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Abstrak 

Diskursus politik Islam selalu mengacu pada dua polarisasi dan kecenderungan umum; yaitu antara penyatuan agama 

(Islam) dengan negara (Islam politik) dan usaha menjadikan Islam sebagai kekuatan moral dalam berbangsa dan 

bernegara (Islam kultural). Diskursus ini direspon beragam oleh berbagai kalangan, salah satunya –terutama– 

terorganisasi dalam gerakan mengusung penerapan syari‟ah dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan ini 

dinilai berbahaya oleh beberapa pemikir kontemporer, salah satunya An-Na‟im yang menilai gerakan tersebut 

merupakan kenaifan yang berbahaya. Kendati begitu, An-Na‟im tidak lantas berpangku tangan dan membiarkan begitu 

saja konflik yang masuk dalam lingkaran setan agama-negara ini. An-Na‟im menawarkan public reason untuk memediasi 

konflik penerapan syari‟ah. Public Reason adalah terma yang diadopsi An-Na‟im dari pemikiran John Rawl. Konsep ini 

menjadi “proposal inti” liberalisme politik, yang pada prakteknya tidak mengklaim kebenaran universal dan hanya 

menegaskan bahwa basis utama pemerintahan konstitusional demokratis adalah kerjasama yang adil antar warga 

negara yang bebas dan setara. Bagi An-Na‟im, public reason merupakan wahana bagi mereka yang ingin merebut 

konsensus publik dan public policy untuk tujuan penerapan syari‟ah, tetapi sekaligus pada saat yang sama, akan 

menyulap agama menjadi konsensus publik dan tak akan tampak lagi sebagai doktrin. Singkatnya, public reason digagas 

An-Na‟im sebagai alat negosiasi-mediasi agar jangan ada institusionalisasi agama dalam negara. 

Kata Kunci : Public Reason, Penerapan Syari‟ah, Public Policy, Liberalisme Politik. 

Pendahuluan 

Wacana politik dalam Islam merupakan pembicaraan yang hingga saat ini belum menemukan formula yang dapat 

dianggap tepat. Usaha pembentukan pemikiran politik Islam selalu mengarah pada alur-alur buntu dan tidak mampu 

disatukan dalam style yang kemudian dapat diidentifikasi sebagai genuine bangunan politik Islam. Karena itu diskursus 

politik Islam selalu mengacu pada dua polarisasi dan kecenderungan umum; yaitu antara penyatuan agama (Islam) 

dengan negara (Islam politik) dan usaha menjadikan Islam sebagai kekuatan moral dalam berbangsa dan bernegara 

(Islam kultural). Dua hal inilah yang selama ini menjadi mainstream dan mewarnai pemikiran banyak negara Muslim. [1] 

Indonesia dapat dijadikan satu contoh kasus dalam pembahasan ini. Beberapa partai politik yang jelas-jelas 

mendasarkan asas partianya pada sentimen agama, semisal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan 

Bintang (PBB) bertahan untuk dapat memasukkan Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. Sementara partai lain 

yang menganut paham nasionalisme tapi berbasis (massa) Islam –seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai 

Amanat Nasional (PAN) – justru menolak proses “pengislaman” dalam konstitusi. Hal ini mengindikasikan bagaimana 

kuatnya tarik menarik antara kekuatan Islam politik dan Islam kultural. [2] 

Kalaupun wacana “pengislaman” tersebut dipaksakan dalam sebuah sistem politik, malah cenderung menempatkan 

agama dalam pojok-pojok kehidupan politik, bukan pusat-pusatnya. Bermainnya umat Islam melalui partai politik Islam 

seperti halnya memegang bara api di tangan. Upaya  ini oleh Yusuf Qardhawy dianggap sebagai upaya untuk 

“memparsialkan” Islam yang syumul, dan dalam tataran tertentu malah akan menyudutkan Islam itu sendiri. [3] 

Ironinya, dalam konteks geo-politik internasional, kenyataan yang sebetulnya menimpa di hampir seluruh negara Muslim 

ini, justru semakin memperkuat pesimisme dunia Internasional akan kemampuan umat Islam memenuhi tuntutan 

demokratisasi global. 

