memberikan formulasi 

bahwa Islam merupakan agama terbuka. Sebagai agama terbuka, Islam menolak 

                                                             
76 Nurcholish Madjid, Apa Arti Kemenangan Islam, dikutip oleh Syaifi Anwar yang dikutip 

kembali oleh Ahmad Sofyan dan Roychan Madjid, Ibid., hal. 105-106. 



58 
 

eksklusifisme dan absolutisme dan memberikan apresiasi tinggi terhadap 

pluralisme. Di dalam kerangka ini, umat Islam harus menjadi golongan terbuka, 

yang bisa tampil dengan rasa percaya diri dan bersikap ngemong terhadap 

golongan lain. Sedangkan penolakan terhadap absolutisme mengandung makna 

bahwa Islam memberikan tempat yang tinggi terhadap ide pertumbuhan dan 

perkembangan, yakni tentang etos gerak yang dinamis dalam ajaran Islam.77 

Apa yang hendak disampaikan oleh Nurcholish Madjid dengan teologi 

inklusif ini adalah bahwa Islam merupakan satu sistem yang memberikan 

kepedulian terhadap semua orang; termasuk bagi mereka yang bukan muslim Di 

sinilah sebenarnya titik temu antara teologi inklusif dengan pluralisme. Dengan 

berpijak pada pemikiran (teologi) Islam inklusif, maka seseorang akan merasa 

nyaman dengan pluralisme.78 

Kenyataan objektif Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia 

merupakan bangsa yang tingkat heterogenitasnya tinggi dalam berbagai dimensi, 

suku, bahasa, adat istiadat, bahkan agama. Dengan demikian, langkah 

melaksanakan ajaran Islam di Indonesia harus memperhitungkan kondisi sosial 

budaya yang ciri utamanya adalah pertumbuhan, perkembangan dan 

kemajemukan. Dengan kata lain, memperlihatkan konteks di mana ajaran Islam 

yang bersifat universal itu hendak dilaksanakan, maka diperlukan satu interpretasi 

yang bersifat konstektual terhadap ajaran tersebut. 

                                                             
77 Ahmad Sofyan dan Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur (Yogyakarta: Prodi Magister Ilmu 

Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2010)  hal.106. 

78 Ibid., hal. 107. 
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Melalui Yayasan Paramadina yang didirikan bersama teman-temannya, 

Nurcholish Madjid bergerak dalam kajian-kajian yang mengarah kepada gerakan 

intelektual muslim Indonesia. Melalui Yayasan Paramadina, beliau juga berhasil 

menarik kalangan kelas menengah dan elit masyarakat dari pejabat pemerintah, 

pengusaha, budayawan, artis, pemuda, mahasiswa dan beragam kaum 

professional lain untuk mengikuti berbagai kegiatan pengkajian Islam dan 

Kemasyarakatan Pada saat Indonesia menggejolak seputar modernisasi, 

westernisasi dan sekularisme, termasuk di kalangan umat Islam sendiri, 

Nurcholish Madjid dengan sangat berani mengemukakan pandangan dan 

pemikirannya seputar persoalan tersebut yang tentu saja dikaitkan dengan ajaran 

Islam. Ketika tidak sedikit tokoh umat Islam yang menolak modernisasi atas 

dasar pijakan teologis, Nurcholish Madjid dengan pijakan yang sama tetapi 

melalui interpretasi yang berbeda, mengemukakan gagasan dan pemikiran yang 

berbeda dan ketika itu merupakan gagasan kontroversial. 

