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Abstrak
Penulis ingin menyampaikan bahwa globalisasi hari ini adalah pertarungan antarnegara dan bangsa dunia
di tengah keterbukaan dan kemajuan teknologi dan informasi untuk menjadi unggul dalam berbagai
bidang di setiap lini kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang unggul tidak akan terwujud jika dalam
praktik bermasyarakat terdapat tindakan-tindakan destruktif dan/atau kekerasan karena kegagalan dalam
cara memahami agama. Indonesia hadir di tengah persaingan ketat itu di antara negara dan bangsa lain
dunia. Umat Islam Indonesia dituntut untuk dapat memahami konsep dan arah orientasi perjuangannya.
Umat Islam Indonesia diharapkan agar tidak terjebak dalam ideologi fundamentalisme karena akan
berakibat kepada kemandekan kemajuan bangsa akibat konflik dengan sesama.
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PENDAHULUAN
Pertarungan Global Menuntut Pembangunan
Nasional
Peradaban dunia setelah revolusi industri dan politik di
Inggris dan Perancis pada paruh kedua abad ke-18
mengarahkan orientasi bangsa-bangsa untuk silih
mengungguli bangsa lain. Persaingan pada kurun waktu
setelahnya adalah penemuan dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Keunggulan satu bangsa kini
dilihat dari kemajuan progresif pada ranah-ranah yang
aplikatif dan memiliki kebermanfaatan dalam kehidupan
bersama. Atmosfer pertarungan yang menyelubungi
persaingan antarbangsa ini selanjutnya melahirkan
peradaban dunia yang menghendaki efisiensi dan
efektivitas dalam berbagai lini kehidupan.
Pada gilirannya, seluruh negara dunia tengah
mempersiapkan pembangunan nasionalnya sejak
pembanguan dalam ekonomi, sosial dan politik. Tidak
terkecuali negara-negara muslim yang turut hadir di
tengah-tengah persaingan global. Hal ini tentu menuntut
pembangungan yang niscaya di dalamnya.
Pembangunan nasional dalam menghadapi persaingan
global dewasa ini merupakan tantangan besar “negara
bangsa” di negara-negara muslim. Mengingat setelah
dalam rentang panjang perjuangan yang penuh kesulitankesulitan dalam mencapai integrasi nasional, muncul
masalah
serius
berkenaan
dengan
ekspresi
primordialisme dan komunalisme yang semakin lama
kian membesar. Kecendrungan dari hal tersebut pada
tingkat
mengkhawatirkan
akan
mengakibatkan
persentuhan antarkelomopok dalam konflik.
Implikasi dari keadaan demikian meninggalkan
pertanyaan yang mengusik nurani demi melihat
kenyataanya. Tidak terkecuali di Indonesia –yang dikenal
sebagai bangsa religius, santun dan ramah– sikap reaktif
(bahkan destruktif) dari satu kelompok kepada komunitas
lain menyisakan dampak negatif yang merusak.
Perbedaan pandangan dalam beberapa masalah ideologi

dan/atau politik diduga menjadi pemicu. Hal tersebut
sementara memberi jawaban mengingat di negara/bangsa
muslim dalam agamanya memiliki heterogenitas
pendapat dan pandangan dalam ideologi, politik hingga
praktik agama/ibadah.
Pembangunan nasional yang dicita-citakan tentu
menemukan jalan berlubang dalam proses realisasi jika
dalam perjalanannya individu atau kelompok dalam
bangsa saling beradu. Laju persaingan global tentu tidak
akan menunggu sampai satu bangsa menyelesaikan
masalahnya sendiri. Hal ini menuntut penyelesaian yang
akseleratif dari bangsa itu sendiri.