Azyumardi Azra dalam Konferensi Internasional yang bertajuk The Challenge of Democracy in the Muslim World, di 

Jakarta, beberapa  tahun lalu, menyampaikan laporan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat 47 negara 

yang mayoritas penduduknya Muslim, hanya 11 negara yang pemerintahannya dibentuk secara demokratis, atau hanya 

23 persen dari jumlah negara Muslim. Sementara di dunia non-Muslim, dari 145 negara, terdapat 110 negara yang 

demokratis atau di atas 76 persen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah negara non-Muslim yang demokratis tiga 

kali lipat dibandingkan jumlah negara Muslim. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa salah satu faktor yang 

menyebabkan terhambatnya demokratisasi di negara-negara Muslim adalah tendensi di antara warga Muslim yang 

meyakini penyatuan dan penggabungan antara agama dan politik. [4] 
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Pro-Kontra Syari’ah: Menyoal Demokrasi di Dunia Islam 

Secara umum, demokrasi dicirikan oleh hak-hak dan kewajiban yang formal. Sehingga dari pemahaman ini, demokrasi 

dapat didefinisikan sebagai “satu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, 

dilaksanakan langsung oleh rakyat, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas”. Jika mau dimaknai lebih 

ekstrim, demokrasi bisa diartikan sebagai “pemerintahan (yang berasal) dari rakyat”. [5] Dengan demikian, demokrasi 

melibatkan hak rakyat secara bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam hal ini, demokrasi mewujud sebagai 

sistem yang menjamin kebabasan berekspresi, berkeyakinan dan berkumpul, pemilu yang bebas dan kompetitif, 

penghargaan terhadap hak asasi individu dan kelompok minoritas, tersedianya media komunikasi yang bebas, serta 

supremasi penegakan hukum. 

Definisi demokrasi sebagaimana di atas ditolak oleh beberapa pemikir Muslim (baca: fundamentalis), karena khawatir 

hal itu akan berimplikasi merampas kekuasaan absolut Tuhan. Kontroversi ini menyangkut hubungan antara Islam 

sebagai agama wahyu dan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan modern di mana Islam juga diyakini memiliki format 

tertentu tentang politik dan pemerintahan (nidzam Islamiy). Bagi mereka Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip 

kebebasan, persamaan, penataan dengan sistem kontrak, kedaulatan rakyat, serta penegakan hukum. Karena Islam itu 

adalah din wa al-daulah. Islam adalah sistem politik sekaligus agama.[6] 

Hubungan Islam dan negara bisa dijadikan titik awal ketika membincangkan kemungkinan Islam mengakui sistem 

demokrasi dan HAM. Ini menjadi penting karena tidak sedikit Muslim maupun non-Muslim yang meyakini bahwa 

demokrasi dan HAM bertentangan dengan keyakinan Islam. Menurut Abou el-Fadl, serangkaian masalah yang 

menghadang, entah itu kelompok moderat maupun puritan, adalah apakah masyarakat seharusnya memiliki hak kolektif 

untuk memilih pemerintah mereka dan menentukan sehimpunan hukum yang mengatur mereka. Apakah umat Islam 

dapat menerima sebuah sistem yang mengakui kedaulatan manusia atas urusan-urusannya sendiri. Singkatnya, apakah 

teologi dan hukum Islam secara tegas melarang umat Islam untuk mempercayai dan menerapkan sebuah sistem yang 

demokratis?.[7] 