Menurut Nurcholish Madjid, modernisasi harus dibedakan dari 

westernisasi. Modernisasi bagi Nurcholish Madjid, lebih identik dengan 

rasionalisasi dalam arti bahwa modernisasi merupakan satu proses 

menghilangkan pola pikir yang tidak rasionalistik digantikan dengan pola baru 

yang lebih rasionalistik.79 Oleh karena itu, bagi Nurcholish Madjid modernisasi 

merupakan suatu keharusan yang mutlak. Modernisasi berarti bekerja dan berfikir 

sesuai dengan aturan hukum alam. Menjadi modern berarti mengembangkan 

                                                             
79 Nurcholish Madjid, Modernisasi dan Rasionalisasi (Bandung: Mimbar, 1968), hal. 5. 



60 
 

kemampuan berfikir secara ilmiah, bersikap dinamis dan progresif dalam 

mendekati kebenaran-kebenaran universal.80 

Sedangkan sekularisasi adalah proses sosiologis, sekularisasi bukanlah 

upaya “memisahkan” duniawi dan ukhrawi, melainkan sebagai sarana bagi umat 

Islam untuk membedakan di antara keduanya. Bahkan Nurcholish Madjid 

memasukkan dimensi baru ke dalam konsep sekularisasi, yaitu dimensi tauhid. 

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, sekularisasi dalam perspektif sosiologis 

merupakan konsekuensi dari tauhid. Tauhid itu sendiri menghendaki pengarahan 

setiap kegiatan hidup untuk Tuhan dalam upaya mencari ridha-Nya, yang justru 

merupakan sakralisasi kegiatan manusia Dengan demikian, sakralisasi mengandung 

makna pengalihan sakralisasi dari suatu obyek alam ciptaan (makhluk) menuju Tuhan 

Yang Maha Esa.81 

Gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid yang merupakan respon terhadap 

fenomena sosial politik yang berkembang ketika itu (pada awal rezim orde baru) 

merupakan implementasi gagasan dan pemikiran Nurcholish Madjid terhadap 

Islam sebagai agama open dan menganjurkan idea of progress. Pada saat yang 

sama merupakan jawaban Nurcholish Madjid terhadap ajakan untuk senantiasa 

                                                             
80 Ibid., hal. 95-96. 
81 Nurcholish Madjid, “Sekitar Usaha Membangkitkan Etos Intelektualisme Islam Indonesia”, 

dalam Endang Syaefuddin Anhsari., ed., 70 tahun Prof. H.M Rasyidi (Jakarta: Pelita, 1985), hal. 216 
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berani melakukan ijtihad, termasuk dalam menghadapi dan merespon persoalan-

persoalan Indonesia kontemporer.82 

Kendati mendatangkan sikap kontroversial di kalangan umat Islam, 

gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid banyak mendatangkan manfaat dan 

keuntungan bagi mereka. Internal, Nurcholis Madjid berhasil melepaskan umat 

Islam dari kemandegan berijtihad. Nurcholish Madjid mencoba membangunkan 

umat Islam untuk segera menyadari adanya situasi dan kondisi sosial politik baru 

di mana umat Islam harus memberikan respon dan terlibat di dalamnya. 

Eksternal, Nurcholish Madjid mencoba mengatasi persoalan 

kekurangberuntungan kehidupan sosial politik umat Islam di dalam rezim yang 

baru lahir itu. Dengan kata lain, dengan gagasannya, Nurcholish Madjid mencoba 

mengangkat posisi umat Islam yang marginalized ke dalam posisi yang cukup 

diperhitungkan di dalam sebuah sistem politik yang kala itu didominasi oleh 

kalangan bukan Islam (santri). 

Nurcholish Madjid berpandangan bahwa pendidikan yang baik adalah yang 

dapat membentuk manusia liberal dan kritis, di mana ia dapat menjadi orang 

merdeka. Menurutnya sistem dan lembaga Pendidikan Islam akan semakin lemah, 

tidak diakui atau bahkan lenyap, apabila sistem pendidikannya hanya 

mengedepankan aspek moral saja, tidak mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Hal ini menunjukkan pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pendidikan 

                                                             
82 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga 

Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1986), hal. 26 



62 
 

Islam harus diperbaharui dari sistem dan kelembagaannya dengan secara sadar 

merumuskan visi dan tujuan pendidikan untuk lebih maju dan mampu merespon 

perkembangan zaman. 