Keberagaman, Keberagamaan
Dalam masyarakat muslim Indonesia mutakhir, timbul
fenomena “muslim urban”. Pada awalnya fenomena ini
merupakan ekspresi keberagamaan muslim abangan
perkotaan
yang
tengah
melakukan pertobatan
keberislamannya. Gejala ini selanjutnya menyebar dan
menyita perhatian anggota masyarakat lain sehingga
ramai dibicarakan dan mendapat simpati. Euforia yang
ditinggalkan olehnya menularkan semangat “berhijrah”
yang disampaikan lewat mimbar-mimbar ceramah,
simpul diskusi, media sosial. Hal yang mewakili
keberhijrahan ini juga beragam sejak ajakan untuk
kembali kepada ajaran murni Islam (sebagaimana
purifikasi Islam yang diajukan oleh Muhammad bin
Abdul Wahhab), hingga pandangan politik.
Masyarakat muslim Indonesia dalam sejarah dan
budayanya tentu sudah cukup “kenyang” dengan
“hidangan” keberagaman pandangan dalam berbagai
permasalahan keagamaan terlebih bila berkaitan dengan
pelaksanaan atau ritual. Hal yang menjadi menarik
perhatian, justru muncul bersamaan dengan proses
bertumbuh dan berkembangnya fenomena hijrah di atas.
Kedewasaan yang telah teruji dari umat Islam di
Indonesia dalam melihat serta menyikapi perbedaan
pendapat dalam pelaksanaan peribadatan tengah kembali
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diuji dengan munculnya kelompok di atas. Di sini penulis
melihat kemungkinan persentuhan –untuk tidak
mengatakan konflik– dalam keberagaman pandangan di
tengah umat Islam di Indonesia kini. Karena hal tersebut
merupakan ranah ideologis yang menyangkut akidah
keberagamaan.
Rebutan Mimbar di Media Sosial
Masyarakat muslim urban dalam uraian di atas memiliki
identitas yang mewakili mereka sebagai generasi
milennial di Indonesia sekarang ini. Pergerakan mereka
yang aktif di media sosial menjadi kesempatan untuk
mendapatkan “mustami’” sejak kalangan generasinya
hingga generasi sebelum dan setelahnya. Media sosial
menjadi mimbar baru bagi dakwah agama mutakhir ini.
Persentuhan antarkelompok yang berlainan pandangan
dalam keberagamaan mereka pun, mulai beranjak ke
dalam “konflik maya” di media sosial. Masing-masing
pembicara (ustaz) dari kelompoknya ikut mengambil
mimbar masing-masing di media sosial dan mewakili
aspirasi kelompoknya. Sehingga, yang kentara kemudian
adalah “perang provokasi” antar-ustaz.
Persentuhan tidak terelakkan setelah ada sementara
kelompok yang memproklamirkan diri mengikuti “ajaran
yang benar” dan menunjuk yang lain sebagai tidak benar
bahkan sesat. Walhasil, media sosial menjadi mimbar
menyebarkan kajian keagamaan dan menarik simpati
mustami’ untuk turut menghindar dari salah satu
kelompok.
Keberagamaan yang Rentan Kekerasan
Kelompok “muslim urban” ini dalam melakukan dakwah
media sosialnya, cukup intensif, bahkan istkamah.
Sayangnya, intensitas dakwah tersebut tidak diikuti oleh
keramahan isi ajaran yang dibawa dan sajikan untuk
mustami’ –yang sesuai sejarah dan budayanya sebagai
muslim Indonesia. Secara historis, keberislaman
masyarakat di Indonesia telah sejak lama mewakili
akidah
ahlusunnahwaljamaah
khas
kebudayaan
Indonesia. Fenomena muslim urban yang muncul di
tengah masyarakat akhir-akhir ini, justru ingin melakukan
purifikasi atas kesakralan tradisi dalam budaya
keberislaman masyarakat Indonesia tersebut. Dengan
demikian, ada individu/kelompok yang dengan terangterangan menyatakan menentang isi ajaran yang
diajarkan oleh ustaz-ustaz “hijrahan”.