Oleh sebagaian kalangan Muslim, tradisi-tradisi Islam awal dianggap sebagai prototype bangunan politik Islam yang 

ideal, sehingga mereka selalu mencoba gaya hidup kaum Muslimin masa lalu. Sebaliknya, tidak ada upaya-upaya 

sinergis untuk membangun model baru yang didasarkan pada ajaran-ajaran pokok Islam dan realitas kehidupan 

modern. Faktor kesejarahan inilah yang menjadi sumber munculnya gagasan yang bermacam-macam sehubungan 

dengan otoritas politik dalam Islam. Kenyataan ini berkembang secara berangsur-angsur yang bermula dari eksplorasi 

dan renungan atas praktek politik Islam masa awal yang selanjutnya mengalami kristalisasi dan membentuk teori 

tentang kekhalifahan. Salah satu teori itu menegaskan bahwa pembentukan kekhalifahan merupakan mandat yang 

dirujukkan sepenuhnya pada masa-masa awal Islam, di samping al-Qur‟an dan Sunnah Nabi. Kepemimpinan itu tidak 

bersifat kolektif tapi atas otoritas suatu badan yang disebut ahl al-hall wa al-„aqd.[8] 

Kaum fundamentalis berpandangan bahwa negara yang menerapkan konsep nation-state (daulah qaumiyya) harus 

digantikan dengan nidzam Islamiy di mana hakimiyya Allah[9] terekspresi dalam syari‟ah. Terma nidzam (sistem) lebih 

diterima daripada terma daula (negara). Karena konsep negara mengindikasikan batas-batas wilayah (teritorial) yang 

berarti juga membatasi universalitas kedaulatan Tuhan. Istilah ummah Islamiyyah berlaku bagi seluruh Muslim tanpa 

harus dibatasi oleh wilayah negara. Istilah ummah Islamiyyah di sini tentu dalam konteks Islam sebagai din wa daulah, 
bukan Islam sebagai agama yang bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip etika dan sosial tapi juga sistem politik.  

Bertolak dari pemikiran di atas, maka sebagian umat Islam memandang bahwa di dalam teori politik Islam tidak 

mengenal pemisahan antara agama dan negara. Penyatuan agama dan negara yang merupakan mainstream pemikiran 

politik Abad Pertengahan dan masih eksis hingga sekarang, yang oleh para pengkaji Barat disebut sebagai teori politik 

medieval; teori yang pokok perhatian utamanya adalah hubungan agama dan negara, yang di dalamnya agama memiliki 

peran pokok dalam mengatur jalannya negara.[10] Pemikiran politik semacam ini tidak secara tepat mengaitkan 

keberadaan negara dengan kepentingan publik (al-maslaha al-„amma). Negara dibangun atas dasar keimanan yang 

dalam praktiknya dikenal dengan syari‟ah.[11] 

Negara – dengan demikian – merupakan ruang institusi yang harus dipimpin oleh seorang “imam” yang sekaligus 

filosof. Dengan keimamannya seorang pemimpin diharapkan mampu memahami realitas dengan visi-visi dan naluri 

keagamaannya, yang pada gilirannya mampu menegakkan pemerintahan yang dapat memelihara kebutuhan spiritual 
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rakyatnya. Dan dengan potensi nalar filosofisnya, sang pemimpin harus membentuk pemerintahan yang sempurna 

secara rasional. Jadi, pemimpin itu harus memainkan peran ganda; laksana nabi-nabi ketika menjelaskan kebenaran 

agama dan rasional-imajinatif bagi khalayak luas. Di sini negara diarahkan untuk memenuhi aspek-aspek material dan 

spiritual kehidupan rakyat banyak. Ruang gerak individu sangat dibatasi. Membangun oposisi dapat dianggap sebagai 

perilaku yang menyimpang. Karena kecenderungan semacam ini dianggap dapat merusak harmoni negara atau 

mengahalangi rakyat banyak dari “kebenaran”. 