Diantara hal yang mempengaruhi pemikiran Cak Nur adalah : 

1. H. Abdul Madjid 

Orang pertama dalam hidup Nurcholish Madjid yang mempengaruhi 

pemikirannya adalah Abdul Madjid, ayahnya. Abdul Madjid, adalah sosok yang 

memiliki pengetahuan yang luas dan dalam  kendatipun pendidikan resmi yang 

dienyamnya  hanyalah sekolah  rakyat  (SR), sekolah resmi yang didirikan pemerintah 

Indonesia pada masa colonial Belanda dan pengetahuan yang luas dan dalam inilah 

yang kemudian memberi pengaruh yang sangat besar pada perkembangan pendidikan 

dan pemikiran Nurcholish.83 

Pola bimbingan dan jejak langkah pendidikan sang ayah juga terasa sangat 

mewarnai dan mempengaruhi pribadi, karakter dan menatalitas Nurcholish Madjid. 

Orang tuanyalah yang pertama kali memperkenalkan pengetahuan dan pemahaman 

keagamaan kepadanya sewaktu masih belia. Selain menyerap ilmu agama melalui 

Madrasah Al- Wathoniyah yang didirikan dan diasuh sendiri oleh sang ayah.84 

Dengan demikian, Abdul Madjid banyak memberikan pengaruh kepada 

Nurcholish Madjid, baik dalam hal keilmuan atau pun motivasi dalam menuntut ilmu. 

                                                             
83 Greg Barton, Gagasan Islam……., hal. 71-74 
84 Ibid  
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Seperti yang pernah disebutkan oleh Nurcholish Madjid sendiri mengenai hobi 

membacanya yang dia warisi dari ayahnya, dia berkata, 

Membaca buku bagi saya merupakan hobi. Setiap mau tidur saya selalu 

membaca dan ini saya warisi dari ayah saya. Waktu kecil saya sering tidur di samping 

ayah, sebelum tidur dia selalu membaca sambil merokok. Cara ayah 

mensosialisasikan kebiasaan membaca pada saya tersebut, terulang pada anak- anak 

saya (kecuali tidak sambil merokok).85 

Pilihan Abdul Madjid untuk membiarkan anaknya, Nurcholish mengenyam  

pendidikan  umum  di  SR  merupakan  pilihan  ―aneh‖  jika  dilihat dari konteks social. 

Abdul Madjid yang seorang Kyai, membiarkan anak laki- lakinya   untuk   belajar   

ilmu   ―Belanda‖   dan   diajari   oleh   guru-guru   yang beragama Kristen pula. Hal 

ini sempat diprotes oleh salah satu paman Cak Nur.86 

Posisi ayahnya yang tetap berpegang pada kebiasaan NU dalam hal 

keagamaan, namun berafiliasi kepada Masjumi dalam hal politik, juga membawa 

pengaruh kepada Nurcholish Madjid. Dalam hal ini, Abdul Madjid nampaknya ingin 

menunjukkan bahwa dasar keagamaan seseorang tidak menghalanginya untuk 

berafiliasi dengan partai politik tertentu yang berbeda dengan dasar keagamaannya. 

Artinya, Abdul Madjid ingin menunjukkan bahwa partai politik bukanlah sesuatu 

yang mutlak berkaitan dengan agama. Tetapi, partai politik hanya merupakan sarana 

untuk mencapai tujuan, ia bukan tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, partai politik 

                                                             
85 Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru……., hal. 126. 
86 Lihat Ahmad Gaus AF, Api Islam……., hal. 7 
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bukanlah yang terpenting. Di kemudian hari, pemikiran ini menjadi lebih jelas dalam 

pemikirran Nurcholish Madjid dengan konsep skulerisasinya.87 

2. Pesantren Darussalam Gontor 

Pesantren Gontor yang didirikan pada tahun 1926 adalah pesantren bercorak modern. 

