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UMAR bin Abdul Azis, salah satu Khalifah dari dinasti Bani Umayyah, sedang bekerja dalam sebuah
kamar di rumahnya yang memang diperuntukkan khusus sebagai ruang kerja. Saat itu ia sedang
menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk sebagai pemimpin negara.

Tiba-tiba terdengar seseorang sedang mengetuk pintu kamar kerjanya. &quot;Siapa?&quot; tanya
Umar bin Abdul Azis.

&quot;Saya, ya ayahanda&quot;, terdengar jawaban dari balik pintu.

Ternyata anaknya ada suatu keperluan dan ingin membicarakannya kepada ayahnya. &quot;Ada
perlu apa anakku?&quot; tanya Umar kemudian.

&quot;Saya ingin membicarakan sesuatu kepada ayahanda&quot;.

&quot;Pembicaraan ini urusan negara, apa urusan keluarga?&quot;

Anaknya menjawab &quot;Ini masalah keluarga Ayahanda&quot;.

Tiba-tiba Umar mematikan lampu minyak yang memang dijadikan penerangan dalam kamar itu. Tak
ayal, ruangan kamar itu pun menjadi gelap gulita. Sang anak heran terhadap tingkah laku ayahnya
itu.

&quot;Ayahanda ini bagaimana, apakah kita akan berbicara dalam keadaan gelap gulita
begini?&quot; Bahkan lebih jauh lagi pikiran sang anak menduga yang tidak-tidak. Jangan-jangan
ayahanda mengidap kegilaan karena sedang mabuk kekuasaan.

Memahami apa yang dirisaukan anaknya, Umar bin Abdul Azis berkata: &quot;Anakku, kita ini akan
membicarakan urusan pribadi keluarga yang tidak ada kaitannya dengan persoalan negara,
sedangkan lampu minyak yang kita gunakan ini, minyaknya dibiayai negara, oleh sebab itu
ayahanda mematikan lampu yang kita gunakan ini&quot;.

Mendengar jawaban ayahandanya itu, anaknya itu mengangguk-angguk tanda faham dan mengerti.

Cerita tersebut memberikan sebuah pelajaran kepada kita, profil dari seorang kepala negara yang
memegang teguh amanat yang diberikan rakyat kepadanya, sehingga tidak mau jatuh pada perilaku
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korupsi, biar sekecil apa pun harta negara yang dikorupsi itu.

Bila dipikir, apalah artinya setetes minyak tanah milik negara yang dipergunakan sebentar dan
sedikit saja untuk keperluan pribadi. Toh, jika diaudit oleh badan pemeriksa negara,
penyalahgunaan minyak negara itu tidak akan ketahuan.

Dalam sejarah Islam, Umar bin Abdul Azis dikenal memilki reputasi sebagai seorang pemimpin yang
adil dan sangat teguh memegang amanah kepemimpinan. Meskipun memerintah hanya dalam
waktu kurang lebih dua setengah tahun, ia telah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang
pemimpin yang patut dicontoh oleh pemimpin negara manapun dalam hal keteguhan memegang
kekuasaan yang telah dipercayakan rakyat kepadanya.

Umar bin Abdul Azis adalah contoh dari pribadi yang religius, yang memahami betul arti dari sebuah
kepercayaan rakyat, dan oleh karena itu ia harus mengabdi demi kepercayaan tersebut.

Melihat Indonesia

Di tempat lain ada sebuah bangsa yang bernama Indonesia yang selalu mengklaim-paling tidak
dalam idiom-idiom dan jargon-jargonnya-bahwa mereka adalah sebuah bangsa yang religius. Sila
pertama dari dasar negaranya saja menganut Ketuhanan Yang Maha Esa. Paling tidak ini adalah
klaim dan pembenaran esensial bahwa mereka benar-benar sebagai bangsa religius.

Namun apa yang terjadi, sebagaimana fakta yang berkembang, bangsa ini hampir telah sempurna
sebagai bangsa yang korup. Bangsa ini sedang berada dalam kemiringan yang nyaris dapat
menceburkan dan mengkaramkan bangunanannya kapan saja.

Lalu apa yang salah dengan religiusitas bangsa ini? Bukankah hampir semua pemimpin negara ini
adalah orang-orang yang beragama? Bukankah di antara mereka banyak yang sudah berkali-kali
naik haji? Bukankah dalam setiap acara seremonial keagamaan, napas religiusitas selalu
didengung-dengungkan?

Lihat betapa banyak dan panjang waktu antrean bagi orang-orang yang akan berangkat haji.
Bukankah ini indikasi kesadaran beragama yang makin tinggi? Berbagai pertanyaan muncul dan
bergelayut dalam setiap benak anak negeri.