Kecendrungan keberagamaan muslim urban ini, memang,
sedikit banyak mewakili ideologi wahhabisme melalui
keinginan “penyucian Islam” tadi, dengan ajakan
udkhuluu fis-silmi kaaffah, kembali kepada sumber murni
Islam yakni Alquran, dan cita-cita untuk meloloskan
sistem Islam sebagai sebuah bentuk dalam negara. Dalam
hal ini, penulis kembali melihat sebuah kemungkinan
konflik yang terjadi jika perkembangan fenomena
kelompok ini terus bergulir di tengah masyarakat kita.
Dalam sejarahnya, persentuhan ideologi wahhabisme
dengan paham lain selalu menuai tindak kekerasan dalam
konflik. Sebagaimana tindak kekerasan merupakan hal
yang tidak dapat diterima dalam budaya manapun di
dunia, paham yang memiliki kerentanan untuk cenderung
melukan tindak kekerasan juga akan tidak mendapat
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tempat di hati umat. Demikianlah, umat muslim
Indonesia menolak secara spontan cara keberagamaan
yang demikian. Meminjam istilah Qardawi –untuk
menggambarkan perilaku berlebihan yang tidak
sewajarnya dalam cara keberagamaan– setidaknya
mengandung tiga kelemahan: pertama, tidak disukai
tabiat kewajaran manusia, kedua, tidak bisa berumur
panjang, dan ketiga, rentan mendatangkan pelanggaran
atas hak orang lain.
Hal lain yang menjadi alasan dari kecendrungan
kekerasan dalam ajaran fundamentalisme semacam ini
adalah karakteristik pemahamannya yang tekstual
terhadap kitab suci. Fundamentalisme lebih banyak
berangkat dari literalisme dalam menafsirkan teks-teks
keagamaan sehingga berahkir pada tindakan dengan
wawasan sempit yang acapkali melahirkan aksi-aksi
dekstruktif.
Muslim Urban di Indonesia
Dalam perkembangannya, fenomena “muslim urban” ini
menyusul kelahiran Kerajaan Saudi Arabia dan
berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan dakwah
Muhammad bin Abdul Wahab sebagai mujadid.
Intensitas aktivitas dakwah ustaz-ustaznya di Indonesia
hari ini meningkat memanfaatkan kemajuan teknologi
dan informasi, dan media sosial.
Adapun yang menjadi kekhawatiran di sini adalah
berkaitan dengan kualifikasi dan hierarki keilmuan yang
oleh sementara pihak diragukan –untuk tidak mengatakan
‘tidak dimiliki’– oleh para ustaz yang mewakili
keberagamaan kelompok yang sebagian besar
simpatisannya adalah muslim abangan perkotaan ini.
Sebagian besar dari ustaz-ustaznya merupakan
mahasiswa asal Indonesia yang mendapat beasiswa dari
Kerajaan Saudi Arabia untuk menimba ilmu di sana.
Tidak
mengherankan
jika
ada
sementara
individu/kelompok yang tidak sependapat dengan para
ustaz alumni Arab Saudi ini mencemaskan kalau mereka
akan mengindoktrinasi ajarannya ke dalam masyarakat.
Belakangan masalah yang mengungkap bahwa
pertumbuhan mereka telah cukup pesat di Indonesia
adalah dalam “hiruk pikuk” pemilihan kepala daerah
nonmuslim dan keterlibatan mereka dalam organisasi
kemasyarakatan (ormas) yang menghendaki Islam
sebagai sebuah sistem dalam negara. Kegaduhan tersebut
selanjutnya berbuntut pembubaran terhadap organisasi
kemasyarakatan (ormas) tersebut.
“Cita-cita negara Islam” berbuntut konflik horizontal (ini
menjadi karakter pergerakan para mujahid pejuang
“negara Islam” di negara/bangsa di Timur Tengah)
mereka itulah yang pada tingkat mengkhawatirkan
menjadi
“lubang-lubang” penghambat
akselerasi
pembangunan nasional dalam perjalanan menuju
persaingan global.