Salah satu indikasinya adalah penggunaan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa 

Inggris, bahasa Jepang,dan bahasa Belanda. Pendirinya, Kyai Zarkasyi menggunakan 

kurikulum dan metode ppembelajaran modern, sehingga kala itu Gontor dianggap 

sebagai pesantren setengah kafir. Di Gontor, para santri dipersilakan untuk berpikir 

bebas. Salah satu wujudnya adalah kebebasan untuk memilih madzhab fikih yang 

dianggap paling sesuai pengasuh pesantren, menurut Cak Nur tidak menginginkan 

santrinya untuk berdebat dan disibukkan dengan masalah khilafiyah. Gontor ingin 

mencetak pemimpin-pemimpin yang dapat mengatasi perbedaan dan sekaligus 

menjadi perekat perbedaan tersebut. Sikap terbuka Gontor menjadi penyebab santri- 

santrinya bersikap lentur dalam menghadapi perbedaan. Inilah salah satu faktor yang 

menyebabkan Nurcholish Madjid dapat berpikir inklusif dan memiliki pemikiran 

Islam yang universal.88 

3. Hamka 

Selama menjadi mahasiswa, Nurcholish Madjid sempat bergaul dengan Hamka. Hal 

ini bisa terjadi disebabkan dia tinggal di asrama Masjid Agung al- Azhar di mana 

                                                             
87 Jamilludin Ali, Islam Kultural: (Yogyakarta: Prodi Magister Ilmu Filsafat Universitas 

Gadjah Mada, 2010) hal. 22 

88 Lihat Ahmad Gaus AF, Api Islam……., h. 15-19 
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Hamka berada dan biasa menjadi imam di masjid itu. Di samping itu, Nurcholish 

Madjid pernah beberapa tahun menjadi staf editor Panji Masyarakat yang didirikan 

dan diasuh oleh Hamka.275 Kedekatan hubungannya  dengan  Hamka  nampak  dalam  

perkataannya, Beliau (Hamka) tempat saya berdiskusi dan menyelesaikan problem 

pribadi.89 

Suatu ketika, Nurcholish menyimak ceramah Hamka dan merasa bahwa salah 

satu terjemah ayat al-Quran yang disampaikan kurang tepat. Nurcholish 

menyampaikan hal tersebut sekaligus menyampaikan saran terjemahan yang lebih 

coccok kepada Hamka, ternyata Hamka tidak tersinggung dan justru 

membenarkannya. Hal itu bagi Nurcholish, menunjukkan bahwa Hamka sangatlah 

bijak.90 

4. Ceramah Ma’arie Muhammad 

Antara tahun 1963 dan 1964, Mar‘ie Muhammad memberikan ceramah dengan judul 

Islam dan Sosialisme dalam bingkai pemikiran HOS Cokroaminoto. Nurcholish yang 

saat itu menjadi peserta merasa sangat terkesan dengan ceramah Mar‘ie. Setelah itu, 

Nurcholish mempelajari buku Islam dan Socialisme lebih dalam. Nurcholish 

                                                             
               89 Malik dan Ibrahim, Zaman Baru…….., h. 129. Komaruddin Hidayat mengungkapkan 

tentang kedekatan dan kekaguman Nurcholish Madjid terhadap Buya Hamka. Dalam berbagai forum 
obrolan maupun dalam perkuliahan di Paramadina, berulang kali Nurcholish Madjidmengemukakan 

rasa hormat dan kekagumannya pada Buya Hamka yang dinilai mampu mempertemukan pandangan 

kesufian, wawasan budaya, dan semangat Alquran sehingga dakwah dan paham keislaman yang 

ditawarkan Buya Hamka sangat menyentuh dan efektif untuk masyarakat Islam kota. Lihat 

Komaruddin Hidayat, Kata Pengantar dalam Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban: 

Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. vi 

90 Malik dan Ibrahim, Zaman Baru (Bandung: Mizan, 2009),  hal. 129 
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beranggapan bahwa buku itu hanya menjurus ke masalah sosialisme saja dan tidak 

mencangkup weltanschaaung lain yang lebih luas. Ia kemudian membuat sebuah 

risalah kecil yang berjudul Dasar-dasar Islamisme.91 

5. Perjalanan ke Amerika Serikat 

Kunjungan Nurcholish ke Amerika disponsori oleh Council on Leaders and Specialist 

