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Beberapa waktu yang lalu, di Media Massa cukup hangat diberitakan tentang wacana Ketua MPR, Hidayat
Nur Wahid, yang berharap kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat mengeluarkan fatwa
tentang haramnya golput dan wajibnya menggunakan hak pilih. Fatwa ini diyakini bakal menjadi fatwa yang
populis dan mampu menyukseskan Pemilu 2009. Beliau menyatakan hal itu kepada wartawan usai
menjalankan shalat Jum'at (12/12/2008) di gedung DPR/MPR. Banyak para pihak yang berpersepsi bahwa
mengungkapkan hal tersebut berhubungan dengan wacana koalisi partai Islam jilid II yang dilontarkan
Ketua PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin.
Dalam literatur hukum Islam, dikenal beberapa term yang berhubungan dengan proses pengambilan
hukum. Salah satu di antaranya adalah fatwa, fatwa merupakan jawaban yang diberikan oleh mufti atau
lembaga (dewan) fatwa kepada individu atau publik yang mengajukan pertanyaan akan status hukum.
Fatwa mengharuskan adanya proses istifta', yaitu pengajuan permohonan akan fatwa oleh pemohon
(mustafti) secara personal maupun badan hukum kepada juru atau lembaga fatwa.
Hal yang menarik ialah bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, fatwa boleh diikuti atau
ditinggalkan, bahkan oleh si pemohon sendiri. Fatwa dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai
sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah dewan mufti atau ulama. Penggunaannya
dalam kehidupan beragama di Indonesia, Fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu
keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia, guna dijadikan rujukan hukum bagi umat
Islam di Indonesia.
Latar belakang munculnya sebuah Fatwa dikarenakan selalu ada saja kecenderungan umat Islam untuk
bertanya kepada seorang ulama tentang status hukum semua hal yang mereka hadapi dalam kehidupan
sehari-hari. Istilah fatwa tentu mempunyai batasan, sehingga tidak bisa diterapkan kepada semua jenis
pendapat. Fatwa biasanya dipakai untuk menyebut sebuah pendapat yang berkenaan dengan status
hukum suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Oleh karena itu, fatwa umumnya dipakai
dalam konteks pendapat yang berkenaan dengan hukum Islam atau fiqih.
Sebagian besar para ulama fiqih mengatakan bahwa ijithad dalam Islam diikat oleh metode dan prosedur
tertentu yang kurang lebih baku, tetapi jelas hasil ijtihad seorang ulama sangat ditentukan oleh banyak
faktor, termasuk faktor-faktor di luar pertimbangan agama. Paradigma berpikir dan pencerahan intelektual
ulama bersangkutan juga menentukan hasil akhir dari suatu kwalitas ijtihad. Bahkan latar belakang
sosiologis, antropologis, psikologis dari ulama itu juga ikut mewarnai proses berijtihad serta strata sosial
ulama juga ikut mewarnai pendapat dan fatwa seseorang. Ulama yang berada di lingkaran atau cenderung
dekat dengan kekuasaan, boleh jadi mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan ulama yang ada di luar
atau malah kontra dengan penguasa.
Kelemahan praktek ijtihad yang berlangsung di kalangan ulama Islam selama ini adalah bahwa seolah-olah
proses ijtihad mutlak dituntun dan dikendalikan oleh metode ijtihad yang ada, tanpa adanya pengaruh
eksternal. Pada sisi lain, pengkultusan ulama yang cenderung dianggap mewakili yang berada di atas
semua kepentingan sosial yang ada dapat melenceng ketika kita tidak hati-hati memahaminya, tanpa
mengeyampingkan pengertian ulama adalah "pewaris para nabi", tetapi yang perlu di garis bawahi bukan
untuk semua merk ulama, tetapi ulama yang mana dan yang bagaimana?
Dengan melihat proses fatwa seperti itu, kita berharap bisa menempatkan fatwa secara proporsional. Apa
yang disebut sebagai fatwa adalah tak lebih dari "legal opinion", pendapat hukum. Fatwa mengenai kasus

tertentu tidak berarti langsung menjadi kata pamungkas dalam kasus tersebut, sebab ulama atau sarjana
lain bisa memiliki pendapat yang berbeda.