Negara lalu hadir dan memerankan sifat kemahakuasaan Tuhan sebagai al-mukhîth, yang maha meliput. Tidak ada satu 

celah kehidupanpun yang tidak bisa diacak-acak oleh yang namanya negara. Ia memiliki wewenang, kekuatan dan klaim 

yang hampir tidak terbatas. Dalam otoritas negara yang seperti ini, ia kemudian dipandang sebagai penjaga agama. Lalu 

al-Ghazali melihat agama dan politik ibarat saudara kembar yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. 

Politik dibutuhkan untuk menjamin kestabilan roda dunia. Dunia yang stabil merupakan syarat untuk tertibnya 

pelaksanaan agama, dan ketertiban pelaksanaan agama merupakan keharusan untuk memperoleh kebahagiaan di 

akhirat.[12] 

Berbeda dengan al-Ghazali, Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa menegakkan pemerintahan adalah kewajiban agama. Ia 

mendasarkan berdirinya negara pada kewajiban mutlak agama. Agama dan negara dalam kapasitasnya yang 

integral.[13] Ketika agama dan negara dalam realitasnya menjelma sebagai satu kekuatan najdat (penyelamat) maka 

negara tersebut boleh membangun kekuatan-kekuatan pertahanan seperti militer dan kepolisian, untuk memberantas 

para “pembangkang dan pemberontak”.[14] Karena dalam diri negara ada agama, maka kebenaran inhern dalam 

negara. Tak ayal, usaha menentang kekuasaan dengan mengatasnamakan kebenaran akan sia-sia. Kebenaran pada 

dirinya tidak bisa menciptakan dan melahirkan kekuasaan tandingan.[15] Inilah pemikiran kompromistis luar biasa yang 

tidak hanya menggambarkan bagaimana kekuasaan memperoleh rasionalisasi sotereologisnya, tapi juga kenyataan 

bahwa agama bertindak sebagai negara itu sendiri (agama-negara, teokrasi). Sehingga dalam konteks ini, al-Ghazali 

pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa setiap Muslim yang berdalih untuk melakukan pemisahan antara  

agama dan negara –yaitu mengabaikan ajaran syari‟ah– maka dapat dianggap sebagai orang murtad. Dan Islam tidak 

pernah melarang membunuh orang murtad.[16] 

Publik Reason dan Kemungkinan Memediasi Konflik Penerapan Syariah 

Adalah Abdullah Ahmed An-Na‟im, seorang pemikir Islam kontemporer yang telah memberikan sebuah wacana baru 

tentang hubungan antara Islam dan negara.[17] Wacana yang merupakan hasil riset dari proyek The Asia Foundation ini 

membawa semangat yang ingin “menegosiasikan” pengusung ide negara sekuler dengan mereka yang selama ini 

membela penerapan syari‟ah. Baginya tidak ada negara Islam, yang ada adalah negara sekuler. Tapi syari‟ah bisa 

menjadi nilai-nilai bagi kebijakan publik. Syariat tidak dapat diundangkan sebagai hukum positif karena memang 

bertentangan dengan asas kesukarelaan umat Islam, dan akan tetap menjadi sumber dari sistem sanksi agama yang 

bersifat normative.[18] Karenanya, ia dibatasi hanya sebagai inspirator di wilayah sosial-politik. 

Maraknya klaim untuk mendirikan negara Islam dengan formalisasi Syariat sebagai hukum positif  (sebagaimana terjadi 

di Iran, Sudan dan Aceh tentunya) adalah sebuah kontradiksi istilah dan sebuah kenaifan. Sebagaimana yang ia 

contohkan, bahwa kebanyakan pelanggaran HAM di Sudan secara langsung disebakan oleh aplikasi Syariah (Hukum 

Islam), walaupun sangat terkait dengan sifat dasar yang melekat pada rezim militer Sudan yang cenderung tidak 

toleran terhadap segala gerakan oposisi politik, dan cenderung mengambil kebijakan-kebijakan keras tanpa 

memperdulikan akibatnya bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa hubungan antara aplikasi syari‟ah dan pelanggaran 

standar-standar HAM yang diakui secara internasional, dipandang mempunyai kompleksitas permasalahan yang 

menjadi penyebabnya.[19] Sebagaimana diketahui, saat ini  Sudan sedang mengalami konflik perang saudara yang 

bermuara dari pertentangan antar mahzab agama. Ekses dari pada konfilk ini dapat menimbulkan pelanggaran HAM  

berat, terutama terhadap kaum rentan semacam perempuan dan anak-anak. 