(CLS) yang berpusat di Washington. Nurcholish bertemu dengan tokoh-tokoh dan 

para pemikir, ketika ia pergi ke rumah mewah presiden Direktur DuPont, sang tuan 

rumah menyiapkan sendiri makanan kesukaan Nurcholish, udang. Saat ia bertamu ke 

sebuah kelompok agama di Denver, mereka mengejek Nurcholish karena tidak 

minum anggur. Dan ketika di San Fransisco, ada seorang laki-laki yang menawarkan 

diri untuk menemaninya jalan-jalan. Selama perjalanan, laki-laki tersebut 

menceritakan orang-orang kulit hitam yang disebutnya setengah manusia. Lalu ia 

mengatakan agar pemerintah Indonesia tidak mengambil Irian karena dihuni oleh 

orang-orang kulit hitam agar tidak mengalami maslah yang sama dengan Amerika 

Serikat. Belekangan, diketahui bahwa orang tersebut adalah agen CIA. Perjalanan 

tersebut memberikan pengatahuan kepada Nurcholish mengenai perbedaan dan sikap 

masyarakat yang berbeda dalam menyikapi perbedaan.92 

6. Perjalanan ke Timur Tengah 

Perjalanan ke Timur Tengah inilah yang banyak memberikan pengaruh bagi 

                                                             
91 OpCit hal. hal. 38-39 
92 Lihat Ahmad Gaus AF, Api Islam……., hal. 63-69 
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perkembangan pemikirannya.93 Ketika di Suriah, ia melihat-lihat Desa Ma‘lulah, 

yang dihuni oleh penduduk asli Suriah yang tinggal di lereng-lereng gunung, dan 

semuanya beragama Kristen. Hal ini menambah kekaguman Nurcholish akan 

toleransi yang diberikan oleh khalifah Islam pada masa lalu.282 Di Riyadh, Nurcholish 

bertemu dengan para pelarian Ihwanul Muslimin dan terlibat diskusi keislaman 

dengan mereka. Karena kesal dengan debat yang tiada akhir, Nurcholish meminta 

buku paling induk bagi Ikhwanul Muslimin yang merjudul Majmu’ Rasail Hassan 

al-Banna.ia menganggap buku tersebut terlalu banyak memuat slogan dan tidak 

memberikan pencerahan. Ia tidak melihat kelebihan apapun dalam buku tersebut dan 

tidak setuju dengan isinya. Di Sudan dan Kairo pun Nurcholiddh kembali bertemu 

dan berdebat dengan aktifis Ikhwanul Muslimin. Kesan yang didapat pun sama, ada 

kesenjangan pandangan antara dirinya dan Ikhwanul Muslimin. Di Pakistan, 

Nurcholish juga bertemu dengan kelompok bawah tanah Jami‘ah al-Islamiyah al-

Thalabah yang merupakan anak dari organisasi milik Abu A‘la al-Maududi.94 

Besarnya pengaruh perjalanan ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bagi 

pemikiran Nurcholish Madjid dikarenakan di Arab Saudi menganut mazhab Wahabi 

dan melihat secara langsung kehidupan masyarakat penganut mazhab ini.95 Besarnya 

pengaruh perjalanan ke Timur tengah mulai tampak pada kongres Malang. 

Makalahnya yang berjudul Masa Integrasi Umat dan Keperluan Pembaharuan 
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Pemikiran Islam dianggap kontroversial sehingga membuat gelar Natsir muda-nya 

dicabut.96 

Perjalanannya ke timur tengah juga membuatnya bertemu dengan pelarian- 

pelarian aktifis islam yang dikejar-kejar penguasa, organisasi-organisasi yang tidak 

memberi harapan, dan ideology-ideologi Islam yang tidak sesuai dengan 

pemikirannya. Hal ini membuat Nurcholish membuat buku mengenai ideologinya 

sendiri yang diberi judul Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP).97 

7. Fazlul Rahman 

Ketika Nurcholish memilih pindah ke jurusan Departemen Ilmu-ilmu Bahasa 

dan Peradaban Timur Dekat, ia berada langsung di bawah pimpinan Fazlur Rahman. 