Di dalam ruang lingkup dunia demokrasi, selama ini dikenal lima tiang besar sebagai penyangga tegak
berjalannya suatu pemerintahan yang demokratis. Yakni, yudikatif, legislatif, partai politik, media massa,
dan masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Ormas atau dikenal dengan istilah NGO.
Efektivitas dan kwalitas berjalannya proses demokrasi pada kehidupan masyarakat suatu bangsa terlihat
dengan berjalan atau tidaknya kelima tiang besar di atas. Jika terdapat kepincangan pada salah satunya,
demokrasi juga tidak akan berjalan secara sempurna. Namun, dalam banyak kasus, di tengah carut
marutnya dalam bidang yudikatif, legislatif, dan partai politik, posisi media massa dan masyarakat sipil yang
direpresentasikan oleh ormas atau NGO menjadi kekuatan dan benteng terakhir bagi penegakan
demokrasi.
Ketika ormas atau NGO menjadi kekuatan dan benteng terakhir bagi penegakan demokrasi, agama melalui
lembaga fatwa, jikalau benar-benar terjadi keputusan sebuah Fatwa Golput haram di Indonesia, maka
sebuah Fatwa mau tidak mau akan menjadi tambahan atau tiang penguat untuk berjalannya proses
demokrasi di Indonesia. Seiring proses demokrasi itu berjalan, ada sejumlah problem yang menyelinap dan
tak bisa dihindari.
Pertama, mengingat fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh masyarakat, lahirnya
fatwa sangat mungkin dilawan dengan pengeluaran fatwa tandingan. Kalau hal seperti ini terjadi, agama
bisa akan menjadi tontonan publik semata. Apalagi, masing-masing ormas Islam, NGO, sampai Parpol
Islam memiliki lembaga fatwa masing-masing. Jika golput haram hukumnya, artinya, seseorang yang tidak
menggunakan hak pilihnya merupakan dosa besar.
Bagi sebagian orang, golput dipahami sebagai pilihan politik. Dan sebagai sebuah pilihan, mereka yakin itu
dibuat dengan sadar. Sesadar orang yang memilih partai politik karena kepentingan-kepentingan tertentu.
Justru golput dipilih karena mereka sadar kalau itulah sikap politik mereka saat ini. Pilihan yang diambil
karena mereka mengetahui realita politik dengan gamblang dan jelas.
Fenomena golput di masyarakat Indonesia yang sedang berkembang harus dilihat secara jernih dengan
akal sehat sebagai ciri masyarakat baru yang sedang terbentuk, yaitu masyarakat yang mulai melepaskan
diri dari politik, atau dengan kata lain tidak menempatkan politik sebagai segala-galanya. Melalui golput,
lapisan masyarakat yang selama ini terkungkung dalam hegemoni proses politik yang kapitalistik, seolah
sedang menegaskan kembali eksistensinya. Terlebih realitas politik Indonesia kontemporer menunjukkan,
hampir tidak ada sumbangan berarti yang diberikan dunia politik bagi kemaslahatan rakyat Indonesia,
selain konflik dan kekerasan.
Golput masih dianggap bukanlah sebuah rekayasa politik, karena digerakkan oleh luapan energi dengan
kesadaran, begitu banyak hal yang terlupakan dan terabaikan oleh sistem dan proses politik saat ini.
Golput juga merupakan bentuk aktualisasi diri di tengah perubahan yang sedang berlangsung. Karena itu,
sudah semestinya golput tidak dijadikan cibiran politik. Demokrasi mengharamkan kita untuk menghujat
mereka yang secara sadar memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya. Harus diingat, memilih bukan
kewajiban, tetapi sebuah hak sebagai warga negara. Jadi, ketika hak itu tidak dipergunakan, maka
perbuatan itu adalah perbuatan yang "HALAL".
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