Selain an-Na‟im, Al-Jabiri berpendapat bahwa fenomena kebangkitan Islam memang menuntut penerapan sistem Islam 

dalam semua aspek kehidupan. Namun perlu disadari bahwa tidak ada sistem Islam yang siap pakai, terperinci dan 

mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Quran sebagaimana yang ia pahami, sama sekali tidak memberikan ungkapan 

yang jelas bahwa dakwah Islam bertujuan untuk mendirikan suatu negara, kerajaan atau imperium. Islam hanya 

mengatur  di wilayah prinsip umum yang membuat ketetapan dengan berbagai ilustrasi etika Islam, sehingga sistem 

Islam dalam berbagai bidang tetap terbuka untuk ijtihad.[20] 
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Noul J. Coulson lebih dalam memahami hukum Islam –yang kemudian dikenal masyarakat sebagai syariat, sebagai 

ulasan-ulasan spekulatif untuk memahami Istilah–istilah yang tepat mengenai hukum-hukum Allah.[21] Hukum-hukum 

tersebut lebih merupakan produk dari proses gradual dan spontan penafsiran Al-Quran, pengumpulan verifikasi dan 

penafsiran sunnah selama tiga abad pertama Islam.[22] Ini berarti hukum Islam yang kita pahami sekarang merupakan 

produk hukum yang mempunyai tingkat kebenaran relatif dan memungkinkan sekali dilakukan ijtihad sesuai dengan 

tuntutan perkembangan jaman yang melingkupinya. 

Hal ini menurut An-Naim, menunjukan bahwa umat Islam betul-betul mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. 

Termasuk hak untuk mengartikan dan mengungkapkan identitas keislaman mereka yang dianggap baik atau pantas. 

Tetapi hal tersebut tidak dapat didasarkan pada perundang-undangan dan formalisasi syariat semacam itu, karena 

apapun peraturan-peraturan yang diberlakukan sebagai hukum positif adalah “keinginan politis negara” yang 

bersangkutan dan tidak akan pernah menjadi syariat yang secara umum dapat dipahami umat Islam untuk tujuan 

menjalankan firman Tuhan. Karenanya, penerapan syariat melalui undang-undang positif (sebagaimana yang diklaim 

oleh pemerintah Iran, Afganistan, Pakistan, Saudi Arabia dan Sudan atau didukung oleh aktifis politik Islam di beberapa 

negara lain) adalah kenaifan yang berbahaya. 

Senada an-Na‟im, bahwa konsekuensi argumentasi akan pemerintahan mutlak oleh Tuhan, menurut Abou El Fadl adalah 

argumen yang berbahaya. Argumen ini mengandaikan ada beberapa orang manusia yang memiliki akses sempurna 

terhadap kehendak Tuhan, dan manusia dapat menjadi pelaksana sempurna dari kehendak Tuhan tanpa sedikitpun 

menyertakan keputusan dan kecenderungan mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan kata lain, 

memutlakkan kekuasaan Tuhan di muka bumi dalam kekuasaan politik, sama saja dengan memutlakkan keputusan 

beberapa orang manusia yang mengaku dirinya sebagai agen Tuhan.[23] 

Untuk menengahi konflik seputar penerapan syariah tersebut, bagi an-Na‟im- perlu mempersiapkan media yang tepat-

relevan, baik konseptual maupun praktis. Syari‟ah –menrurtnya- sebenarnya dapat menjadi undang-undang negara 

atau public policy, tetapi harus melalui public reason. Untuk itu ia mengadopsi konsep public reason filosof Amerika, 

John Rawl, dan memahami syari‟ah dalam kerangka framework historisisme dan relativisme. Sekalipun konsep 

dasarnya tentang syari‟ah dan public reason pada dataran teori dan praktis masih memendam banyak persoalan. 