Menjadi terang bahwa fundamentalisme dalam ideologi
agama menjadi ancaman bagi orientasi kemajuan negara.
Jika kita mau mengingat bahwa fundamentalisme Islam
yang sejak mulanya berawal dari persoalan telogis,
namun dalam perkembangannya menjadikannya teori
politik. Ini mesti kita siasati dengan cermat dengan
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menghadirkan ke permukaan pemahaman
memahami agama secara holistik-komprehensif.
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yang

Sesama Muslim, kok gitu?
Muslim Indonesia pada era globalisasi di tengah benturan
kebudayaan dengan Dunia Barat juga enkulturasi Budaya
Dunia ke dalam tata kehidupan masyarakatnya seperti
tengah diuji untuk tetap memegang teguh budaya luhur
bangsa sendiri sementara tetap dapat bertransformasi ke
arah kemajuan dengan mengadopsi secara proporsional
Budaya Dunia dalam bidang-bidang di berbagai lini
kehidupan bermasyarakat.
Beberapa temuan menyebutkan fundamentalisme dalam
Islam yang memiliki kecendrungan kepada kekerasan
merupakan respon bangsa-bangsa Islam atas hegemoni
Barat. Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi
perhatian kelompok ini. Pertama, mereka menolak
sekularisme masyarakat Barat yang memisahkan agama
dari negara. Kesuksesan Barat melakukan sekularisasi
dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat
mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya
mengurusi persoalan ukhrawi saja, tetapi sekaligus
duniawi. Kedua, banyak umat Islam yang mengiginkan
agar masyarakat mereka diperintahkan dengan
menggunakan Alquran dan syariat Islam sebagai aturan
bernegara (Amstrong, 2001: ix dalam Abdillah, 2014:
288). Nuansa “dikalahkan” oleh Dunia Barat tampak
menjadi sangat kental di sini. Demikian semangat dari hal
itu melatarbelakangi kebangkitan Islam (revivalism of
Islam).
Jika kelompok umat dalam Islam seperti di atas diterima
dalam masyarakat di Indonesia, hal tersebut karena
doktrinisasi yang mereka lakukan menarik simpati
masyarakat urban yang sebagian besar merupakan
milennial. Namun, melihat kenyataan bahwa persentuhan
mereka dengan beberapa kelompok/golongan di tengah
masyarakat, menandakan bahwa karakter fundmentalisme
pada mereka melekat dengan erat.
Persentuhan antarsesama muslim tersebut selanjutnya
menjadi titik lemah kehidupan bermasyarakat kita di
tengah derasnya arus pembudayaan dari luar budaya
masyarakat. Aliran “pengaruh” tersebut tidak akan
pernah menunggu kapan bangsa kita akan siap.
Gemuruhnya akan terus menderu-deru di tengah
kebudayaan kita, jika tida disiasati, maka “akal sehat”
budaya sendiri akan hanyut ditelah amuk globalisasi.
Penutup
Penulis ingin menyampaikan bahwa globalisasi hari ini
adalah pertarungan antarnegara dan bangsa dunia di
tengah keterbukaan dan kemajuan teknologi dan
informasi untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang
di setiap lini kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang
unggul tidak akan terwujud jika dalam praktik
bermasyarakat terdapat tindakan-tindakan destruktif
dan/atau kekerasan karena kegagalan dalam cara
memahami agama.
Indonesia hadir di tengah persaingan ketat itu di antara
negara dan bangsa lain dunia. Umat Islam Indonesia
dituntut untuk dapat memahami konsep dan arah orientasi
perjuangannya. Umat Islam Indonesia diharapkan agar

tidak terjebak dalam ideologi fundamentalisme karena
akan berakibat kepada kemandekan kemajuan bangsa
akibat konflik dengan sesama.
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