Fazlur adalah seorang ahli Islam asal Pakistan yang pindah ke Amerika karena 

tekanan di negaranya akibat pemikirannya yang dianggap kontroversional. Bagi 

Nurcholish, berada di bawah bimbigan Fazlur lebih nyaman secara psikologis 

dibanding pembimbingnya dahulu, Leonnard Binder. Ini karena latar belakang Fazlur 

yang muslim dan secara internasional diakui keilmuannya di bidang keislaman. 

Fazlur dianggap kontroversial karena sering mengungkap gagasan yang inovatif 

tentang Islam. Nurcholish sendiri mengatakan sebisa mungkin menjadikan Fazlur 

sebagai model dalam kesarjanaan Islam. Nurcholish sendiri mengagumi cara Fazlur 

mendalami al- Quran dan penguasaan literature klasik Islam, juga pendapat-pendapat 
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fazlur.98 

Kekaguman Nurcholish Madjid terhadap Fazlur Rahman dikutip oleh Dedy 

Djamaluddin Malik sebagai berikut; 

Dalam penampilannya yang sederhana dan gaya hidup yang sepi ing pamrih 

seperti layaknya orang yang paham Islam cita dan ajaran Islam, Fazlur Rahman 

bukan saja orang yang sangat menarik, tetapi juga seorang guru yang membangkitkan 

ilham. Pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang sejarah Islam -baik dalam 

bidang pemikiran, perkembangan sosial politik dan kebudayaan pada umumnya- serta 

kemampuan untuk amat cermat membaca khazanah klasik Islam baginya merupakan 

sebuah refleksi dari berbagai nuansa dimensi kitab suci. Fazlur Rahman selalu 

mampu menyajikan kepada para muridnya bentangan pandangan yang luas dengan 

variasi yang kaya sambil dengan penuh kebebasan mempersilakan setiap orang 

mengambil keputusannya sendiri. Ia mendalami pemikiran Ibnu Sina, akrab dengan 

pikiran Mu‘tazilah, dan mengagumi Ibnu Taimiyah. Ia merasa amat risih dengan 

setiap bentuk otoriterianisme, lebih-lebih jika hal tersebut dikaitkan dengan agama.99 

Titik balik pemikiran Nurcholish dari penggunaan bahasa orientalis ke bahasa al-

Quran terjadi setelah belajar Islam pada Fazlur di Chichago. Pemikiran Nurcholish 

pasca Chicago lebih memperlihatkan apresiasi khazanah klasik dan titik balik 

penggunaan bahasa orientalis kepada bahasa al-Quran. Hal ini menueurtnya, tidak 
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ditemukan sebelum Nurcholish belajar ke Chicago.100 

8. Ibnu Taimiyah 

Nurcholish Madjid menyebut Ibnu Taimiyyah sebagai “moyang” kaum 

pembaharu Islam di zaman modern.101 Kekaguman Nurcholish kepada Ibnu 

Taimiyah diungkapkan sebagai berikut; 

Saya tertarik untuk menulis pemikiran Ibnu Taimiyah karena peranannya 

yang sering dipandang sebagai leluhur doctrinal bagi banyak sekali gerakan 

pembaharuan Islam zaman modern, baik yang fundamentalistik maupun yang 

liberalistic. Kritiknya terhadap kalam dan falsafah dilakukan dengan kompetensi 

yang amat mengesankan, karena ia benar-benar menguasai keilmuan Islam yang 

hellenistik itu. Ia adalah seorang tokoh dalam sejarah pemikiran Islam yang terakhir 

secara kompeten berusaha membendung hellenisme, meskipun pahamnya sendiri 

tentang metode qiyas tetap bersifat Aristotelian. Ibnu Taimiyah adalah seorang 

intelektual besar yang tampaknya tidak banyak dipahami, padahal intelektualitasnya 

itu baik sekali jika dicontoh dan dikembangkan lebih lanjut.102 
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