Public reason adalah terma yang digunakan John Rawl yang merujuk kepada nalar seluruh warga negara dalam 

masyarakat yang plural. Rawls antara lain memaparkan perdebatan antar-masyarakat politik sebagai asosiasi warga 

negara yang bebas dan setara, overlapping consensus yang menurutnya penting di tengah masyarakat serbamulti, 

perlindungan dan prioritas terhadap hak-hak keadilan dalam kultur publik, perlindungan privatisasi agama, dan 

menempatkan nalar publik (public reason) dalam legitimasi politik. Pandangan ini dikenal sebagai “proposal inti” 

liberalisme politik yang dalam praktiknya tidak melakukan klaim atas kebenaran universal (universal truth) seperti 

seringkali dilakukan proyek pencerahan Eropa. Liberalisme politik hanya berusaha menegaskan bahwa basis utama 

pemerintahan konstitutional demokratis dibangun di atas sistem kerjasama yang adil antara warga negara yang bebas 

dan setara. 

Lebih jauh Rawls menggambarkan bahwa ketika agama diizinkan hadir dalam ruang publik, ia hampir selalu “merusak” 

salah satu nilai utama dalam demokrasi konstitutional:  yakni, toleransi. Rawls punya dua contoh menarik dalam sejarah 

Barat sebagai basis legitimasi argumennya. Dia merujuk pada arguman Aquinas yang berpendapat bahwa negara 

seharusnya menjatuhkan hukuman mati pada orang-orang sesat (heretics), dan pernyataan para reformis Protestan 

bahwa akar dari sikap dasar intoleransi adalah masalah keimanan. Atas dasar itulah, Rawls mengajukan proposal 

utama pemikirannya: satu-satunya standar utama dalam diskursus politik di ruang publik adalah (pe)nalar(an) publik 

(public reason); bukan nalar agama (religious reason).[24] 

Dalam konteks agama, pengadopsian konsep public reason oleh al-Naim ingin menegaskan bahwa agama bisa menjadi 

asas moral, tapi jika dibawa ke ruang publik harus dapat dinalar oleh akal dan dapat dipahami penganut agama lain, 

bahkan seorang ateis sekalipun. Agama harus dimodifikasi ke dalam bahasa politik dan bukan teologi. Dia ingin 

menegaskan bahwa syari‟ah tidak mungkin dapat dijadikan peraturan dan hukum publik melalui institusi negara. Karena 

itu perlu ditekankan pentingnya menjaga netralitas negara dan memisahkannya secara kelembagaan dari agama. Tapi 

di sisi lain an-Na‟im juga menegaskan bahwa negara tetap perlu mengakui fungsi publik Islam dan pengaruhnya dalam 

pembuatan kebijakan publik dan undang-undang.[25] 
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Jika Rawl melarang doktrin agama menjadi public policy, al-Naim justru membolehkannya. Tapi keduanya sepakat 

bahwa public reason akan menyulap doktrin agama menjadi konsensus publik. Setelah melalui public reason doktrin 

agama tidak akan tampak lagi.  Perkawinan gay, lesbian, prostisusi, merokok, minuman keras,  misalnya, bisa dilarang 

bukan karena agama, tapi karena public reason. Tapi persoalannya, dapatkah masyarakat secara umum mempunyai 

komitmen yang sama terhadap proses public reason. Beberapa pakar kurang yakin dengan komitmen tersebut, karena 

tidak semua warga negara, pejabat dan tokoh masyarakat akan dengan mudah mencapai konsensus dalam 

menyelesaikan masalah politik yang mendasar melalui public reason. 