Barangkali salah satu kesalahan besar kita beragama adalah penonjolan pada hal-hal yang bersifat
simbolik dan bukan pada hal-hal yang bersifat substantif. Religiositas yang dikembangkan adalah
religiusitas simbolik dan bukan religiusitas subtansial. Akibatnya, kita sudah cukup gagah dan
merasa paling religius hanya dengan menonjolkan simbol-simbol keagamaan.

Masalah Religiositas
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Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Charles Y Glock dan Rodney Stark (lihat William Sims
Bainbridge, The Sociology of Religions Movement, 1997: 13) dikemukan setidaknya ada lima
dimensi dari religiusitas. Pertama, belief, yakni yang menyangkut bagaimana seorang penganut
agama meyakini doktrin-doktrin keagamaannya.

Kedua, practice, yakni bagaimana seseorang itu mengamalkan ritual-ritual keagamaannya. Jika
seseorang muslim salat, berhaji, membayar zakat, sedangkan bagi seorang kristiani pergi
sembahyang ke gereja, berarti mereka melakukan dimensi practice.

Ketiga knowledge, yaitu menyangkut bagaimana pengetahuan atau wawasan keilmuan agama dari
penganut agama itu sendiri. Seseorang beragama yang mengetahui dan memahami secara
kelimuan ajaran-ajaran keagamaannya, berarti ia religius untuk dimensi yang ketiga ini.

Keempat adalah experiences, yaitu sejauh mana seseorang memiliki dan mengalami
pengalaman-pengalaman rohaniah. Misalnya hal ini berkaitan dengan pernah atau tidaknya
seseorang merasakan bahwa doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan, atau pengalaman-pengalaman
rohaniah lainnya.

Dimensi yang kelima adalah consequences, yakni dimensi seseorang selalu akan konsekuen dan
memiliki tanggung jawab moral untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan dan norma-norma
agama yang dianutnya. Ia selalu merasakan kehadiran Tuhan di mana saja ia berada. Ia merasa
selalu dalam pengawasan Tuhan, sehingga perilakunya, tindak tanduknya selalu mencerminkan
nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Ia adalah pribadi yang konsekuen terhadap norma-norma
keagamaan dan hal itu tecermin dalam perilakunya sehari-hari.

Barangkali dari lima dimensi keagamaan tersebut, dimensi keempat dan kelimalah yang paling tidak
banyak dimiliki oleh orang-orang beragama. Tingkat religiusitas kebanyakan kita masih berada
dalam tingakatan belief, practice, dan knowledge serta belum sampai pada tingkat experiences
apalagi consequences. Oleh karena itu, jangan heran jika banyak orang yang mengaku beriman,
beragama, dan rajin beribadah, tetapi tingkah lakunya jauh bertentangan dengan nilai-nilai agama
yang diyakininya.

Dalam kasus yang sederhana, misalnya, jika setiap tahun statistik para pejabat negara yang naik
haji selalu meningkat, mestinya akan diikuti oleh naiknya tingkat religisuitas mereka. Dus, dengan
demikian akan makin menaikan kinerja dan dapat menekan tingkat laju korupsi. Namun,
kenyataannya tidak, kinerja tetap stagnan dan korupsi malah menggurita.

Kadang-kadang ritual haji malah dijadikan sebagai lahan korupsi baru. Mengapa hal ini terjadi? Jika
kita mengacu pada Glock dan Stark sebagaimana di atas, jawabannya adalah karena tingkat
religisuitas mereka belum sampai pada tingkat concequences.

Penyebab mengguritanya korupsi di negeri ini sering dianalisis sebagai kesalahan pendidikan
agama di sekolah-sekolah. Lalu, kemudian berbagai usulan untuk memperkuat pendidikan agama
di sekolah agar laju korupsi dapat ditekan banyak mengemuka. Namun, jika pola pendidikan agama
masih saja menekankan pada pendekatan knowledge, hanya sekadar mentranfer keilmuan agama,

Page 3

jangan berharap langkah itu akan efektif.

Terlalu berharap pada penguatan pendidikan agama untuk memberantas korupsi jangan-jangan
hanya sebuah angan-angan belaka. Yang kita butuhkan adalah pendidikan agama yang dapat
memupuk dan membentuk pribadi yang religius dalam arti mencakup kelima dimensi religiusitas.
Pendidikan yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai pada diri siswa, yang menyentuh kalbu
siswa dan bukan hanya pada otaknya.

Jika demikian, masihkah kita mengkalim sebagai bangsa yang religius? Melihat keadaan
religisusitas bangsa ini kita tidak sedang berada dalam kondisi pure-religius (religiusitas yang murni
dan sebenarnya), tetapi kita sedang berada dalam pseudo-religius, yaitu religiusitas semu yang
hanya muncul dalam jargon dan symbol, tetapi tidak muncul dalam praksis kehidupan sehari-hari. n

Tulisan ini terbit di Lampungpost, Sabtu, 14 Mei 2016 diterbitkan ulang untuk tujuan pendidikan.
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