Upaya memerankan public reason sebagai sarana konsensus sebetulnya masih masalah. Sebab tujuan yang ingin 

dicapai sebagai the collective goals masih kabur. Karena itu public reason perlu disusun ulang dengan menetapkan 

tujuan bersama. Dan kaburnya tujuan konsensus tersebut telah membuat gagasan Rawl maupun al-Naim menjadi bias. 

Bagaimana jika public reason bertentangan dengan non-public reason. Apakah hakim, pejabat atau lembaga politik 

dibolehkan memihak atau mengakomodir non-public reason. Bagi Rawl jika non-public reason bertentangan dengan 

konstitusi dan keadilan (dalam arti politik liberal) maka yang harus dimenangkan adalah public reason. Sementara bagi 

al-Naim, public reason adalah alat negosiasi agar jangan ada institusionalisasi agama di dalam negara. 

Bias teori ini semakin jelas ketika suatu doktrin agama tertentu disepakati menjadi public reason sebagai kebijakan 

publik, maka, keduanya sepakat, negara harus segera mencegahnya. Public reason diperlukan untuk menekan agama, 

moral dan ideologi lain agar tidak mengancam negara. Jadi meski negara itu sekuler ternyata juga tidak netral. 

Sementara konsep syari‟ah bagi al-Naim adalah hasil pemahaman manusia terhadap al-Qur‟an dan Sunnah. Pemahaman 

manusia, baginya tidak ada yang divine dan benar secara absolut serta mengikat. Dalam doktrin ini semua relatif, yang 

absolut hanya Tuhan. Pemahaman syari‟ah yang semacam itu memungkinkan untuk diarahkan pada wilayah public 
reason. 

Namun yang menjadi persoalan kemudian, jika al-Naim menganggap syari‟ah adalah produk ijtihad dan bersifat relatif 

maka negosiasi syari‟ah dan public reason menghadapi dua kesulitan penting. Pertama, ijtihad yang terbuka umum itu 

tidak berdasarkan pada otoritas keilmuan. Karena itu, proses ijtihad menjadi arbitrer dan akan menghasilkan berbagai 

macam versi syari‟ah yang kesemuanya masih bersifat relatif. Kedua, ketika syari‟ah akan dilempar ke public reason, 

para hakim, penguasa dan politisi tentu akan kesulitan memahami wajah syari‟ah yang berbeda-beda itu. Jika 

menentukan point of agreement untuk public reason saja sulit, bagaimana menyepakati syari‟ah yang juga berbeda-

beda itu. 

Selain dari itu, dalam tradisi politik liberal, seperti yang diinginkan oleh Rawls, nalar agama harus “dikeluarkan” dari 

ruang publik, karena, seperti pengalaman sejarah Barat, nalar agama dianggap cenderung melukai upaya-upaya 

penerapan konsep demokrasi. Agama harus ditertibkan ke ruang private dan tak perlu serta tak boleh dipakai sebagai 

instrumen penalaran publik. Warga negara harus memakai argumen sekuler-rasional agar pandangan dan aspirasi 

politiknya dapat diterima secara terbuka, rasional, dan objektif, terutama diskursus menyangkut kebijakan publik. Di 

sinilah letak kesulitannya ketika akan berupaya membangun konvergensi antara konsep public reason dengan upaya 

“penerapan syari‟ah”. Walaupun an-Na‟im sendiri sangat optimis pada peluang cerah penerapan syari‟ah Islam, tetapi 

tampak sulit dipahami karena sejak awal an-Na‟im menolak melalui institusi negara. Karena jika demikian, bagaimana 

cara umat Islam melaksanakan syari‟ah yang dinalar-publikkan terkait dengan kriminalitas, pengaturan ekonomi dan 

sosial? Dari sini kita akan masuk lagi ke dalam lingkaran syetan Islam, negara dan politik.  
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